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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2843 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων του 1983 και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής 
του 1986 (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 40(ΙΠ) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1983 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ 1986 

ΕΠΕΙΔΗ στις 14 Ιουνίου 1983 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες η Διεθνής Προοίμιο. 
Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης 
των Εμπορευμάτων και στις 24 Ιουνίου 1986 υπογράφηκε επίσης στις 
Βρυξέλλες Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για το 
Εναρμονισμένο Σύστημα Κωδικοποίησης και Περιγραφής των Εμπορευμάτων. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ προβλέπεται από το άρθρο 12 της Σύμβασης αυτής ότι μετά 
την 31η Δεκεμβρίου 1986 η Σύμβαση θα είναι ανοικτή για προσχώρηση. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας με την υπ' αρ. 37.778 και 
ημερομηνία 7 Ιουλίου 1992 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισε 
να προσχωρήσει στη Διευθνή Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα 
Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων του 1983 και στο Πρωτό
κολλο Τροποποίησης αυτής του 1986. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα 
ακόλουθα. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για το Συνοπτικός 
Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων τίτλος. 
του 1983 και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής του 1986 (Κυρωτικός)__ 
Νόμος του 1993. 
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Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Ν ό μ ο _ 
«Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Σύμβασης, 

που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου 1986* 
«Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα 

Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983. 

Κύρωση. 3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο. 
Πίνακας (2) Τα κείμενα της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου εκτίθενται σε πρωτότυπο 
ΜέΡ°ς ϊ στην αγγλική στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε μετάφραση στην ελληνική στο 

Μέρος II του Πίνακα. 
(3) Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του πρωτότυπου κειμένου στην αγγλική 

και του κειμένου στην ελληνική μετάφραση, υπερισχύει το πρωτότυπο 
κείμενο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

Conv. 
ΜΕΡΟΣ Ι 

INTERNATIONAL CONVENTION 
ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION 

AND CODING SYSTEM 

(done at Brussels on 14 June 1983) 
PREAMBLE 

The Contracting Parties to this Convention, established under the auspices of the Customs 
Cooperation Council, 

Desiring to facilitate international trade, 
Desiring to facilitate the collection, comparison and analysis of statistics, in particular those on 

international trade, 
Desiring to reduce the expense incurred by redescribing, reclassifying and recoding goods as 

they move from one classification system to another in the course of international trade and to 
facilitate the standardization of trade documentation and the transmission of data, 

Considering that changes in technology and the patterns of international trade require exten
sive modifications to the Convention on Nomenclature for the Classification of Goods in Customs 
Tariffs, done at Brussels on 15 December 1950, 

Considering also that the degree of detail required for Customs and statistical purposes by 
Governments and trade interests has increased far beyond that provided by the Nomenclature ann
exed to the abovementioned Convention, 

Considering the importance of accurate and comparable data for the purposes of international 
trade negotiations, 

Considering that the Harmonized System is intended to be used for the purposes of freight 
tariffs and transport statistics of the various modes of transport, 

Considering that the Harmonized System is intended to be incorporated into commercial 
commodity description and coding systems to the greatest extent possible, 

Considering that the Harmonized System is intended to promote as close a correlation as poss
ible between import and export trade statistics and production statistics, 

Considering that a close correlation should be maintained between the Harmonized System and 
the Standard International Trade Classification (SITQ of the United Nations, 

Considering the desirability of meeting the aforementioned needs through a combined 
tariff/statistical nomenclature, suitable for use by the various interests concerned with international 
trade, 

Considering the importance of ensuring that the Harmonized System is kept uptodate in the 
light of changes in technology or in patterns of international trade, 

Having taken into consideration the work accomplished in this sphere by the Harmonized 
System Committee set up by the Customs Cooperation Council, 

Considering that while the abovementioned Nomenclature Convention has proved an effective 
instrument in the attainment of some of these objectives, the best way to achieve the desired results 
in this respect is to conclude a new international Convention, 

Have agreed as follows: 
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Article 1 

Definitions 

For the purpose of this Convention : 
(a) the "Harmonized Commodity Description and Coding System", hereinafter referred to as the 

"Harmonized System", means the Nomenclature comprising the headings and subheadings 
and their related numerical codes, the Section, Chapter and Subheading Notes and the 
General Rules for the interpretation of the Harmonized System, set out in the Annex to this 
Convention; 

(b) "Customs tariff nomenclature" means the nomenclature established under the legislation of 
a Contracting Party for the purposes of levying duties of Customs on imported goods; 

(c) "statistical nomenclatures" means goods nomenclatures established by a Contracting Party for 
the collection of data for import and export trade statistics; 

(d) "combined tariff/statistical nomenclature" means a nomenclature, integrating Customs tariff 
and statistical nomenclatures, legally required by a Contracting Party for the declaration of 
goods at importation; 

(e) "the Convention establishing the Council" means the Convention establishing a Customs 
Co-operau'on Council, done at Brussels on 15 December 1950; 

(f) "the Council" means the Customs Co-operation Council referred to in paragraph (e) above; 
(g) "the Secretary General" means the Secretary General of the Council; 
(h) the term "ratification" means ratification, acceptance or approval. 

Article 2 

The Annex 
The Annex to this Convention shall form an integral part thereof, and any reference to the 

Convention shall include a reference to the Annex. 

Article 3 

Obligations of Contracting Parties 
1. Subject to the exceptions enumerated in Article 4 : 

(a) Each Contracting Party undertakes, except as provided in subparagraph (c) of this 
paragraph, that from the date on which this Convention enters into force in respect of 
it, its Customs tariff and statistical nomenclatures shall be in conformity with the Harm
onized System. It thus undertakes that, in respect of its Customs tariff and statistical 
nomenclatures: 
(i) it shall use all the headings and subheadings of the Harmonized System without 

addition or modification, together with their related numerical codes; 
(u) it shall apply the General Rules for the interpretation of the Harmonized System 

and all the Section, Chapter and Subheading Notes, and shall not modify the scope 
of the Sections, Chapters, headings or subheadings of the Harmonized System; and 

(iii) it shall follow the numerical sequence of the Harmonized System; 
(b) Each Contracting Party shall also make publicly available its import and export trade 

statistics in conformity with the six-digit codes of the Harmonized System, or, on the 
initiative of the Contracting Party, beyond that level, to the extent that publication is 
not precluded for exceptional reasons such as commercial confidentiality or national 
security; 
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(c) Nothing in this Article shall require a Contracting Party to use the subheadings of the 
Harmonized System in its Customs tariff nomenclature provided that it meets the 
obligations at (a) (0, (a) (ii) and (a) (iii) above in a combined tariff/statistical 
nomenclature. 

In complying with the undertakings at paragraph 1 (a) of this Article, each Contracting Parry 
may make such textual adaptations as may be necessary to give effect to the Harmonized 
System in its domestic law. 
Nothing in this Article shall prevent a Contracting Party from establishing, in its Customs 
tariff or statistical nomenclatures, subdivisions classifying goods beyond the level of the Harm
onized System, provided that any such subdivision is added and coded at a level beyond that 
of the six-digit numerical code set out in the Annex to this Convention. 

Article 4 

Partial application by developing countries 
1. Any developing country Contracting Party may delay its application of some or all of the 

subheadings of the Harmonized System for such period as may be necessary, having regard 
to its pattern of international trade or its administrative resources. 

2. A developing country Contracting Party which elects to apply the Harmonized System par
tially under the provisions of this Article agrees to make its best efforts towards the application 
of the full six-digit Harmonized System within five years of the date on which this Convention 
enters into force in respect of it or within such further period as it may consider necessary 
having regard to the provisions of paragraph 1 of this Article. 

3. A developing country Contracting Party which elects to apply the Harmonized System par
tially under the provisions of this Article shall apply all or none of the two-dash subheadings 
of any one one-dash subheading or all or none of the one-dash subheadings of any one 
heading. In such cases of partial application, the sixth digit or the fifth and sixth digits of that 
part of the Harmonized System code not applied shall be replaced by "0" or "00" respectively. 

4. A developing country which elects to apply the Harmonized System partially under the provi
sions of this Article shall on becoming a Contracting Party notify the Secretary General of 
those subheadings which it will not apply on the date when this Convention enters into force 
in respect of it and shall also notify the Secretary General of those subheadings which it ap
plies thereafter. 

5. Any developing country which elects to apply the Harmonized System partially under the 
provisions of this Article may on becoming a Contracting Party notify the Secretary General 
that it formally undertakes to apply the full six-digit Harmonized System within three years 
of the date when this Convention enters into force in respect of it. 

6. Any developing country Contracting Party which partially applies the Harmonized System 
under the provisions of this Article shall be relieved from its obligations under Article 3 in 
relation to the subheadings not applied. 

Article 5 

Technical assistance for developing countries 
Developed country Contracting Parties shall furnish to developing countries that so request, 

technical assistance on mutually agreed terms in respect of, inter alia, training of personnel, 
transposing their existing nomenclatures to the Harmonized System and advice on keeping their 
systems so transposed up-to-date with amendments to the Harmonized System or on applying the 
provisions of this Convention. 
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Article 6 

Harmonized System Committee 
1. There shall be established under this Convention a Committee to be known as the Harm

onized System Committee, composed of representatives from each of the Contracting Parties. 
2. It shall normally meet at least twice each year. 
3. Its meetings shall be convened by the Secretary General and, unless the Contracting Parties 

otherwise decide, shall be held at the Headquarters of the Council. 
4. In the Harmonized System Committee each Contracting Party shall have the right to one 

vote; nevertheless, for the purposes of this Convention and without prejudice to any future 
Convention, where a Customs or Economic Union as well as one or more of its Member States 
are Contracting Parties such Contracting Parties shall together exercise only one vote. 
Similarly, where all the Member States of a Customs or Economic Union which is eligible to 
become a Contracting Party under the provisions of Article 11 (b) become Contracting 
Parties, they shall together exercise only one vote. 

5. The Harmonized System Committee shall elect its own Chairman and one or more Vice-
Chairmen. 

6. It shall draw up its own Rules of Procedure by decision taken by not less than two-thirds of 
the votes attributed to its members. The Rules of Procedure so drawn up shall be approved 
by the Council. 

7. It shall invite such intergovernmental or other international organizations as it may consider 
appropriate to participate as observers in its work. 

8. It shall set up Sub-Committees or Working Parties as needed, having regard, in particular, to 
the provisions of paragraph 1 (a) of Article 7, and it shall determine the membership, voting 
rights and Rules of Procedure for such Sub-Committees or Working Parties. 

Article 7 

Functions of the Committee 
1. The Harmonized System Committee, having regard to the provisions of Article 8, shall have 

the following functions: 
(a) to propose such amendments to this Convention as may be considered desirable, having 

regard, in particular, to the needs of users and to changes in technology or in patterns 
of international trade; 

(b) to prepare Explanatory Notes, Classification Opinions or other advice as guides to the 
interpretation of the Harmonized System; 

(c) to prepare recommendations to secure uniformity in the interpretation and application 
of the Harmonized System; 

(d) to collate and circulate information concerning the application of the Harmonized 
System; 

(e) on its own initiative or on request, to furnish information or guidance on any matters 
concerning the classification of goods in the Harmonized System to Contracting Parties, 
to Members of the Council and to such intergovernmental or other international 
organizations as the Committee may consider appropriate; 

(f) to present Reports to each Session of the Council concerning its activities, including 
proposed amendments, Explanatory Notes, Classification Opinions and other advice; 

(g) to exercise such other powers and functions in relation to the Harmonized System as 
the Council or the Contracting Parties may deem necessary. 

2. Administrative decisions of the Harmonized System Committee having budgetary implica
tions shall be subject to approval by the Council. 
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Article 8 

Role of the Council 
1. The Council shall examine proposals for amendment of this Convention, prepared by the 

Harmonized System Committee, and recommend them to the Contracting Parties under the 
procedure of Article 16 unless any Council Member which is a Contracting Party to this 
Convention requests that the proposals or any part thereof be referred to the Committee for 
reexamination. 

2. The Explanatory Notes, Classification Opinions, other advice on the interpretation of the 
Harmonized System and recommendations to secure uniformity in the interpretation and 
application of the Harmonized System, prepared during a session of the Harmonized System 
Committee under the provisions of paragraph 1 of Article 7, shall be deemed to be approved 
by the Council if, not later than the end of the second month following the month during 
which that session was closed, no Contracting Party to this Convention has notified the 
Secretary General that it requests that such matter be referred to the Council. 

3. Where a matter is referred to the Council under the provisions of paragraph 2 of this Article, 
the Council shall approve such Explanatory Notes, Classification Opinions, other advice or 
recommendations, unless any Council Member which is a Contracting Party to this Conven
tion requests that they be referred in whole or part to the Committee for reexamination. 

Article 9 

Rates of Customs duty 
The Contracting Parties do not assume by this Convention any obligation in relation to rates 

of Customs duty. 

Article 10 

Settlement of disputes 
1. Any dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of this 

Convention shall, so far as possible, be settled by negotiation between them. 

2. Any dispute which is not so settled shall be referred by the Parties to the dispute to the Harm
onized System Committee which shall thereupon consider the dispute and make recommen
dations for its settlement 

3. If the Harmonized System Committee is unable to settle the dispute, it shall refer the matter 
to the Council which shall make recommendations in conformity with Article ΙΠ (e) of the 
Convention establishing the Council. 

4. The Parties to the dispute may agree in advance to accept the recommendations of the 
Committee or the Council as binding. 

Article 11 

Eligibility to become a Contracting Party 
The following are eligible to become Contracting Parties to this Convention: 

(a) Member States of the Council; 
(b) Customs or Economic Unions to which competence has been transferred to enter into treaties 

in respect of some or all of the matters governed by this Convention; and 

(c) Any other State to which an invitation to that effect has been addressed by the Secretary 
General at the direction of the Council. 
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Article 12 

Procedure for becoming a Contracting Party 
1. Any eligible State or Customs or Economic Union may become a Contracting Party to this 

Convention: 
(a) by signing it without reservation of ratification; 
(b) by depositing an instrument of ratification after having signed the Convention subject 

to ratification; or 
(c) by acceding to it after the Convention has ceased to be open for signature. 

2. This Convention shall be open for signature until 31 December 1986 at the Headquarters of 
the Council in Brussels by the States and Customs or Economic Unions referred to in Arti
cle 11. Thereafter, it shall be open for their accession. 

3. The instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary General. 

Article 13 

Entry into force 
1. This Convention shall enter into force on the first of January which falls at least twelve 

months but not more than twenty-four months after a minimum of seventeen States or 
Customs or Economic Unions referred to in Article 11 above have signed it without reserva
tion of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession, but not 
before 1 January 1987. 

2. For any State or Customs or Economic Union signing without reservation of ratification, 
ratifjiig or acceding to this Convention after the minimum number specified in paragraph 1 
of this Article is reached, this Convention shall enter into force on the first of January which 
falls at least twelve months but not more than twenty-four months after it has signed the Con
vention without reservation of ratification or has deposited its instrument of ratification or 
accession, unless it specifies an earlier date. However, the date of entry into force under the 
provisions of this paragraph shall not be earlier than the date of entry into force provided for 
in paragraph 1 of this Article. 

Article 14 

Application by dependent territories 
1. Any State may, at the time of becoming a Contracting Party to this Convention, or at any 

time thereafter, declare by notification given to the Secretary General that the Convention 
shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible, 
named in its notification. Such notification shall take effect on the first of January which falls 
at least twelve months but not more than twenty-four months after the date of the receipt 
thereof by the Secretary General, unless an earlier date is specified in the notification. 
However, this Convention shall not apply to such territories before it has entered into force 
for the State concerned. 

2. This Convention shall cease to have effect for a named territory on the date when the Con
tracting Party ceases to be responsible for the international relations of that territory or on 
such earlier date as may be notified to the Secretary General under the procedure of Art
icle 15. 

Article 15 

Denunciation 
This Convention is of unlimited duration. Nevertheless any Contracting Party may denounce 

it and such denunciation shall take effect one year after the receipt of the instrument of denuncia
tion by the Secretary General, unless a later date is specified therein. 
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Article 16 

Amendment procedure 
1. The Council may recommend amendments to this Convention to the Contracting Parties. 

2. Any Contracting Party may notify the Secretary General of an objection to a recommended 
amendment and may subsequently withdraw such objection within the period specified in 
paragraph 3 of this Article. 

3. Any recommended amendment shall be deemed to be accepted six months after the date of 
its notification by the Secretary General provided that there is no objection outstanding at 
the end of this period. r: 

4. Accepted amendments shall enter into force for all Contracting Parties on one of the following 
dates: 
(a) where the recommended amendment is notified before 1 April, the date shall be the first 

of January of the second year following the date of such notification, 
or 

(b) where the recommended amendment is notified on or after 1 April, the date shall be 
the first of January of the third year following the date of such notification. 

5. The statistical nomenclatures of each Contracting Party and its Customs tariff nomenclature 
or, in the case provided for under paragraph 1 (c) of Article 3, its combined tariff/statistical 
nomenclature, shall be brought into conformity with the amended Harmonized System on the 
date specified in paragraph 4 of this Article. 

6. Any State or Customs or Economic Union signing without reservation of ratification, rati
fying or acceding to this Convention shall be deemed to have accepted any amendments 
thereto which, at the date when it becomes a Contracting Party, have entered into force or 
have been accepted under the provisions of paragraph 3 of this Article. 

Article 17 

Rights of Contracting Parties in respect of the Harmonized System 
On any matter affecting the Harmonized System, paragraph 4 of Article 6, Article 8 and pa

ragraph 2 of Article 16 shall confer rights on a Contracting Party: 
(a) in respect of all parts of the Harmonized System which it applies under the provisions of this 

Convention; or 
(b) until the date when this Convention enters into force in respect of it in accordance with the 

provisions of Article 13, in respect of all parts of the Harmonized System which it is obligated 
to apply at that date under the provisions of this Convention; or 

(c) in respect of all parts of the Harmonized System, provided that it has formally undertaken 
to apply the full six-digit Harmonized System within the period of three years referred to in 
paragraph 5 of Article 4 and until the expiration of that period. 

Article 18 

Reservations 
No reservations to this Convention shall be permitted. 
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Article 19 

Notifications by the Secretary General 
The Secretary General shall notify Contracting Parties, other signatory States, Member States 

of the Council which are not Contracting Parties to this Convention, and the Secretary General of 
the United Nations, of the following : 
(a) Notifications under Article 4; 
(b) Signatures, ratifications and accessions as referred to in Article 12; 
(c) The date on which the Convention shall enter into force in accordance with Article 13; 
(d) Notifications under Article 14; 
(e) Denunciations under Article 15; 
(f) Amendments to the Convention recommended under Article 16; 
(g) Objections in respect of recommended amendments under Article 16, and, where appropriate, 

their withdrawal; and 
(h) Amendments accepted under Article 16, and the date of their entry into force. 

Article 20 

Registration with the United Nations 
This Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations in accordance 

with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations at the request of the Secre
tary General of the Council. 

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention. 
Done at Brussels on the 14th day of June 1983 in the English and French languages, both texts 

being equally authentic, in a single original which shall be deposited with the Secretary General of 
the Council who shall transmit certified copies thereof to all the States and Customs or Economic 
Unions referred to in Article 11. 
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PROTOCOL OF AMENDMENT TO 
THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED 

COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM 
(done at Brussels on 24 June 1986) 

The Contracting Parties to the Convention establishing a Customs Co-operation Council signed 
in Brussels on 15 December 1950 and the European \Economic Community, 

Considering that it is desirable to bring the International Convention on the Harmonized 
Commodity Description and Coding System (done at Brussels on 14 June 1983) into force on 
1 January 1988, x 

Considering that, unless Article 13 of the said Convention is amended, the entry into force of 
the Convention on that date will remain uncertain, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Paragraph 1 of Article 13 of the International Convention on the Harmonized Commodity 
Description and Coding System done at Brussels on 14 June 1983 (hereinafter referred to as "the 
Convention") shall be replaced by the following text: 

"1 . This Convention shall enter into force on the earliest first of January which falls at least three 
months after a minimum of seventeen States or Customs or Economic Unions referred to in Art
icle 11 above have signed it without reservation of ratification or have deposited their instru
ments of ratification or accession, but not before 1 January 1988." 

Article 2 

A. The present Protocol shall enter into force simultaneously with the Convention provided that 
a minimum of seventeen States or Customs or Economic referred to in Article 11 of the Conven
tion have deposited their instruments of acceptance of the Protocol with the Secretary General 
of the Customs Cooperation Council. However, no State or Customs or Economic Union may 
deposit its instrument of acceptance of the present Protocol unless it has previously signed or 
signs at the same time the Convention without reservation of ratification or has previously 
deposited or deposits at the same time its instrument of ratification of, or of accession to, the 
Convention. 

B. Any State or Customs or Economic Union becoming a Contracting Party to the Convention after 
the entry into force of the present Protocol under paragraph A above shall be a Contracting Party 
to the Convention as amended by the Protocol. 
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RECOMMENDATION 
OF THE CUSTOMS COOPERATION COUNCIL 

ON THE INSERTION IN NATIONAL 
STATISTICAL NOMENCLATURES OF SUBHEADINGS TO 

FACILITATE THE COLLECTION AND COMPARISON OF DATA 
ON THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF SUBSTANCES 

CONTROLLED BY THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES 
THAT DEPLETE THE OZONE LAYER 

(26 June 1990) 

THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL, 

CONSIDERING the urgent need to monitor the international trade in substances that deplete 
the ozone layer, 

NOTING the request by the United Nations Environment Programme to introduce specific 
subheadings in the Harmonized System in order to facilitate the collection and 
comparison of data on the international movement of substances controlled by the 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 

RECOGNIZING that amendments to the Harmonized System Convention cannot be 
implemented for several years, 

RECOMMENDS that Member administrations and Contracting Parties to the Harmonized 
System Convention take all appropriate actions to insert the following additional structure 
in their statistical nomenclatures, as soon as possible: 

Subheading 2903.40 of the Harmonized System 

- - - Trichlorofluoromethane 

- - - Dichlorodifluoromethane 

- - - Trichlorotrifluoroethanes 

- - - Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane 

- - - Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine 

- - - Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes 

; - - - Other perhalogenated derivatives 

Subheading 3823.90 of the Harmonized System 

- - - Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or 

more different halogens: 

- - - - Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and chlorine 

- - - - Other, 

and 
REQUESTS Member administrations and Contracting Parties to the Harmonized System 

Convention to notify the Secretary General of their acceptance of this Recommendation 
and of the date of its application. 
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TABLE OF CONTENTS 

General Rules for the interpretation of the Harmonized System. 

SECTION I 
LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS 

Section Notes. 
1 Live nnimak 

2 Meat and edible meat offaL 
3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates. 
4 Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere 
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5 Products of animal origin, not elsewhere specified or included. 

SECTION II 
VEGETABLE PRODUCTS 

Section Note. 
6 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage, 
7 Edible vegetables and certain roots and tubers. 
8 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons. 
9 Coffee, tea, mate and spices.,., .. 
10 Cereals. . 
11 Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten. 
12 Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal 

plants; straw and fodder. 
13 Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts. 
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SECTION III 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE 

PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; 
ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 

15 Animal or vegetable fats and oQs and their cleavage products; prepared edible fats; animal or 
vegetable waxes. 

SECTION IV 
PREPARED FOODSTUFFS; 
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AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES 
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21 Miscellaneous edible preparations. 
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24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 
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25 Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement. 
26 Ores, slag and ash. 
27 Mineral fuels, mineral oik and products of their distillation; bituminous substances; mineral 

waxes. 

SECTION VI 
PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES 

Section Notes. 
28 Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of 

radioactive elements or of isotopes. 
29 Organic chemicals. 
30 Pharmaceutical products. 
31 Fertilisers. 
32 Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring 

matter; paints and varnishes; putty and other mastics; mis. 
33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations. 

34 Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes; polishing or scouring preparations, candles and similar articles, 
modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster. 

35 Albumirioi<lal substances; modified starches; gmes; enzymes. 
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37 Photographic or cinematographic goods. 
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THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS 
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BASKETWARE AND WICKERWORK 
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SECTION Χ 
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; 

WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD; 
PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF 

47 Pulp of wood or of other fibrous cellulose material; waste and scrap of paper or paperboard. 
48 Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard. 
49 Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, 

typescripts and plans. 

SECTION XI 
TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES 

Section Notes. 
50 SOL 
51 Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yam and woven fabric. 
52 Cotton. 
53 Other vegetable textile fibres; paper yam and woven fabrics of paper yam. 
54 Man-made filaments. 
55 Man-made staple fibres. 
56 Wadding, felt and nonwovens; special yams; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof. 
57 Carpets and other textile floor coverings. 
58 Special woven fabrics; tafted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery. 
59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for 

industrial use. 
60 Knitted or crocheted fabrics. 
61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted. 
62 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted. 
63 Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags-

SECTION XII 
FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, 

WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND 
PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE 

THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR 
64 Footwear, gaiters and the Hke; parts of such articles. 
65 Headgear and parts thereof. 
66 Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof. 
67 Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles 

of human hair. 

SECTION XIII 
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA 

OR SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; 
GLASS AND GLASSWARE 

68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials. 
69 Ceramic products. 
70 Glass and glassware. 

SECTION XIV 
NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS 

STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL 
AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN 

71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with 
precious metal and articles thereof; imitation jewellery; coin. 
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SECTION XV 
BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL 

Section Notes. 
72 Iron and steel. 
73 ' Articles of iron or steel 
74 Copper and articles thereof. 
75 Nickel and articles thereof. 
76 Aluminium and articles thereof. 
77 (Reserved for possible future use in the Harmonized System) 
78 Lead and articles thereof. 
79 Zinc and articles thereof. 
80 Tin and articles thereof. 
81 Other base metals; cermets; articles thereof. 
82 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metaL 

83 Miscellaneous articles of base metaL 

SECTION XVI 
MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; 

ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND 
REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND 

REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES 

Section Notes. 
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof. 

85 Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, 
television image and sound recorders and reproducers, and pans and accessories of such 
articles. 

SECTION XVII 
VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT 

Section Notes. 
86 Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track 

fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic 
signalling equipment of all kinds. 

87 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof. 
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 
89 Ships, boats and floating structures. 

SECTION XVIII 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, 

CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS 
AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; 

PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 

90 Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical 
instruments and apparatus; parts and accessories thereof. 

91 Clocks and watches and parts thereof. 
92 Musical instruments; parts and accessories of such articles. 

SECTION XIX 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 

93 Arms and ammunition; parts and accessories thereof. 
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SECTION XX 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps 
and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name· 
plates and the like; prefabricated buildings. 

Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof. 
Miscellaneous manufactured articles. 

SECTION XXI 
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES 

Works of an, collectors' pieces and antiques. 

• * 

(Reserved for special uses by Contracting Parties) 
(Reserved for special uses by Contracting Parties) 
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GENERAL RULES FOR THE INTERPRETATION 
OF THE HARMONIZED SYSTEM 

Classification of goods in the Nomenclature shall be governed by the following principles: 
1. The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only; for legal pur

poses, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section 
or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the follow
ing provisions: 

2. (a) Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incom
plete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential 
character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article 
complete or finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue of this Rule), present
ed unassembled or disassembled. 

(b) Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mix
tures or combinations of that material or substance with other materials or substances. Any reference 
to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting 
wholly or partly of such material or substance. The classification of goods consisting of more than 
one material or substance shall be according to the principles of Rule 3. 

3. When by application of Rule 2 (b) or for any other reason, goods are, prima facie, classifiable under two 
or more headings, classification shall be effected as follows: 

(a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing 
a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the 
materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set 
put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, 
even if one of them gives a more complete or precise description of the goods. 

(b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and 
goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3 (a), shall be classified 
as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar 
as this criterion is applicable. 

(c) When goods cannot be classified by reference to 3 (a) or 3 (b), they shall be classified under the head
ing which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. 

4. Goods which cannot be classified in accordance with the above Rules shall be classified under the heading 
appropriate to the goods to which they are most akin. 

5. In addition to the foregoing provisions, the following Rules shall apply in respect of the goods referred 
to therein: 

(a) Camera cases, musical instrument cases, gun cases, drawing instrument cases, necklace cases and 
similar containers, specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, suitable 
for long-term use and presented with the articles for which they are intended, shall be classified with 
such articles when of a kind normally sold therewith. This Rule does not, however, apply to con
tainers which give the whole its essential character; 

(b) Subject to the provisions of Rule 5 (a) above, packing materials and packing containers presented 
with the goods therein shall be classified with the goods if they are of a kind normally used for pack
ing such goods: However, this provision is not binding when such packing materials or packing con- I 
tainers are clearly suitable for repetitive use. 

6. For legal purposes, the classification of goods in the subheadings of a heading shall be determined accord
ing to the terms of those subheadings and any related Subheading Notes and, mutatis mutandis, to the 
above Rules, on the understanding that only subheadings at the same level are comparable. For the pur
poses of this Rule the relative Section and Chapter Notes also apply, unless the context otherwise requires. 
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01.01/05, 

LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS 

Notes. 

1.- Any reference in this Section to a particular genus or species of an animal, except where the context other
wise requires, includes a reference to the young of that genus or species. 

2.- Except where the context otherwise requires, throughout the Nomenclature any reference to "dried*' pro
ducts also covers products which have been dehydrated, evaporated or freeze-dned. 

Chapter 1 

Live animals 

Note. 

1.- This Chapter covers all live animals except: 
(a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading No. 03.01, 03.06 or 03.07; 

(b) Cultures of micro-organisms and other products of heading No. 30.02; and 
(c) Animals of heading No. 95.08. ' -

Heading 
No. 

01.01 

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

H.S. 
Code 

0101.11 
0101.19 
0101.20 

010110 
0102.90 

0103.10 

0103.91 
0103.92 

0104.10 
0104.20 

0105.11 
0105.19 

Live horses, asses, males and ninnies. 
-Horses: 
- - Pure-bred breeding animals 
--Other 
- Asses, mules and binnies 

Live bovine animals. 
- Pure-bred breeding animals 
- Other 

Live swine. 
..- Pure-bred breeding animals 
-Other: 
- - Weighing less than 50 kg 
- - Weighing 50 kg or more 

Live sheep and goats. 
- Sheep 
-Goats 
Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, 
geese, turkeys and guinea fowls. 
- Weighing not more than 185 g : 
- - Fowls of the species Gallus domesticus 
--Other 
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H.S. 
Code 

0105.91 
0105.99 
0106.00 

-Other: 
- - Fowls of the species Callus domesticus 
- - Other 
Other lire animals. 
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Meat and edible meat offal 

Section I 
Chapter 2 

02.01/05 

Note. 

1.· This Chapter does not cover: 
(a) Products of the kinds described in headings Nos. 02.01 to 02.08 or 02.10, unfit or unsuitable for human 

consumption; 
(b) Guts, bladders or stomachs of animals (heading No. 05.04) or animal blood (heading No. 05.11 or 30.02); 

or 
(c) Animal fat, other than products of heading No. 02.09 (Chapter 15). 

H.S. 
Code 

0201.10 
0201.20 
0201.30 

0202.10 
0202.20 
0202.30 

0203.11 
0203.12 
0203.19 

0203.21 
0203.22 
0203.29 

0204.10 

0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.30 

0204.41 
0204.42 
0204.43 
0204.50 
0205.00 

Meat of borine animals, fresh or chilled. 
- Carcasses and half-carcasses 
- Other cuts.with boric in 
- Boneless 

Meat of bovine animals, frozen. 
- Carcasses and half-carcasses 
- Other cuts with bone in 
- Boneless 

Meat of swine, fresh, chilled or frozen. 

- Fresh or chilled: 
- - Carcasses and half-carcasses 
- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 
- - Other 
- Frozen: 
- - Carcasses and half-carcasses 
- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 
--Other 

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. 

- Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled 
- Other meat of sheep, fresh or chilled: 
- - Carcasses and half-carcasses 
- - Other cuts with bone in 
- - Boneless 
- Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen 
- Other meat of sheep, frozen: 
- - Carcasses and half-carcasses 
- - Other cuts with bone in 
- - Boneless 
- Meat of goats 

Meat of horses, asses, moles or tunnies, fresh, chilled or frozen. 
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H.S. 
Code 

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules 
or tunnies, fresh, chilled or frozen. 

0206.10 - Of bovine animals, fresh or chilled 
- Of bovine animals, frozen: 

0206.21 --Tongues 
0206.22 --Livers 
0206.29 - - Other 
0206.30 - Of swine, fresh or chilled 

- Of swine, frozen : 
0206.41 --Livers 
0206.49 --Other 
0206.80 - Other, fresh or chilled 
0206.90 - Other, frozen 

Meat and edible offal, of the poultry of heading No. 01.05, fresh, chilled 
or frozen. 

0207.10 - Poultry not cut in pieces, fresh or chilled 
- Poultry not cut in pieces, frozen : 

0207.21 - - Fowls of the species Gallus domesticus 
0207.22 - - Turkeys 
0207.23 - - Ducks, geese and guinea fowls 

- Poultry cuts and offal (including livers), fresh or chilled : 
0207.31 - - Fatty livers of geese or ducks 
0207.39 - - Other 

- Poultry cuts and offal other than livers, frozen: 
0207.41 - - Of fowls of the species Gallus domesticus 
0207.42 - - Of turkeys 
0207.43 - - Of ducks, geese or guinea fowls 
0207.50 - Poultry livers, frozen 

Other meat and edible meat offaL fresh, chilled or frozen. 
0208.10 - Of rabbits or hares 
0208.20 - Frogs' legs 
0208.90 -Other 
0209.00 Pig fat free of lean meat and poultry fat (not rendered), fresh, chilled, 

frozen, salted, in brine, dried or smoked. 
Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible 
flours and meals of meat or meat offaL 
- Meat of swine : 

0210.11 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 
0210.12 - - Bellies (streaky) and cuts thereof 
0210.19 --Other 
0210.20 - Meat of bovine animals 
0210.90 - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal 



589 

HS/AS 3 — January 1992 

Chapter 3 

Section I 
Chapter 3 

03.01/02, 

Fish and crustaceans, molluscs and other 
aquatic invertebrates 

Note. 

I. This Chapter does not cover : 
(a) Marine mammals (heading No. 01.06) or meat thereof (heading No. 02.08 or 02.10); 
(b) Fish (including livers and roes thereof) or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, dead and 

unfit or unsuitable for human consumption by reason of either their species or their condition (Chap
ter 5); flours, meals or pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for 
human consumption (heading No. 23.01); or 

(c) Caviar or caviar substitutes prepared from fish eggs (heading No. 16.04). 

2. In this Chapter the term "pellets" means products which have been agglomerated either directly by compres
sion or by the addition of a small quantity of binder. 

Heading 
No. 

03.01 

03.02 

H.S. 
Code 

0301.10 

0301.91 

0301.92 
0301.93 
0301.99 

030111 

0302.12 

0302.19 

0302.21 

0302.22 
0302.23 
0302.29 

0302.31 
0302.32 
0302.33 
0302.39 
0302.40 

0302.50 

Live fish. 
 Ornamental fish 
 Other live fish: 
  Trout (Salmo trutta. Salmo gairdneri. Salmo clarki. Salmo aguabonita. 

Salmo gilae) 
  Eels (Anguilla spp J 
Carp 
  Other 
Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 
No. 03.04. 
 Salmonidae, excluding livers and roes: 
  Trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita. 

Salmo gilae) 
■  Pacific salmon (Oncorhynchus spp.), Atlantic salmon (Salmo salar) 

and Danube salmon (Hucho hucho) 
•  Other 
 Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes: 

  Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 
Hippoglossus stenolepis) 

- - Plaice (Pleuronectes platessa) 
-  Sole (Solea spp.) 
■  Other 
 Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripebellied bonito (Eu-

thynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes: 
  Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 
■  Yellowfin tunas (Thunnus aibacares) 
■ - Skipjack or stripebellied bonito 
  Other 
 Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes 

 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding 
livers and roes 
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- Other fish, excluding livers and roes: 
- - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella 

spp.), brisling or sprats (Spractus sprattus) 
- - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 
- - Coalfish (Pollachius virens) 
■ - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) 
- - Dogfish and other sharks , -

- - Eels (Anguilla spp.) 
- - Other 
- Livers and roes 
Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 
No. 03.04. 
- Pacific salmon (Oncorhynchus spp.), excluding livers and roes 

- Other salmonidae, excluding livers and roes: 
- - Trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, 

Salmo gilae) 
■ - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 

- - Other 
- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes: 

--Halibut (Reinhardtins hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 
Hippoglossus stenolepis) 

• - Plaice (Pleuronectes platessa) 
- - Sole (Solea spp.) 
- - Other 
-Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes: 

• - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 
■ - Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 
• - Skipjack or stripe-bellied bonito 
--Other 
- Herrings (Clupea harengus, Oupea pallasii), excluding livers and roes 

- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding 
livers and roes 

- Other fish, excluding livers and roes: 
- - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella 

spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) 
- - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 
■ - Coalfish (Pollachius virens) 
--Mackerel (Scomber scombrus. Scomber australasicus. Scomber 

japonicus) 
■ - Dogfish and other sharks 
- - Eels (Anguilla spp.) 
- - Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 
• - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) 
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Heading 
No. 

03.04 

03.05 

03.06 

H.S. 
Code 

0303.79 
0303.80 

0304.10 
0304.20 
0304.90 

0305.10 
0305.20 
0305.30 

0305.41 

0305.42 
0305.49 

0305.51 
0305.59 

0305.61 
0305.62 
0305.63 
0305.69 

0306.11 

0306.12 
0306.13 
0306.14 
0306.19 

0306.21 

0306.22 
0306.23 
0306.24 
0306.29 

-Other 
 Livers and roes 
Fish Gllets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or 
frozen. 
 Fresh or chilled 
 Frozen fillets 
Other 
Fish, dried, salted or in brine; smoked Gsh, whether or not cooked before 
or during the smoking process; flours, meals and pellets of Ssh, fit for 
human consumption. 
. Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 
 Livers and roes, dried, smoked, salted or in brine 
 Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked 
 Smoked fish, including fillets: 
  Pacific salmon (Oncorhynchus spp.), Atlantic salmon (Salmo salar) 

and Danube salmon (Hucho hucho) 
•  Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
  Other 
 Dried fish, whether or not salted but not smoked: 
  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac. Gadus macrocephalus) 
  Other 
 Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine: 
  Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
  Anchovies (Engraulis spp.) 
  Other 
Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, 
salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling 
in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, 
meals and pellets of crustaceans, St for human consumption. 
 Frozen: 
  Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.) 
- - Lobsters (Homarus spp.) 
•  Shrimps and prawns 
Crabs 
  Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for hu

man consumption 
 Not frozen: 
  Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.) 
■ · Lobsters (Homarus spp.) 
•  Shrimps and prawns 
  Crabs 
  Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for hu

man consumption 
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03.07 

H.S. 
Code 

0307.10 

0307.21 
0307.29 

0307.31 
0307.39 

0307.41 
0307.49 

0307.51 
0307.59 
0307.60 

0307.91 
0307.99 

Molluscs, whether in shell or not, lire, fresh, chilled, frozen, dried, salted 
or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, 
live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and 
pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human con
sumption. 

 Oysters 
 Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or 
Placopecten: 

  Live, fresh or chilled 
  Other 
 Mussels (Mytilus spp.. Pema spp.): 
■  Live, fresh or chilled 
  Other 
 Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid 
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodams spp., Sepioteuthis spp.): 

-  Live, fresh or chilled 
Other 
 Octopus (Octopus spp.): 
  Live, fresh or chilled 
  Other 
 Snails, other than sea snails 
 Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other 

than crustaceans, fit for human consumption: 
  Live, fresh or chilled 
  Other 
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Chapter 4 

Section I 
Chapter 4 

04.01/03 

Dairy produce; birds' eggs; natural honey; 
edible products of animal origin, 

not elsewhere specified or included 

Notes. 

1.- The expression "milk" means full cream milk or partially or completely skimmed milk. 

2.- Products obtained by the concentration of whey and with the addition of milk or milkfat are to be classified 
as cheese in heading No. 04.06 provided that they have the three following characteristics: 

(a) a milkfat content, by weight of the dry matter, of 5 % or more; 
(b) a dry matter content, by weight, of at least 70 % but not exceeding 85 %; and 
(c) they are moulded or capable of being moulded. 

3.- This Chapter does not cover: 
(a) Products obtained from whey, containing by weight more than 95 % lactose, expressed as anhydrous 

lactose calculated on the dry matter (heading No. 17.02); or 
(b) Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % 

whey proteins, calculated on the dry matter) (heading No. 35.02) or globulins (heading No. 35.04). 

Subheading Note. 

1.- For the purpose of subheading No. 0404.10, the expression "modified whey" means products consisting of 
whey constituents, i.e., whey from which all or part of the lactose, proteins or minerals have been removed, 
whey to which natural whey constituents have been added, and products obtained by mixing natural whey 
constituents. 

Heading 
No. 

04.01 

04.02 

04.03 

H.S. 
Code 

0401.10 
0401.20 

0401.30 

0402.10 

040121 
0402.29 

0402.91 
0402.99 

0403.10 
0403.90 

Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other 
sweetening matter. 
- Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % 
- Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 % 

- Of a fat content, by weight, exceeding 6 % 

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other 
sweetening matter. 
- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, 

not exceeding 1.5 % 
- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, 

exceeding 1.5 % : 
- - Not containing added sugar or other sweetening matter 
--Other 
-Other: 
- - Not containing added sugar or other sweetening matter 
- - Other 

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented 
or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing 
added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added 
fruit, nuts or cocoa. 
- Yogurt 
- Other 
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Heading 
No. 

04.04 

04.05 
04.06 

04.07 
04.08 

04.09 
04.10 

H.S. 
Code 

0404.10 

0404.90 
0405.00 

0406.10 

0406.20 
0406.30 
0406.40 
0406.90 
0407.00 

0408.11 
0408.19 

0408.91 
0408.99 
0409.00 
0410.00 

Section I 
Chapter 4 

04.04/10 

Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other 
sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, 
whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not 
elsewhere specified or included. 
- Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing 
added sugar or other sweetening matter 

-Other 
Butter and other fats and oils derived from milk. ; 
Cheese and curd. 
- Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd 

- Grated or powdered cheese, of all kinds 
- Processed cheese, not grated or powdered 
- Blue-veined cheese 
- Other cheese 
Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked. 
Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming 
or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether 
or not containing added sugar or other sweetening matter. 
- Egg yolks: 
-Dried 
- - Other 
- Other: 
--Dried 
- - Other 
Natural honey. 
Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included. 
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Section I 
Chapter 5 

05.01/07 

Products of animal origin, 
not elsewhere specified or Included 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Edible products (other than guts, bladders and stomachs of animals, whole and pieces thereof, and animal 

blood, liquid or dried); 
(b) Hides or skins (including furskins) other than goods of beading No. 0S.05 and parings and similar waste 

of raw hides or skins of heading No. 05.11 (Chapter 41 or 43); 
(c) Animal textile materials, other than horsehair and horsehair waste (Section XI); or 
(d) Prepared knots or tufts for broom or brush making (heading No. 96.03). 

2.- For the purposes of heading No. 05.01, the sorting of hair by length (provided the root ends and tip ends 
respectively are not arranged together) shall be deemed not to constitute working. 

3.- Throughout the Nomenclature, elephant, walrus, narwhal and wild boar tusks, rhinoceros horns and the 
teeth of all animals are regarded as "ivory". 

4.- Throughout the Nomenclature, the expression "horsehair" means hair of the manes or tails of equine or 
bovine animals. 

Heading 
No. 

05.01 

05.02 

05.03 

05.04 

05.05 

H.S. 
Code 

0501.00 

0502.10 
0502.90 

0503.00 

0504.00 

0505.10 
0505.90 

05.06 

05.07 

0506.10 
0506.90 

0507.10 
0507.90 

Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of 
human hair. 

Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brash 
making hair; waste of such bristles or hair. 
- Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof 
- Other 

Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with 
or without supporting material. 

Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and 
pieces thereof. 

Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and 
parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not fur· 
ther worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; 
powder and waste of feathers or parts of feathers. 
- Feathers of a kind used for stuffing; down 
- Other 

Bones and horn-cores, unworked, defatted^imply prepared (but not cut 
to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these 
products. 
- Ossein and bones treated with acid 
- Other 
Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, 
hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut 
to shape; powder and waste of these products. 

- Ivory; ivory powder and waste 
-Other 
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05.08/11 

H.S. 
Code 

0508.00 

0509.00 

0510.00 

0511.10 

0511.91 

0511.99 

Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not other
wise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-
bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and 
waste thereof. 

Natural sponges of animal origin. 

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not 
dried; glands and other animal products used in the preparation of phar
maceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally 
preserved. 

Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of 
Chapter 1 or 3, unfit for human consumption. 
- Bovine semen 
-Other: 
- - Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invert

ebrates ; dead animals of Chapter 3 
-Other 
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U0.U1/U3 
Section II 

VEGETABLE PRODUCTS 

Note. 

1.- In this Section the term "pellets" means products which have been agglomerated either directly by compres
sion or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3 % by weight. 

Chapter 6 

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; 
cut flowers and ornamental foliage 

Notes. 

I.-Subject to the second part of heading No. 06.01, this Chapter covers only live trees and goods (including 
seedling vegetables) of a kind commonly supplied by nursery gardeners or florists for planting or for orn
amental use; nevertheless it does not include potatoes, onions, shallots, garlic or other products of 
Chapter 7. 

2.- Any reference in heading No. 06.03 or 06.04 to goods of any kind shall be construed as including a reference 
to bouquets, floral baskets, wreaths and similar articles made wholly or partly of goods of that kind, account 
not being taken of accessories of other materials. However, these headings do not include collages or similar 
decorative plaques of heading No. 97.01. 

Heading 
No. 

06.01 

06.02 

06.03 

H.S. 
Code 

0601.10 

0601.20 

0602.10 
0602.20 

0602.30 
0602.40 

0602.91 
0602.99 

0603.10 
0603.90 

Bulbs, tubers, tuberous roots, conns, crowns and rhizomes, dormant, in 
growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 
No. 12.12. 
- Bulbs, tubers, tuberous roots, corrns, crowns and rhizomes, dormant 

- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth 
or in flower; chicory plants and roots 

Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom 
spawn. 
- Unrooted cuttings and slips 
- Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible 

fruit or nuts 
- Rhododendrons and azaleas, grafted or not 
- Roses, grafted or not 
-Other: 
- - Mushroom spawn 
- - Other 

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for orn
amental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise 
prepared. 
-Fresh 
- Other 
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leading 
No. 

06.04 

H.S. 
Code 

0604.10 

0604.91 
0604.99 

Section II 
Chapter β 

06.04 

Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower 
buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for 
bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, 
impregnated or otherwise prepared. 
- Mosses and lichens 
-Other: 
- - Fresh 
- - Other 
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Chapter 7 

Edible vegetables and certain roots and tubers 

Section II 
Chapter 7 

07.01/06 

Notes. 

I.·This Chapter does not cover forage products of heading No.l2.!4. 

2.- In headings Nos. 07.09, 07.10, 07.11 and 07.12 the word "vegetables" includes edible mushrooms, truffles, 
olives, capers, marrows, pumpkins, aubergines, sweet corn (Zea mays var. saccharata). fruits of the genus 
Capsicum or of the genus Pimenta. fennel, parsley, chervil, tarragon, cress and sweet marjoram (Majorana 
hortensis or Origanum majorana). 

3.- Heading No. 07.12 covers all dried vegetables of the kinds falling in headings Nos. 07.01 to 07.11. other 
than: 
(a) dried leguminous vegetables, shelled (heading No. 07.13); 
(b) sweet corn in the forms specified in headings Nos. 11.02 to 11.04; 
(c) flour, meal, flakes, granules and pellets of potatoes (heading No. 11.05); 
(d) flour and meal of the dried leguminous vegetables of heading No. 07.13 (heading No. 11.06). 

4.- However, dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta are excluded 
from this Chapter (heading No. 09.04). 

Heading 
No. 

07.01 

07.02 

07.03 

07.04 

07.05 

07.06 

H.S. 
Code 

0701.10 
0701.90 
0702.00 

0703.10 
0703.20 
0703.90 

0704.10 
0704.20 
0704.90 

0705.11 
0705.19 

0705.21 
0705.29 

0706.10 
0706.90 

Potatoes, fresh or chilled. 
-Seed 
- Other 
Tomatoes, fresh or chilled. 

Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or 
chilled. 
• Onions and shallots 
- Garlic 
• Leeks and other alliaceous vegetables 
Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh 
or chilled. 
- Cauliflowers and headed broccoli 
- Brussels sprouts 
• Other 
Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled. 

- Lettuce: 
--Cabbage lettuce (head lettuce) 
-Other 
- Chicory: 
- - Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) 
- - Other 
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar 
edible roots, fresh or chilled. 
- Carrots and turnips 
- Other 
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Heading 
No. 

07.07 
07.08 

07.09 

07.10 

07.11 

07.12 

07.13 

H.S. 
Code 

0707.00 

0708.10 
0708.20 
0708.90 

0709.10 
0709.20 
0709.30 
0709.40 

0709.51 
0709.52 
0709.60 
0709.70 

0709.90 

0710.10 

0710.21 
0710.22 
0710.29 
0710.30 

0710.40 
0710.80 
0710.90 

0711.10 
0711.20 
0711.30 
0711.40 
0711.90 

0712.10 

0712.20 
0712.30 
0712.90 

0713.10 

Section II 
Chapter 7 
07.07/13, 

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled. 

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled. 
- Peas (Pisum sativum) 
- Beans (Vtgna spp., Phaseolus spp.) 
• Other leguminous vegetables 

Other vegetables, fresh or chilled. 
- Globe artichokes 
- Asparagus 
- Aubergines (egg-plants) 
- Celery other than celeriac 
- Mushrooms and truffles': 
- - Mushrooms 
- - Truffles 
- Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta 
- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) 

- Other 

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen. 
- Potatoes 
- Leguminous vegetables, shelled or unshelled: 
- - Peas (Pisum sativum) 
• - Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
--Other 
- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) 

- Sweet com 
- Other vegetables v 

- Mixtures of vegetables 

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, 
in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but un
suitable in that state for immediate consumption. 

-Onions 
-Olives 
- Capers 
- Cucumbers and gherkins 
- Other vegetables; mixtures of vegetables 

Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further 
prepared. 
• Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared 

- Onions 
- Mushrooms and truffles 
- Other vegetables; mixtures of vegetables 
Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. 
- Peas (Pisum sativum) 



601 

Heading 
No. 

07.14 

H.S. 
Code 

0713.20 

0713.31 

0713.32 

0713.33 
0713.39 
0713.40 
0713.50 

0713.90 

0714.10 
0714.20 
0714.90 

Section II 
Chapter 7 
07.13/14 

- Chickpeas (garbanzos) 
- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
- - Beans of the species Vigna mungo (L) Hepper or Vigna radiata (L) 

Wilczek 
- - Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) 

- - Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) 
- - Other 
- Lentils 
- Broad beans (Viciafaba var. major) and horse beans (Vkiafaba var. 
equina. Viciafaba var. minor) 

-Other 
Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and 
similar roots and tubers with high starch or imilin content, fresh or dried, 
whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith. 

• Manioc (cassava) 
- Sweet potatoes 
-Other 



602 

HS/AS 3 — January 1992 

Chapter 8 

Section II 
Chapter 8 

08.01/051 

Edible fruit and n u t s ; peel of citrus fruit or melons 
Notes. 

1. This Chapter does not cover inedible nuts or fruits. 

2. Chilled fruits and nuts are to be classified in the same headings as the corresponding fresh fruits and nuts. 

3. Dried fruit or dried nuts of this Chapter may be partially rehydrated, or treated for the following purposes: 
(a) For additional preservation or stabilisation (e.g., by moderate heat treatment, sulphuring, the addition 

of sorbic acid or potassium sorbate), , 
(b) To improve or maintain their appearance (e.g., by the addition of vegetable oil or small quantities of glu

cose syrup), ι 
provided that they retain the character of dried fruit or dried nuts. I 

Heading 
No. 

08.01 

08.02 

08.03 

08.04 

08.05 

H.S. 
Code 

0801.10 
0801.20 
0801.30 

0802.11 
080112 

080121 
0802.22 

080131 
080132 
080140 
080150 
080190 

0803.00 

0804.10 
0804.20 
0804.30 
0804.40 
0804.50 

0805.10 
0805.20 

0805.30 

Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not 
shelled or peeled. 
 Coconuts 
 Brazil nuts 
 Cashew nuts 

Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled. 

 Almonds: 
  In shell 
Shelled 
 Hazelnuts or filberts (Corylus spp.): 
  In shell 
Shelled 
 Walnuts: 
  In shell 
Shelled 
 Chestnuts (Castanea spp.) 
Pistachios 
Other 

Bananas, including plantains, fresh or dried. 

Dates, Bgs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, 
fresh or dried. 
Dates 
 Figs 
 Pineapples 
 Avocados 
 Guavas, mangoes and mangosteens 

Citrus fruit, fresh or dried. 
Oranges 
 Mandarins (including tangerines and satsumas); Clementines, wilkings 

and similar citrus hybrids 
 Lemons (Citrus limon. Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia) 
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Heading 
No. 

08.06 

08.07 

08.08 

08.09 

08.10 

08.11 

08.12 

08.13 

08.14 

H.S. 
Code 

0805.40 
0805.90 

0806.10 
0806.20 

0807. JO 
0807.20 

0808.10 
0808.20 

0809.10 
0809.20 
0809.30 
0809.40 

0810.10 
0810.20 
0810.30 
0810.40 
0810.90 

0811.10 
0811.20 

0811.90 

0812.10 
0812.20 
0812.90 

0813.10 
0813.20 
0813.30 
0813.40 
0813.50 
0814.00 

- Grapefruit 
- Other 
Grapes, fresh or dried. 
- Fresh 
-Dried 
Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. 
- Melons (including watermelons) 
- Papaws (papayas) 
Apples, pears and quinces, fresh. 
- Apples 
- Pears and quinces 
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh. 

- Apricots 
- Cherries 
- Peaches, including nectarines 
- Plums and sloes 
Other fruit, fresh. 
- Strawberries 
- Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries 
- Black, white or red currants and gooseberries 
- Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium 
•Other 
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, 
frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening 
matter. 
- Strawberries 
- Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red 

currants and gooseberries 
-Other 
Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide 
gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but un
suitable in that state for immediate consumption. 

- Cherries 
- Strawberries 
- Other 
Fruit, dried, other than that of headings Nos. 08.01 to 08.06; mixtures 
of nuts or dried fruits of this Chapter. 
- Apricots 
-Prunes 
- Apples 
- Other fruit 
- Matures of nuts or dried fruits of this Chapter 
Peel of citrus fruit or melons Gncluding watermelons), fresh, frozen, dried 
or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preserv
ative solutions. 
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Chapter 9 

Coffee, tea, mate and spices 

Notes. 

I. Mixtures df the products of headings Nos. 09.04 to 09.10 are to be classified as follows: 
(a) Mixtures of two or more of the products of the same heading are to be classified in that heading; 
(b) Mixtures of two or more of the products of different headings are to be classified in heading No. 09.10. 

The addition of other substances to the products of headings Nos. 09.04 to 09.10 (or to the mixtures 
referred to in paragraph la) or lb) above) shall not affect their classification provided the resulting mixtures 
retain the essential character of the goods of those headings. Otherwise such mixtures are not classified in 
this Chapter; those constituting mixed condiments or mixed seasonings are classified in heading No. 21.03. 

2.· This Chapter does not cover Cubeb pepper (Piper cubeba) or other products of heading No. 12.11. 

Heading 
No. 
09.01 

09.02 

H.S. 
Code 

0901.11 
0901.12 

0901.21 
0901.22 
0901.30 
0901.40 

0902.10 

09.03 
09.04 

09.05 
09.06 

09.07 

0902.20 
0902.30 

0902.40 
0903.00 

0904.11 
0904.12 
0904.20 

0905.00 

0906.10 
0906.20 
0907.00 

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; 
coffee substitutes containing coffee in any proportion. 

 Coffee, not roasted: 
  Not decaffeinated 
• · Decaffeinated 
 Coffee, roasted: 
  Not decaffeinated 
  Decaffeinated 
 Coffee husks and skins 
 Coffee substitutes containing coffee 
Tea, whether or not flavoured. 
 Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not ex
ceeding 3 kg 

 Other green tea (not fermented) 
 Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings 

of a content not exceeding 3 kg 
 Other black tea (fermented) and other partly fermented tea 

Mate. 

Pepper of the genus Piper · dried or crushed or ground fruits of the genus 
Capsicum or of the genus Pimento, 
■ Pepper : 
  Neither crushed nor ground 
  Crushed or ground 
 Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed 

or ground 

Vanilla. 

Cinnamon and cinnamontree flowers. 
 Neither crushed nor ground 
 Crushed or ground 
Cloves (whole fruit, cloves and steins). 
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H.S. 
Code 

0908.10 
0908.20 
0908.30 

0909.10 
0909.20 
0909.30 
0909.40 
0909.50 

0910.10 
0910.20 
0910.30 
0910.40 
0910.50 

0910.91 
0910.99 

Section II 
Chapter 9 

09.08/10 

Nutmeg, mace and cardamoms. 
- Nutmeg 
- Mace 
- Cardamoms 
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper ber
ries. 
- Seeds of anise or badian 
- Seeds of coriander 
- Seeds of cumin 
- Seeds of caraway 
- Seeds of fennel; juniper berries I 
Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other 
spices. 
- Ginger 
- Saffron 
- Turmeric (curcuma) 
- Thyme; bay leaves 
- Curry 
- Other spices: 
- - Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter 
- - Other 



606 

HS/AS 1 — Julv 1988 

Chapter 10 

Cereals 

Section II 
Chapter 10 

10.01/08 

Notes. 

I .· (a) The products specified in the headings of this Chapter are to be classified in those headings only if grains 
are present, whether or not in the ear or on the stalk. 

(b) The Chapter does not cover grains which have been hulled or otherwise worked. However, rice, husked, 
milled, polished, glazed, parboiled or broken remains classified in heading No. 10.06. 

2.- Heading No. 10.05 does not cover sweet corn (Chapter 7). 

Subheading Note. 

l.-The term "durum wheat" means wheat of the Triticum durum species and the hybrids derived from the 
inter-specific crossing of Triticum durum which have the same number (28) of chromosomes as that species. 

Heading 
No. 

10.01 

10.02 
10.03 
10.04 
10.05 

10.06 

10.07 
10.08 

H.S. 
Code 

1001.10 
1001.90 
1002.00 
1003.00 
1004.00 

1005.10 
1005.90 

1006.10 
1006.20 
1006.30 
1006.40 
1007.00 

1008.10 
1008.20 
1008.30 
1008.90 

Wheat and meslin. 
• Durum wheat 
• Other 
Rye. 
Barley. 
Oats. 
Maize (corn). 
-Seed 
- Other 
Rice. 
- Rice in the husk (paddy or rough) 
- Husked (brown) rice 
- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed 
- Broken rice 
Grain sorghum. 
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals. 
- Buckwheat 
- Millet 
- Canary seed 
- Other cereals 
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Section II 

Chapter 11 
11.01/02 

Chapter 11 

Products of the milling Industry; malt; starches; 
inulin; wheat gluten 

Notes. 

1.-This Chapter does not cover: 
(a) Roasted malt put up as coffee substitutes (heading No. 09.01 or 21.01); 
(b) Prepared flours, meals or starches of heading No. 19.01; 
(c) Corn flakes or other products of heading No. 19.04; 
(d) Vegetables, prepared or preserved, of heading No. 20.01, 20.04 or 20.05; 
(e) Pharmaceutical products (Chapter 30); or 
(0 Starches having the character of perfumery, cosmetic or toilet preparations (Chapter 33). 

2.- (A) Products from the milling of the cereals listed in the table below fall in this Chapter if they have, by 
weight on the dry product: 
(a) a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method) exceeding that indicated 

in Column (2); and 
(b) an ash content (after deduction of any added minerals) not exceeding that indicated in Column (3). 

Otherwise, they fall in heading No. 23.02. 
(B) Products falling in this Chapter under the above provisions shall be classified in heading No. 11.01 or 

11.02 if the percentage passing through a woven metal wire cloth sieve with the aperture indicated in 
Column (4) or (5) is not less, by weight, than that shown against the cereal concerned. 

Otherwise, they fall in heading No. 11.03 or 11.04. 

Cereal 
(1) 

Wheat and rye 
Barley 
Oats 
Maize (corn) and grain 
sorghum _ 
Rice _ 
Buckwheat .. 

Starch 
content 

(2) 
45% 
45% 
45% 

45% 
45% 
45% 

Ash 
content 

(3) 
2.5% 
3 % 
5 % 

2 % 
1.6% 
4 % 

Rate of passage through a 
sieve with an aperture of 

315 micrometres 
(microns) 

(4) 
80% 
80% 
80% 

80% 
80% 

500 micrometres 
(microns) 

(5) 

90% 

3.- For the purposes of heading No. 11.03, the terms "groats" and "meal" mean products obtained by the 
fragmentation of cereal grains, of which: 
(a) in the case of maize (corn) products, at least 95 % by weight passes through a woven metal wire cloth 

sieve with an aperture of 2 mm; 
(b) in the case of other cereal products, at least 95 % by weight passes through a woven metal wire cloth 

sieve with an aperture of 1.25 mm. 

Heading HJS. 
No. Code 

11.01 1101.00 

11.02 
1102.10 
1102.20 
1102.30 
1102.90 

Wheat or meslin floor. 
Cereal flours other than of wheat or meslin. 
- Rye flour 
- Maize (com) flour 
- Rice flour 
-Other 
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11.03/09 

H.S. 
Code 

ll03.ll 
1103.12 
i 103.13 
1103.14 
1103.19 

1103.21 
1103.29 

Cereal groats, meal and pellets. 
• Groats and meal: 
- - Of wheat 
-Of oats 

- - Of maize (corn) 
- - Of rice 
- - Of other cereals 
- Pellets: 
- - Of wheat 
- - Of other cereals 

1104.11 
1104.12 
1104.19 

1104.21 
1104.22 
1104.23 
1104.29 
1104.30 

1105.10 
1105.20 

1106.10 
1106.20 
1106.30 

1107.10 
1107.20 

1108.11 
1108.12 
1108.13 
1108.14 
1108.19 
1108.20 
1109.00 

Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, 
pearled, sliced or kibbled), except rice of heading No. 10.06; germ of 
cereals, whole, rolled, flaked or ground. 
- Rolled or flaked grains: 
- - Of barley 
- - Of oats 
- - Of other cereals 
- Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled): 

- - Of barley 
- · Of oats 
- - Of maize (corn) 
- - Of other cereals 
- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or groundx 
Flour, meal, flakes, granules and pellets of potatoes. 
- Flour and meal 
- Flakes, granules and pellets 
Flour and meal of the dried leguminous vegetables of heading No. 07.13, 
of sago or of roots or tubers of heading No. 07.14; flour, meal and pow
der of the products of Chapter 8. 
- Flour and meal of the dried leguminous vegetables of heading No. 07.13 
- Flour and meal of sago, roots or tubers of heading No. 07.14 
- Flour, meal and powder of the products of Chapter 8 
Malt, whether or not roasted. 
- Not roasted 
• Roasted 
Starches; inulin. 
- Starches: 
- - Wheat starch 
- - Maize (corn) starch 
- - Potato starch 
- - Manioc (cassava) starch 
- - Other starches 
-Inulin 
Wheat gluten, whether or not dried. 

http://ll03.ll


609 

Chapter 12 

Section II 
Chapter 12 

12.01/07, 

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, 
seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder 

Notes. 

1.- Heading No. 12.07 applies, inter alia, to palm nuts and kernels, cotton seeds, castor oil seeds, sesamum seeds, 
mustard seeds, safflower seeds, poppy seeds and shea nuts (karite nuts). It does not apply to products of 
heading No. 08.01 or 08.02 or to olives (Chapter 7 or Chapter 20). 

2.- Heading No. 12.08 applies not only to non-defatted flours and meals but also to flours and meals which 
have been partially defatted or defatted and wholly or partially refatted with their original oils. It does not, 
however, apply to residues of headings Nos. 23.04 to 23.06. 

3.- For the purposes of heading No. 12.09, beet seeds, grass and other herbage seeds, seeds of ornamental 
flowers, vegetable seeds, seeds of forest trees, seeds of fruit trees, seeds of vetches (other than those of the 
species Vkiafaba) or of lupines are to be regarded as "seeds of a kind used for sowing". 

Heading No. 12.09 does not, however, apply to the following even if for sowing: 
(a) Leguminous vegetables or sweet corn (Chapter 7); 
(b) Spices or other products of Chapter 9; 
(c) Cereals (Chapter 10); or 
(d) Products of headings Nos. 12.01 to 12.07 or 12.11. 

4.- Heading No. 12.11 applies, inter alia, to the following plants or parts thereof: basiL borage, ginseng, hyssop, 
liquorice, all species of mint, rosemary, rue, sage and wormwood. 

Heading No. 12.11 does not, however, apply to: 
(a) Medicaments of Chapter 30; 
(b) Perfumery, cosmetic or toilet preparations of Chapter 33; or 
(c) Insecticides, fungicides, herbicides, disinfectants or similar products of heading No. 38.08. 

5.- For the purposes of heading No. 12.12, the term "seaweeds and other algae" does not include: 
(a) Dead single-cell microorganisms of heading No. 21.02; 
(b) Cultures of micro-organisms of heading No. 30.02; or 
(c) Fertilisers of heading No. 31.01 or 31.05. 

Heading 
No. 
12.01 
12.02 

12.03 
12.04 
12.05 
12.06 
12.07 

H.S. 
Code 
1201.00 

1202.10 
1202.20 
1203.00 
1204.00 
1205.00 
1206.00 

1207.10 
1207.20 
1207.30 
1207.40 

Soya beans, whether or not broken. 
Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or 
broken. 
- In shell 
- Shelled, whether or not broken 

Copra. 
Linseed, whether or not broken. 
Rape or colza seeds, whether or not broken. 
Sunflower seeds, whether or not broken. 
Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken. 
- Palm nuts and kernels 
- Cotton seeds 
- Castor oil seeds 
-Sesamum seeds 
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Chapter 12 
12.07/12 

Heading 
No. 

-

12.08 

12.09 

12.10 

12.11 

12.12 

H.S. 
Code 
1207.50 
1207.60 

1207.91 
1207.92 
1207.99 

1208.10 
1208.90 

1209.11 
1209.19 

1209.21 
1209.22 
1209.23 
1209.24 
1209.25 
1209.26 
1209.29 
1209.30 

1209.91 
1209.99 

1210.10 
1210.20 

1211.10 
1211.20 
1211.90 

1212.10 
1212.20 
1212.30 

1212.91 
1212.92 
1212.99 

- Mustard seeds 
- Safflower seeds 
-Other: 
- - Poppy seeds 
- - Shea nuts (karite nuts) 
- - Other 

Floors and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of 
mustard. 
- Of soya beans 
-Other 

Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. 
- Beet seed: 
- - Sugar beet seed 
- - Other 
- Seeds of forage plants, other than beet seed: 
- - Lucerne (alfalfa) seed 
- - Clover (Trifolium spp.) seed 
- - Fescue seed 
- - Kentucky blue grass (Poa pratensis L) seed 
- - Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed 
- - Timothy grass seed 
--Other 
- Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers 
-Other: 
- - Vegetable seeds 
- - Other 

Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the 
form of peDets; Iupulin. 
- Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets 
- Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; Iupulin 

Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used 
primarily in perfumery, in pharmacy or for insectiddaL fungicidal or 
similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered. 
- Liquorice roots 
- Ginseng roots 
-Other 
Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh 
or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other 
vegetable products (including onroasted chicory roots of the variety 
Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human con
sumption, not elsewhere specified or included. 
- Locust beans, including locust bean seeds 
- Seaweeds and other algae 
- Apricot, peach or plum stones and kernels 
-Other: 
- - Sugar beet 
• - Sugar cane 
--Other 
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[eading 
No. 

12.13 

12.14 

H.S. 
Code 

1213.00 

1214.10 
1214.90 

Section II 
Chapter 12 

12.13/14 

Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, 
pressed or in the form of pellets. 
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, 
forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not 
in the form of pellets. 
- Lucerne (alfalfa) meal and pellets 
• Other 
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Chapter 13 

Section II 
Chapter 13 

13.01/02 

Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts 

Note 

1.- Heading No. 13.02 applies, inter alia, to liquorice extract and extract of pyrethrum, extract of hops, extract 
of aloes and opium. 

The heading does not apply to: 
(a) Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose or put up as confectionery (heading 

No. 17.04); 
(b) Malt extract (heading No. 19.01); 
(c) Extracts of coffee, tea or mate (heading No. 21.01); 
(d) Vegetable saps or extracts constituting alcoholic beverages, or compound alcoholic preparations of a kind 

used for the manufacture of beverages (Chapter 22); 
(e) Camphor, glycyrrhizin or other products of heading No. 29.14 or 29.38; 
(0 Medicaments of heading No. 30.03 or 30.04 or blood-grouping reagents (heading No. 30.06); 

(g) Tanning or dyeing extracts (heading No. 32.01 or 32.03); 
(h) Essential oils, concretes, absolutes, resinoids or aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils 

(Chapter 33); or. 
(ij) Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle or similar natural gums (heading No. 40.01). 

Heading 
No. 
13.01 

13.02 

H.S. 
Code 

1301.10 
1301.20 
1301.90 

1302.11 
1302.12 
1302.13 
1302.14 
1302.19 
1302.20 

1302.31 
1302.32 

1302.39 

Lac; natural gums, resins, gum-resins and balsams. 
-Lac 
- Gum Arabic 
-Other 

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; 
agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, 
derived from vegetable products. 
- Vegetable saps and extracts: 
--Opium 
- - Of liquorice 
- - Of hops 
- - Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone 
- - Other 
- Pectic substances, pectinates and pectates 
-Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from 

vegetable products: 
- - Agar-agar 
- - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from 

locust beans, locust bean seeds or guar seeds 
--Other 
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Chapter 14 

Section II 
Chapter 14 

14.01/04 

Vegetable plaiting materials; vegetable products 
not elsewhere specified or included 

Notes. 

l.-This Chapter does not cover the following products which are to be classified in Section XI: vegetable 
materials or fibres of vegetable materials of a kind used primarily in the manufacture of textiles, however 
prepared, or other vegetable materials which have undergone treatment so as to render them suitable for 
use only as textile materials. 

2.- Heading No. 14.01 applies, inter alia, to bamboos (whether or not split, sawn lengthwise, cut to length, 
rounded at the ends, bleached, rendered non-inflammable, polished or dyed), split osier, reeds and the like, 
to rattan cores and to drawn or split rattans. The heading does not apply to chipwood (heading No. 44.04). 

3.- Heading No. 14.02 does not apply to wood wool (heading No. 44.05). 

4.· Heading No. 14.03 does not apply to prepared knots or tufts for broom or brush making (heading No. 96.03). 

ieading 
No. 
14.01 

14.02 

14.03 

14.04 

s 

H.S. 
Code 

1401.10 
1401.20 
1401.90 

1402.10 

1402.91 
1402.99 

1403.10 
1403.90 

1404.10 

1404.20 
1404.90 

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, 
bamboos, rattans, reeds, rashes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed 
cereal straw, and lime bark). 
-Bamboos 
- Rattans 
-Other 
Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as padding 
(for example, kapok, vegetable hair and eel-grass), whether or not pot up 
as a layer with or without supporting material. 
-Kapok 
-Other: 
- - Vegetable hair 
- - Other 
Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in brushes (for 
example, broom-corn, piassava, couch-grass and istle), whether or not in 
hanks or bundles. 
- Broomcora (Sorghum vulgare var. technicum) 
- Other 
Vegetable products not elsewhere specified or included. 
- Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning 

- Cotton Iinters 
- Other 
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Section HI 
Chapter 15 

15.01/05 

ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; 

PREPARED EDIBLE FATS; 
ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 

Chapter 15 

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; 
prepared edible fats; 

animal or vegetable waxes 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Pig fat or poultry fat of heading No. 02.09; 
fb) Cocoa butter, fat or oil (heading No. 18.04); 
(c) Edible preparations containing by weight more than 15 % of the products of heading No. 04.05 (gen

erally Chapter 21); 
(d) Greaves (heading No. 23.01) or residues of headings Nos. 23.04 to 23.06; 
(e) Fatty acids in an isolated state, prepared waxes, medicaments, paints, varnishes, soap, perfumery, cosmet

ic or toilet preparations, sulphonated oils or other goods of Section VI; or 

(f) Factice derived from oils (heading No. 40.02). 

2.- Heading No. 15.09 does not apply to oik obtained from olives by solvent extraction (heading No. 15.10). 

3.- Heading No. 15.18 does not cover fats or oils or their fractions, merely denatured, which are to be classified I 
in the heading appropriate to the corresponding undenatured fats and oils and their fractions. 

4.-Soap-stocks, oil foots and dregs, stearin pitch, glycerol pitch and wool grease residues fall in heading 
No. 15.22. 

15.05 

Heading 
No. 

15.01 

15.02 

15.03 

15.04 

H.S. 
Code 

1501.00 

1502.00 

1503.00 

1504.10 
1504.20 

1504.30 

1505.10 
1505.90 

Lard; other pig fat and poultry fat, rendered, whether or not pressed or 
solvent-extracted. 

Fats of bovine animals, sheep or goats, raw or rendered, whether or not 
pressed or solvent-extracted. 
Lard stearin, lard oiL oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified 
or mixed or otherwise prepared. 

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or 
not refined, but not chemically modified. 
- Fish-liver oils and their fractions 
• Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils 

- Fats and oils and their fractions, of marine mammals 

Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin). 
- Wool grease, crude 
- Other 
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Heading 
No. 
15.06 

15.07 

15.08 

15.09 

15.10 

H.S. 
Code 
1506.00 

1507.10 
1507.90 

1508.10 
1508.90 

1509.10 
1509.90 
1510.00 

15.11 

15.12 

15.13 

15.14 

15.15 

1511.10 
1511.90 

1512.11 
1512.19 

1512.21 
1512.29 

1513.11 
1513.19 

1513.21 
1513.29 

1514.10 
1514.90 

1515.11 
1515.19 

1515.21 

Section III 
Chapter 15 

15.06/15, 

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but 
not chemically modified. 

Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically 
modified. 
- Crude oil, whether or not degummed 
- Other 

Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemi
cally modified. 
- Crude oil 
- Other 
Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically 
modified. 
- Virgin 
- Other 
Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not 
refined, but not chemically modified, including blends of these oils or 
fractions with oils or fractions of heading No. 15.09. 

Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically 
modified. 
- Crude oil 
- Other 
Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, · 
whether or not refined, but not chemically modified. 
-Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof: 
- - Crude oil 
- - Other 
- Cotton-seed oil and its fractions: 
- - Crude oil, whether or not gossypol has been removed 
- - Other 
Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, I 
whether or not refined, but not chemically modified. 
• Coconut (copra) oil and its fractions: 
- - Crude oil 
- - Other 
- Palm kernel or babassu oil and fractions thereof: ' 
- - Crude oil 

-Other 
Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, 
but not chemically modified. 
- Crude oil 
- Other 
Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their frac
tions, whether or not refined, but not chemically modified. 
- Linseed oil and its fractions: 
- - Crude oil 
- - Other 
- Maize (corn) oil and its fractions: 
- - Crude oil 
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15.15,/22 

H.S. 
Code 

1515.29 
1515.30 
1515.40 
1515.50 
1515.60 
1515.90 

- · Other 
- Castor oil and its fractions 
• Tung oil and its fractions 
• Sesame oil and its fractions 
- Jojoba oil and its fractions 
- Other 

1516.10 
1516.20 

1517.10 
1517.90 

1518.00 

1519.11 
1519.12 
1.519.13 
1519.19 
1519.20 

1520.10 
1520.90 

1521.10 
1521.90 
1522.00 

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly 
hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not 
refined, but not further prepared. 
- Animal fats and oils and their fractions 
- Vegetable fats and oils and their fractions 
Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats 
or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than 
edible fats or oils or their fractions of heading No. 15.16. 

- Margarine, excluding liquid margarine 
-Other 
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, de
hydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert 
gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 
No. 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats 
or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not else
where specified or included. 

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial 
fatty alcohols. 
- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining: 
- - Stearic acid 
- - Oleic acid 
- - Tall oil fatty acids 

-Other 
- Industrial fatty alcohols 

Glycerol (glycerine), whether or not pure; glycerol waters and glycerol 
lyes. 
- Glycerol (glycerine), crude; glycerol waters and glycerol lyes 
- Other, including synthetic glycerol 

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes 
and spermaceti, whether or not refined or coloured. 
- Vegetable waxes 
- Other 
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or 
animal or vegetable waxes. 
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16.01/02, 

Section IV 

PREPARED FOODSTUFFS; 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; 

TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES 

Note. 

1.· In this Section the term "pellets" means products which have been agglomerated either directly by compres
sion or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3 % by weight. 

Chapter 16 

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates 

Notes. 

1 .· This Chapter does not cover meat, meat offal, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, pre
pared or preserved by the processes specified in Chapter 2 or 3. 

2.- Food preparations fall in this Chapter provided that they contain more than 20 % by weight of sausage, 
meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any combination 
thereof. In cases where the preparation contains two or more of the products mentioned above, it is classified 
in the heading of Chapter 16 corresponding to the component or components which predominate by weight. 
These provisions do not apply to the stuffed products of heading No. 19.02 or to the preparations of beading 
No. 21.03 or 21.04. 

Subheading Notes. 

1.- For the purposes of subheading No. 1602.10, the expression "homogenised preparations" means prepara
tions of meat, meat offal or blood, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic 
purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250 g. For the application of this definition 
no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may have been added to the prepara
tion for seasoning, preservation or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visi
ble pieces of meat or meat offal. This subheading takes precedence over ail other subheadings of heading 
No. 16.02. 

2.- The fish and crustaceans specified in the subheadings of heading No. 16.04 or 16.05 under their common 
names only, are of the same species as those mentioned in Chapter 3 under the same name. 

Heading H.S. 
No. Code 

16.01 1601.00 

16.02 
1602.10 
1602.20 

1602.31 

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food prepa
rations based on these products. 

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood. 
- Homogenised preparations 
- Of liver of any animal 
- Of poultry of heading No. 01.05: 
- - Of turkeys 
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H.S. 
Code 

1602.39 

1602.41 
1602.42 
1602.49 
1602.50 
1602.90 
1603.00 

1604.11 
1604.12 
1604.13 
1604.14 
1604.15 
1604.16 
1604.19 
1604.20 
1604.30 

1605.10 
1605.20 
1605.30 
1605.40 
1605.90 

Section IV 
Chapter 16 

16.02^05 

-Other 
- Of swine: 
- - Hams and cuts thereof 
- · Shoulders and cuts thereof 
- - Other, including mixtures 
- Of bovine animals 
- Other, including preparations of blood of any animal 

Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquat
ic invertebrates. 

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from 
fish eggs. 
- Fish, whole or in pieces, but not minced: 
- - Salmon 
--Herrings 
- - Sardines, sardinella and brisling or sprats 
- - Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.J 
--Mackerel 
- - Anchovies 

-Other 
- Other prepared or preserved fish 
- Caviar and caviar substitutes 

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or 
preserved. 
- Crab 
- Shrimps and prawns 
-Lobster 
- Other crustaceans 
-Other 
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Chapter 17 

Sugars and sugar confectionery 

Section IV 
Chapter 17 

17.01/04 

Note. 

1.· This Chapter does not cover: 
(a) Sugar confectionery containing cocoa (heading No. 18.05); 
(b) Chemically pure sugars (other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose) or other products of 

heading No. 29.40; or 
(c) Medicaments or other products of Chapter 30. 

Subheading Note. 

1.- For the purposes of subheadings Nos. 1701.11 and 1701.12, "raw sugar" means sugar whose content of su
crose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5°. 

Heading 
No. 
17.01 

17.02 

17.03 

17.04 

H.S. 
Code 

1701.11 
1701.12 

1701.91 
1701.99 

1702.10 
1702.20 
1702.30 

1702.40 

1702.50 
1702.60 

1702.90 

1703.10 
1703.90 

1704.10 
1704.90 

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form. 

- Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: 
- - Cane sugar 
--Beet sugar 
- Other: 
- - Containing added flavouring or colouring matter 
- - Other 

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and 
fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or 
colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural 
honey; caramel. 
- Lactose and lactose syrup 
- Maple sugar and maple syrup 
- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the 

dry state less than 20 % by weight of fructose 
- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % 

but less than 50 % by weight of fructose 
- Chemically pure fructose 
- Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more 

than 50 % by weight of fructose 
- Other, including invert sugar 
Molasses resulting from the extraction or refining of sugar. 
• Cane molasses 
-Other 
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa. 
- Chewing gum, whether or not sugar-coated 
- Other 
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Chapter 18 

Cocoa and cocoa preparations 

Section IV 
Chapter 18 

18.01/06 

Notes. 

I.- This Chapter does not cover the preparations of heading No. 04.03. 19.01. 19.04, 19.05,21.05, 22.02, 22.08. 
30.03 or 30.04. 

2.· Heading No. 18.06 includes sugar confectionery containing cocoa and. subject to Note 1 to this Chapter, 
other food preparations containing cocoa. 

Heading 
No. 

18.01 

18.02 

18.03 

18.04 

18.05 

18.06 

H.S. 
Code 

1801.00 

1802.00 

1803.10 
1803.20 

1804.00 

1805.00 

1806.10 
1806.20 

1806.31 
1806.32 
1806.90 

Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted. 

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste. 

Cocoa paste, whether or not defatted. 
- Not defatted 
- Wholly or partly defatted 

Cocoa butter, fat and oil. 

Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter. 

Chocolate and other food preparations containing cocoa. 
- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter 
- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or 

in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or 
immediate packings, of a content exceeding 2 kg 

- Other, in blocks, slabs or bars: 
- - Filled 
- - Not filled 
-Other 
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Chapter 19 

Section IV 
Chapter 19 

19.01/03 

Preparations of cereals, flour, starch or milk; 
pastrycooks' products 

Notes. 

l.-This Chapter does not cover: 
(a) Except in the case of stuffed products of heading No. 19.02, food preparations containing more than 

20 % by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates, or any combination thereof (Chapter 16); 

(b) Biscuits or other articles made from flour or from starch, specially prepared for use in animal feeding 
(heading No. 23.09); or 

(c) Medicaments or other products of Chapter 30. 

2.- For the purposes of heading No. 19.01, the terms "flour" and "meal" mean: 
(a) Cereal flour and meal of Chapter 11, and 
(b) Flour, meal and powder of vegetable origin of any Chapter, other than flour, meal or powder of dried 

vegetables (heading No. 07.12), of potatoes (heading No. 11.05) or of dried leguminous vegetables (head
ing No. 11.06). 

3.- Heading No. 19.04 does not cover preparations containing more than 8 % by weight of cocoa powder or 
coated with chocolate or other food preparations containing cocoa of heading No. 18.06 (heading 
No. 18.06). 

4.- For the purposes of heading No. 19.04, the expression "otherwise prepared" means prepared or processed 
to an extent beyond that provided for in the headings of or Notes to Chapter 10 or 11. 

Heading 
No. 

19.01 

19.02 

19.03 

H.S. 
Code 

1901.10 

1901.20 

1901.90 

1902.11 
1902.19 
1902.20 
1902.30 
190140 

1903.00 

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, 
not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion 
by weight of less than 50 %, not elsewhere specified or included; food 
preparations of goods of headings Nos. 04.01 to 04.04, not containing 
cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of 
less than 10 %, not elsewhere specified or included. 

- Preparations for infant use, put up for retail sale 

- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 
No. 19.05 

-Other 
Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) 
or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, 
gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared. 
- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: 
- - Containing eggs 

Other 
- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared 
- Other pasta 
-Couscous 
Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of 
flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms. 
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H.S. 
Code 

1904.10 

1904.90 

1905.10 
1905.20 
1905.30 
1905.40 
1905.90 

Section IV 
Chapter 19 
19.04/19.05 

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal 
products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in 
grain form, pre-cooked or otherwise prepared. 
- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal 

products 
-Other 

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not 
containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable 
for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. 

- Crispbread 
- Gingerbread and the like 
- Sweet biscuits; waffles and wafers 
- Rusks, toasted bread and similar toasted products 
- Other 
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Chapter 20 

Section IV 
Chapter 20 

20.01/03 

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Vegetables, fruit or nuts, prepared or preserved by the processes specified in Chapter 7, 8 or 11; 
(b) Food preparations containing more than 20 % by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or 

crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any combination thereof (Chapter 16); or 

(c) Homogenised composite food preparations of heading No. 21.04. 

2.- Headings Nos. 20.07 and 20.08 do not apply to fruit jellies, fruit pastes, sugar-coated almonds or the like 
in the form of sugar confectionery (heading No. 17.04) or chocolate confectionery (heading No. 18.06). 

3.- Headings Nos. 20.01, 20.04 and 20.05 cover, as the case may be, only those products of Chapter 7 or of 
heading No. 11.05 or 11.06 (other than flour, meal and powder of the products of Chapter 8) which have 
been prepared or preserved by processes other than those referred to in Note 1 (a). 

4.· Tomato juice the dry weight content of which is 7 % or more is to be classified in heading No. 20.02. 

5.- For the purposes of beading No. 20.09, the expression "juices, unfermented and not containing added spirit" 
means juices of an alcoholic strength by volume (see Note 2 to Chapter 22) not exceeding 0.5 % vol. 

Subheading Notes. 

1.- For the purposes of subheading No. 2005.10, the expression "homogenised vegetables" means preparations 
of vegetables, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers 
of a net weight content not exceeding 250 g. For the application of this definition no account is to be taken 
of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preserva
tion or· other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of vegetables. 
Subheading No. 2005.10 takes precedence over all other subheadings of heading No. 20.05. 

2.- For the purposes of subheading No. 2007.10, the expression "homogenised preparations" means prepara
tions of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers 
of a net weight content not exceeding 250 g. For the application of this definition no account is to be taken 
of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preserva
tion or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of fruit Subheading 
No. 2007.10 takes precedence over all other subheadings of heading No. 20.07. 

Heading 
No. 

20.0L 

20.02 

20.03 

H.S. 
Code 

2001.10 
2001.20 
2001.90 

2002.10 
2002.90 

2003.10 
2003.20 

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or 
preserved by vinegar or acetic acid. 
- Cucumbers and gherkins 
•Onions 
- Other 

Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic 
acid. 
- Tomatoes, whole or in pieces 
-Other 
Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid. 
- Mushrooms 
-Truffles 
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Section IV 
Chapter 20 

20.04/08 

H.S. 
Code 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or 
acetic acid, frozen. 

2004.10 -Potatoes 
2004.90 - Other vegetables and mixtures of vegetables 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or 
acetic acid, not frozen. 

2005.10 - Homogenised vegetables 
2005.20 · Potatoes 
2005.30 - Sauerkraut 
2005.40 - Peas (Pisum sativum) 

- Beans (Vigna spp., Phaseolus sppj: 
2005.51 - Beans, shelled 
2005.59 --Other 
2005.60 - Asparagus 
2005.70 -Olives 
2005.80 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 
2005.90 - Other vegetables and mixtures of vegetables 

2006.00 Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar 
(drained, glace or crystallised). 

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree and fruit or nut pastes, 
being cooked preparations, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter. 

2007.10 - Homogenised preparations 
-Other: 

2007.91 - - Citrus fruit 
2007.99 - - Other 

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or 
preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening 
matter or spirit, not elsewhere specified or included. 
• Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together: 

2008.11 - - Ground-nuts 
2008.19 - - Other, including mixtures 
2008.20 -Pineapples 
2008.30 -Citrus fruit 
2008.40 - Pears 
2008.50 - Apricots 
2008.60 - Cherries 
2008.70 - Peaches 
2008.80 - Strawberries 

- Other, including mixtures other than those of subheading No. 2008.19: 
2008.91 - - Palm hearts 
2008.92 - - Mixtures 
2008.99 --Other 
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Section IV 
Chapter 20 

20.09 

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, onfennented and 
not containing added spirit, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter. 
-Orange juice: 
--Frozen 
--Other 
- Grapefruit juice 
- Juice of any other single citrus fruit 
- Pineapple juice 
- Tomato juice 
- Grape juice (including grape must) 
- Apple juice 
- Juice of any other single fruit or vegetable 
- Mixtures of juices 
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Chapter 21 

Miscellaneous edible preparations 

Section IV 
Chapter 21 

21.01/03 

Notes. 

1. This Chapter does not cover: 
(a) Mixed vegetables of heading No. 07.12; 
(b) Roasted coffee substitutes containing coffee in any proportion (heading No. 09.01); 
(c) Flavoured tea (heading No. 09.02); 
(d) Spices or other products of headings Nos. 09.04 to 09.10; 
(e) Food preparations, other than the products described in heading No. 21.03 or 21.04, containing more 

than 20 % by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates, or any combination thereof (Chapter 16); 

(0 Compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages, of an alcoholic 
strength by volume (see Note 2 to Chapter 22) exceeding 0.5 % vol (heading No. 22.08); 

(g) Yeast put up as a medicament or other products of heading No. 30.03 or 30.04; or 
(h) Prepared enzymes of heading No. 35.07. 

2. Extracts of the substitutes referred to in Note 1 (b) above are to be classified in heading No. 21.01. 

3. For the purposes of heading Να 21.04, the expression "homogenised composite food preparations" means 
preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, 
vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight 
content not exceeding 250 g. For the application of this definition, no account is to be taken of small quanti
ties of any ingredients which may be added to the mixture for seasoning, preservation or other purposes. 
Such preparations may contain a small quantity of visible pieces of ingredients. 

Heading 
No. 

21.01 

21.02 

21.03 

H.S. 
Code 

2101.10 

2101.20 

2101.30 

2102.10 
2102.20 
2102.30 

2103.10 
2103.20 
2103.30 
2103.90 

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and prepara
tions with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; 
roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, es
sences and concentrates thereof. 
 Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a 

basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee 
 Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations 
with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis 
of tea or mate 

 Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, es
sences and concentrates thereof 

Yeasts (active or inactive); other singlecell microorganisms, dead (but 
not including vaccines of heading No. 30.02); prepared baking powders. 
 Active yeasts 
 Inactive yeasts; other singlecell microorganisms, dead 
 Prepared baking powders 

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seas
onings ; mustard flour and meal and prepared mustard. 
 Soya sauce 
 Tomato ketchup and other tomato sauces 
• Mustard flour and meal and prepared mustard 
Other 
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Section IV 
Chapter 21 

21.04/06 

H.S. 
Code 

2104.10 

2104.20 

2105.00 

2106.10 
2106.90 

Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite 
food preparations. 

- Soups and broths and preparations therefor 

- Homogenised composite food preparations 

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. 
Food preparations not elsewhere specified or included. 
- Protein concentrates and textured protein substances 
-Other 
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Chapter 22 

Beverages, spirits and vinegar 

Section IV 
Chapter 22 

22.01/05 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Products of this Chapter (other than those of heading No. 22.09) prepared for culinary purposes and 

thereby rendered unsuitable for consumption as beverages (generally heading No. 21.03); 
(b) Sea water (heading No. 25.01); 
(c) Distilled or conductivity water or water of similar purity (heading No. 28.51); 
(d) Acetic acid of a concentration exceeding 10 % by weight of acetic acid (heading No. 29.IS); 
(e) Medicaments of heading No. 30.03 or 30.04; or 
(f) Perfumery or toilet preparations (Chapter 33). 

2.- For the purposes of this Chapter and of Chapters 20 and 21, the "alcoholic strength by volume" shall be 
determined at a temperature of 20 °C. 

3.- For the purposes of heading No. 22.02, the term "non- alcoholic beverages" means beverages of an alcoholic 
strength by volume not exceeding 0.5 % voL Alcoholic beverages are classified in headings Nos. 22.03 to 
22.06 or heading No. 22.08 as appropriate. 

Subheading Note. 

1.- For the purposes of subheading No. 2204.10, the expression "sparkling wine" means wine which, when kept 
at a temperature of 20 °C in closed containers, has an excess pressure of not less than 3 bars. 

Heading 
No. 

22.01 

22.02 

22.03 
22.04 

22.05 

H.S. 
Code 

2201.10 
2201.90 

2202.10 

2202.90. 

2203.00 

2204.10 

2204.21 
2204.29 
2204.30 

2205.10 
2205.90 

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated 
waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor 
flavoured; ice and snow. 
• Mineral waters and aerated waters 
-Other 

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added 
sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic 
beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09. 
- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added 

sugar or other sweetening matter or flavoured 
-Other 

Beer made from malt. 
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than 
that of heading No. 20.09. 
- Sparkling wine 
- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the 

addition of alcohol: 
- - In containers holding 2 I or less 
- - Other 
- Other grape must 

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aro
matic substances. 
- In containers holding 2 1 or less 
-Other 
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Chapter 22 

22.06/09 

H.S. 
Code 

2206.00 

2207.10 

2207.20 

2208.10 

2208.20 
2208.30 
2208.40 
2208.50 
2208.90 
2209.00 

Other fermented beverages (for example, cider, pern', mead); mixtures 
of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non
alcoholic beverages not, elsewhere specified or included. 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % 
vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength. 
- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % 

vol or higher 
- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength 
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 
80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound al
coholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages. 

- Compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture 
of beverages 

- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc 
- Whiskies 
- Rum and tafia 
- Gin and Geneva 
-Other 

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid. 
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Chapter 23 

Section IV 
Chapter 23 

23.01/06 

Residues and waste from the food industries; 
prepared animal fodder 

Note. 

1.- Heading No. 23.09 includes products of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included, 
obtained by processing vegetable or animal materials to such an extent that they have lost the essential 
characteristics of the original material, other than vegetable waste, vegetable residues and by-products of 
such processing. 

Heading 
No. 

23.01 

23.02 

23.03 

23.04 

23.05 

23.06 

H.S. 
Code 

2301.10 

2301.20 

2302.10 
2302.20 
2302.30 
2302.40 
2302.50 

2303.10 
2303.20 

2303.30 
2304.00 

2305.00 

2306.10 
2306.20 
2306.30 
2306.40 
2306.50 
2306.60 
2306.90 

Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; 
greaves. 
- Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves 

- Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates 

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of̂ peDets, 
derived from the sifting, milling or other working of cereals or of 
leguminous plants. 
- Of maize (corn) 
-Of rice 
- Of wheat 
- Of other cereals 
- Of leguminous plants 
Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse 
and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and 
waste, whether or not in the form of pellets. 
• Residues of starch manufacture and similar residues 
- Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 

- Brewing or distilling dregs and waste 
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form 
of pellets, resulting from the extraction of soyabean oiL 
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or injhe form 
of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oiL 
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form 
of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other 
than those of heading No. 23.04 or 23.05. 
- Of cotton seeds 
- Of linseed 
- Of sunflower seeds 
- Of rape or colza seeds 
• Of coconut or copra 
• Of palm nuts or kernels 
- Other 
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Section IV 
Chapter 23 

23.07/09 

H.S. 
Code 

2307.00 

2308.10 
2308.90 

2309.10 
2309.90 

Wine lees; argoL 

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by· 
products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal 
feeding, not elsewhere specified or included. 
- Acorns and horse-chestnuts 
- Other 
Preparations of a kind used in animal feeding. 
- Dog or cat food, put up for retail sale 
-Other 
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Section IV 
Chapter 24 

24.01/03 
Chapter 24 

Tobacco and manufactured tobacco substitutes 

Note. 

l.-This Chapter does not cover medicinal cigarettes (Chapter 30). 

H.S. 
Code 

2401.10 
2401.20 
2401.30 

2402.10 

2402.20 
2402.90 

2403.10 

2403.91 
2403.99 

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse. 
- Tobacco, not stemmed/stripped 
- Tobacco, partly or wholly stemmed/ stripped 
- Tobacco refuse 
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco sub
stitutes. 
• Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 

• Cigarettes containing tobacco 
-Other 
Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; 
"homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and es
sences. 
- Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any 
proportion 

-Other: 
- - "Homogenised" or "reconstituted" tobacco 
- - Other 
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Section V 

Section V 
Chapter 25 

25.01/03 

MINERAL PRODUCTS 

Chapter 25 

Salt; sulphur; earths and stone; 
plastering materials, lime and cement 

Notes. 

1.- Except where their context or Note 4 to this Chapter other wise requires, the headings of this Chapter cover 
only products which are in the crude state or which have been washed (even with chemical substances 
eliminating the impurities without changing the structure of the product), crushed, ground, powdered, 
levigated, sifted, screened, concentrated by flotation, magnetic separation or other mechanical or physical 
processes (except crystallisation), but not products which have been roasted, calcined, obtained by mixing 
or subjected to processing beyond that mentioned in each heading. 

The products of this Chapter may contain an added anti-dusting agent, provided that such addition does 
not render the product particularly suitable for specific use rather than for general use. 

2.- This Chapter does not cover: 
(a) Sublimed sulphur, precipitated sulphur or colloidal sulphur (heading No. 28.02); 
(b) Earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe->03 (heading 

No. 28.21); 
(c) Medicaments or other products of Chapter 30; 
(d) Perfumery, cosmetic or toilet preparations (Chapter 33); 
(e) Setts, curbstones or flagstones (heading No. 68.01): mosaic cubes or the like (heading No. 68.02); roofing, 

facing or damp course slates (heading No. 68.03); 
(f) Precious or semi-precious stones (heading No. 71.02 or 71.03); 
(g) Cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5 g each, of sodium chloride or 

of magnesium oxide, of heading No. 38.23; optical elements of sodium chloride or of magnesium oxide 
(heading No. 90.01); 

(h) Billiard chalks (heading No. 95.04); or 
(ij) Writing or drawing chalks or tailors' chalks (heading No. 96.09). 

3.- Any products classifiable in heading No. 25.17 and any other heading of the Chapter are to be classified 
in heading No. 25.17. 

4.- Heading No. 25.30 applies, inter alia, to: vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded; earth colours, 
whether or not calcined or mixed together; natural micaceous iron oxides; meerschaum (whether or not 
in polished pieces); amber; agglomerated meerschaum and agglomerated amber, in plates, rods, sticks or 
similar forms, not worked after moulding; jet; strontianite (whether or not calcined), other than strontium 
oxide; broken pottery. 

Heading 
No. 

25.01 

25.02 
25.03 

H.S. 
Code 

2501.00 

2502.00 

2503.10 
2503.90 

Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, 
whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or 
free-flowing agents; sea water. 
Unroasted iron pyrites. 

Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur 
and colloidal sulphur. 
- Crude or unrefined sulphur 
-Other 



634 

Heading 
No. 
25.04 

25.05 

25.06 

25.07 
25.08 

25.09 
25.10 

25.11 

25.12 

25.13 

H.S. 
Code 

2504.10 
2504.90 

2505.10 
2505.90 

2506.10 

2506.21 
2506.29 
2507.00 

2508.10 
2508.20 
2508.30 
2508.40 
2508.50 
2508.60 
2508.70 
2509.00 

2510.10 
2510.20 

2511.10 
2511.20 
2512.00 

2513.11 

2513.19 

2513.21 
2513.29 

Section V 
Chapter 25 

25.04/13 

Natural graphite. 
- In powder or in flakes 
-Other 
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-
bearing sands of Chapter 26. 
- Silica sands and quartz sands 
- Other 

Quartz (other than natural sands); qnartzite, whether or not roughly 
trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of 
a rectangular (including square) shape, 
-Quartz 
- Quartzite: 
- - Crude or roughly trimmed 
- - Other 

Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined. 
Other clays (not including expanded clays of heading No. 68.06), 
andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; 
chamotte or dinas earths. 
-Bentonite 
- Decolourising earths and fuller's earth 
- Fire-clay 
- Other clays 
• Andalusite, kyanite and sillimanite 
-Mullite 
- Chamotte or dinas earths 
Chalk. 

Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and 
phosphatic chalk. 
- Unground 
- Ground 

Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), 
whether or not calcined, other than barium oxide of heading No. 28.16. 

-Natural barium sulphate (barytes) 
- Natural barium carbonate (witherite) 
Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripoUte and diatomite) 
and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent 
specific gravity of 1 or less. 
Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other 
natural abrasives, whether or not heat-treated. 
- Pumice stone: 
- - Crude or in irregular pieces, including crushed pumice Cbimskies") 

--Other 
- Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives: 
• - Crude or in irregular pieces 
--Other 



635 

H.S. 
Code 

2514.00 

2515.11 
2515.12 

2515.20 

2516.11 
2516.12 

2516.21 
2516.22 

2516.90 

2517.10 

2517.20 

2517.30 

2517.41 
2517.49 

2518.10 
2518.20 
2518.30 

Section V 
Chapter 25 

25.14/18 

Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or other
wise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape. 

Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or build
ing stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, 
whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, 
into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape. 
 Marble and travertine,: 
■ Crude or roughly trimmed 
  Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rect

angular (including square) shape 
Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; 

alabaster 
Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building 
stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or other
wise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape. 
 Granite: 
  Crude or roughly trimmed 
  Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rect

angular (including square) shape 
Sandstone: 
  Crude or roughly trimmed 
  Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rect

angular (including square) shape 
 Other monumental or building stone 
Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for 
concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, 
shingle and flint, whether or not beattreated; macadam of slag, dross or 
similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited 
in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and 
powder, of stones of beading No. 25.15 or 25.16, whether or not heat
treated. 
 Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for 

concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, 
shingle and flint, whether or not heattreated 

 Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not in
corporating the materials cited in subheading No. 2517.10 

• Tarred macadam 
•Granules, chippings and powder, of stones of heading No. 25.15 or 

25.16, whether or not heattreated: 
  Of marble 
  Other 
Dolomite, whether or not calcined; dolomite roughly trimmed or merely 
cut, bysawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (includ
ing square) shape; agglomerated dolomite (including tarred dolomite). 
 Dolomite not calcined 
• Calcined dolomite 
 Agglomerated dolomite (including tarred dolomite) 
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25.19/28 

Heading 
No. 

25.19 

25.20 

25.21 

25.22 

25.23 

25.24 

25.25 

25.26 

25.27 

25^8 

H.S. 
Code 

2519.10 
2519.90 

2520.10 
2520.20 

2521.00 

2522.10 
2522.20 
2522.30 

2523.10 

2523.21 
2523.29 
2523.30 
2523.90 
2524.00 

2525.10 
2525.20 
2525.30 

2526.10 
2526.20 
2527.00 

2528.10 

2528.90 

Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-
burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities 
of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether 
or not pure. 
- Natural magnesium carbonate (magnesite) 
- Other 
Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium 
sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of 
accelerators or retarders. 
- Gypsum; anhydrite 
- Plasters 
Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for 
the manufacture of lime or cement. 

Quicklime, slaked b'me and hydraulic lime, other than calcium oxide and 
hydroxide of heading No. 28.25. 
- Quicklime 
- Slaked lime 
- Hydraulic lime 

Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersuiphate cement 
and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form 
of clinkers. 
- Cement clinkers 
- Portland cement: 
- - White cement, whether or not artificially coloured 
- - Other 
- Aluminous cement 
- Other hydraulic cements 

Asbestos. 
Mica, including splittings; mica waste. 

- Crude mica and mica rifted into sheets or splittings 
-Mica powder 
- Mica waste 
Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by saw
ing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) 
shape; talc 
- Not crushed, not powdered 
- Crushed or powdered 
Natural cryolite; natural chiolite. 

Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but 
not including borates separated from natural brine; natural boric acid 
containing not more than 85 % of H3B03 calculated on the dry weight. 
- Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not cal

cined) 
-Other 
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25.29/30 

US. 
Code 

2529.10 

2529.21 
2529.22 
2529.30 

2530.10 
2530.20 
2530.30 
2530.40 
2530.90 

Felspar; Ieucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar. 
-Felspar 
- Fluorspar: 
• - Containing by weight 97 % or less of calcium fluoride 
- - Containing by weight more than 97 % of calcium fluoride 
- Leucite; nepheline and nepheline syenite 
Mineral substances not elsewhere specified or included. 
• Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded 
- Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) 
- Earth colours 
• Natural micaceous iron oxides 
- Other 
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Chapter 26 

Ores, slag and ash 

Section V 
Chapter 26 

26.01/13 

Notes. 

1.·This Chapter does not cover: 
(a) Slag or similar industrial waste prepared as macadam (heading No. 25.17); 
(b) Natural magnesium carbonate (magnesite), whether or not calcined (heading No. 25.19); 
(c) Basic slag of Chapter 31; 
(d) Slag wool, rock wool or similar mineral wools (heading No. 68.06); 
(e) Waste or scrap of precious metal or of metal clad with precious metal (heading No. 71.12); or 
(f) Copper, nickel or cobalt mattes produced by any process of smelting (Section XV). 

2.- For the purposes of headings Nos. 26.01 to 26.17, the term "ores" means minerals of mineralogical species 
actually used in the metallurgical industry for the extraction of mercury, of the metals of heading No. 28.44 
or of the metals of Section XIV or XV, even if they are intended for non-metallurgical purposes. Headings 
Nos. 26.01 to 26.17 do not, however, include minerals which have been submitted to processes not normal 
to the metallurgical industry. 

3.· Heading No. 26.20 applies, only to ash and residues of a kind used in industry either for the extraction of 
metals or as a basis for the manufacture of chemical compounds of metals. 

Heading 
No. 

26.01 

H.S. 
Code 

26.02 

26.03 
26.04 
26.05 
26.06 
26.07 
26.08 
26.09 
26.10 
26.11 
26.12 

26.13 

2601.11 
2601.12 
2601.20 
2602.00 

2603.00 
2604.00 
2605.00 
2606.00 
2607.00 
2608.00 
2609.00 
2610.00 
2611.00 

2612.10 
2612.20 

2613.10 
2613.90 

Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites. 

- Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: 

- - Non-agglomerated 
--Agglomerated 
- Roasted iron pyrites 

Manganese ores and concentrates, including manganiferons iron ores 
and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated 
on the dry weight 

Copper ores and concentrates. 

Nickel ores and concentrates. 
Cobalt ores and concentrates. 
Aluminium ores and concentrates. 

Lead ores and concentrates. 
Zinc ores and concentrates. 

Tin ores and concentrates. 

Chromium ores and concentrates. 
Tungsten ores and concentrates. 

Uranium or thorium ores and concentrates. 
- Uranium ores and concentrates 
- Thorium ores and concentrates 

Molybdenum ores and concentrates. 
- Roasted 
- Other 
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H.S. 
Code 

2614.00 

2615.10 
2615.90 

2616.10 
2616.90 

2617.10 
2617.90 
2618.00 

2619.00 

2620.11 
2620.19 
2620.20 
2620.30 
2620.40 
2620.50 
2620.90 
2621.00 

Section V 
Chapter 26 

26.14/21 

Titanium ores and concentrates. 

Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates. 

- Zirconium ores and concentrates 
- Other 
Precious metal ores and concentrates. 
- Silver ores and concentrates 
- Other 
Other ores and concentrates. 
- Antimony ores and concentrates 
- Other 
Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steeL 

Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from 
the manufacture of iron or steel. 
Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steeD, con
taining metals or metal compounds. 
- Containing mainly zinc: 
- - Hard zinc spelter 
- - Other 
- Containing mainly lead 
- Containing mainly copper 
- Containing mainly aluminium 
- Containing mainly vanadium 
-Other 
Other slag and ash, including seaweed ash (kelp). 
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Chapter 27 

Section V 
Chapter 27 

27.01/06 

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; 
bituminous substances; mineral waxes 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Separate chemically defined organic compounds, other than pure methane and propane which are to be 

classified in heading No. 27.11; 
(b) Medicaments of heading No. 30.03 or 30.04; or 
(c) Mixed unsaturated hydrocarbons of heading No. 33.01, 33.02 or 38.05. 

2.· References in heading No. 27.10 to "petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals" include 
not only petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals but also similar oils, as well as those 
consisting mainly .of mixed unsaturated hydrocarbons, obtained by any process, provided that the weight 
of the non-aromatic constituents exceeds that of the aromatic, constituents. 

However, the references do not include liquid synthetic polyolefins of which less than 60 % by volume 
distils at 300 °C, after conversion to 1,013 millibars when a reduced-pressure distillation method is used 
(Chapter 39). 

Subheading Notes. 

1.- For the purposes of subheading No. 2701.11, "anthracite" means coal having a volatile matter limit (on a 
dry, mineral-matter-free basis) not exceeding 14 %. 

2.- For the purposes of subheading No. 2701.12, "bituminous coal" means coal having a volatile matter limit 
(on a dry, mineral-matter-free basis) exceeding 14 % and a calorific value limit (on a moist, mineral-matter-
free basis) equal to or greater than 5,833 kcal/kg. 

3.- For the purposes of subheadings Nos. 2707.10,2707.20,2707.30,2707.40 and 2707.60, the terms "benzole", 
"toluole", "xylole", "naphthalene" and "phenols" apply to products which contain more than 50 % by 
weight of benzene, toluene, xylene, naphthalene or phenols, respectively. 

Heading 
No. 

27.01 

H.S. 
Code 

27.02 

27.03 
27.04 

27.05 

27.06 

2701.11 
2701.12 
2701.19 
2701.20 

2702.10 
2702.20 
2703.00 
2704.00 

2705.00 

2706.00 

Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coaL 

- Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated: 
"- - Anthracite 
- - Bituminous coal 
- - Other coal 
• Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal 

Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet. 
- Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated 
- Agglomerated lignite 

Peat (including peat litter), whether or not agglomerated. 
Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not 
agglomerated; retort carbon. 
Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than 
petroleum gases and other gaseous hydrocarbons. 
Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, 
whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted 
tars. 
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H.S. 
Code 

Section V 
Chapter 27 

27.07/13 

Oils and other products of tbe distillation of high temperature coal tar; 
similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds 
that of the non-aromatic constituents. 

2707.10 -Benzole 
2707.20 -Toluole 
2707.30 - Xylole 
2707.40 - Naphthalene 
2707.50 - Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by 

volume (including losses) distils at 250 °C by the ASTM D 86 method 

2707.60 - Phenols 
Other: 

2707.91 -- Creosote oils 
2707.99 - - Other 

Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars. 

2708.10 -Pitch 
2708.20 - Pitch coke 
2709.00 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude. 
2710.00 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than 

crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by 
weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous 
minerals, these oils being the basic constituents of tbe preparations. 

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons. 
- Liquefied: 

2711.11 --Natural gas 
2711.12 --Propane 
2711.13 -Butanes 
2711.14 - - Ethylene, propylene, butylene and butadiene 
2711.19 --Other 

In gaseous state: 
2711.21 --Natural gas 
2711.29 --Other 

Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack 
wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar 
products obtained by synthesis or by other processes, whether or not 
coloured. 

2712.10 - Petroleum jelly 
2712.20 - Paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil 
2712.90 -Other 

Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils 
or of oils obtained from bituminous minerals. 
- Petroleum coke: 

2713.11 --Not calcined 
2713.12 -Calcined 
2713.20 - Petroleum bitumen 
2713.90 - Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous 

minerals 
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leading 
No. 

27.14 

27.15 

27.16 

H.S. 
Code 

2714.10 
2714.90 

2715.00 

2716.00 

Section V 
Chapter 27 

27.14/16 

Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shafc and tar sands; 
asphaltites and asphaltic rocks. 
- Bituminous or oil shale and tar sands 
-Other 
Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on 
petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, 
bituminous mastics, cut-backs). 
Electrical energy, (optional heading) 
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Notes, 

Section VI 

PRODUCTS OF THE CHEMICAL 
OR ALLIED INDUSTRIES 

Notes. 

1.- (a) Goods (other than radioactive ores) answering to a description in heading No. 28.44 or 28.45 are to be 
classified in those headings and in no other heading of the Nomenclature. 

(b) Subject to paragraph (a) above, goods answering to a description in heading No. 28.43 or 28.46 are to 
be classified in those headings and in no other heading of this Section. 

2.· Subject to Note 1 above, goods classifiable in heading No. 30.04, 30.05, 30.06, 32.12; 33.03, 33.04, 33.05, 
33.06, 33.07, 35.06, 37.07 or 38.08 by reason of being put up in measured doses or for retail sale are to 
be classified in those headings and in no other heading of the Nomenclature. 

3.· Goods put up in sets consisting of two or more separate constituents, some or all of which fall in this Section 
and are intended to be mixed together to obtain a product of Section VI or VII, are to be classified in the 
heading appropriate to that product, provided that the constituents are: 

(a) having regard to the manner in which they are put up, clearly identifiable as being intended to be used 
together without first being repacked; 

(b) presented together; and 
(c) identifiable, whether by their nature or by the relative proportions in which they are present, as being 

complementary one to another. 

Chapter 28 

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds 
of precious metals, of rare-earth metals, 
of radioactive elements or of isotopes 

Notes. 

1.- Except where the context otherwise requires, the headings of this Chapter apply only to: 
(a) Separate chemical elements and separate chemically defined compounds, whether or not containing im

purities ; 
(b) The products mentioned in (a) above dissolved in water; 
(c) The products mentioned in (a) above dissolved in other solvents provided that the solution constitutes 

a normal and necessary method of putting up these products adopted solely for reasons of safety or for 
transport and that the solvent does not render the product particularly suitable for specific use rather 
than for general use; 

(d) The products mentioned in (a), (b) or (c) above with an added stabiliser necessary for their preservation 
or transport; 

(e) The products mentioned in (a), (b), (c) or (d) above with an added anti-dusting agent or a colouring sub
stance added to facilitate their identification or for safety reasons, provided that the additions do not 
render the product particularly suitable for specific use rather than for general use. 

2.- In addition to dithionites and suiphoxylates, stabilised with organic substances (heading No. 28.31), car
bonates and peroxocarbonates of inorganic bases (heading No. 28.36), cyanides, cyanide oxides and complex -
cyanides of inorganic bases (heading No. 28.37), fulminates, cyanates and thiocyanates, of inorganic bases 
(heading No. 28.38), organic products included in headings Nos. 28.43 to 28.46 and carbides (heading 
No. 28.49), only the following compounds of carbon are to be classified in this Chapter: 
(a) Oxides of carbon, hydrogen cyanide and fulminic, isocyanic, thiocyanic and other simple or complex 

cyanogen acids (heading No. 28.11); 
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(b) Halide oxides of carbon (heading No. 28.12); 
(c) Carbon disulphide (heading No. 28.13); 
(d) Thiocarbonates, selenocarbonates, tellurocarbonates, selenocyanates, tellurocyanates. 

tetrathiocyanatodiamminochromates (reineckates) and other complex cyanates, of inorganic bases (head
ing No. 28.42); 

(e) Hydrogen peroxide, solidified with urea (heading No. 28.47), carbon oxysulphide, thiocarbonyl halides, 
cyanogen, cyanogen halides and cyanamide and its metal derivatives (heading No. 28.51) other than cal I 
cium cyanamide, whether or not pure (Chapter 31). 

3.Subject to the provisions of Note 1 to Section VI, this Chapter does not cover: 
(a) Sodium chloride or magnesium oxide, whether or not pure, or other products of Section V; 
(b) Organoinorganic compounds other than those mentioned in Note 2 above; 
(c) Products mentioned in Note 2, 3, 4 or 5 to Chapter 31; 
(d) Inorganic products of a kind used as luminophores, of heading No. 32.06; 
(e) Artificial graphite (heading No. 38.01); products put up as charges for fireextinguishers or put up in fire

extinguishing grenades, of heading No. 38.13; ink removers put up in packings for retail sale, of heading 
No. 38.23; cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5 g each, of the halides 
of the alkali or alkalineearth metals, of heading No. 38.23; 

(f) Precious or semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed) or dust or powder of such stones 
(headings Nos. 71.02 to 71.05), or precious metals or precious metal alloys of Chapter 71; 

(g) The metals, whether or not pure, or metal alloys of Section XV; or 
(h) Optical elements, for example, of the halides of the alkali or alkalineearth metals (heading No. 90.01). 

4.· Chemically defined complex acids consisting of a nonmetal acid of subChapter II and a metal acid of sub I 
Chapter IV are to be classified in heading No. 28.11. 

5. Headings Nos. 28.26 to 28.42 apply only to metal or ammonium salts or peroxysalts. I 
Except where the context otherwise requires, double or complex salts are to be classified in heading 

No. 28.42. 

6. Heading No. 28.44 applies only to: 
(a) Technetium (atomic No. 43), promethiura (atomic No. 61), polonium (atomic No. 84) and all elements 

with an atomic number greater than 84; 
(b) Natural or artificial radioactive isotopes (including those of the precious metals or of the base metals of 

Sections XIV and XV), whether or not mixed together; 
(c) Compounds, inorganic or organic, of these elements or isotopes, whether or not chemically defined, 

whether or not mixed together; 
(d) Alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements or iso

topes or inorganic or organic compounds thereof and having a specific radioactivity exceeding 74 Bq/g 
(0,002 μθ/g); I 

(e) Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors; 
(f) Radioactive residues whether or not usable. 

The term "isotopes", for the purposes of this Note and of the wording of headings Nos. 28.44 and 28.45, ι 
refers to: 
 individual nuclides, excluding, however, those existing in nature in the monoisotopic state; 
 mixtures of isotopes of one and the same element, enriched in one or several of the said isotopes, that 

is, elements of which the natural isotopic composition has been artificially modified. 

7. Heading No. 28.48 includes copper phosphide (phosphor copper) containing more than 15 % by weight of 
phosphorus. 

8. Chemical elements (for example, silicon and selenium) doped for use in electronics are to be classified in this 
Chapter, provided that they are in forms unworked as drawn, or in the form of cylinders or rods. When 
cut in the form of discs, wafers or similar forms, they fall in heading No. 38.18. 
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H.S. 
Code 

I.- CHEMICAL ELEMENTS 

Fluorine, chlorine, bromine and iodine. 
2801.10 -Chlorine 
2801.20 -Iodine 
2801.30 - Fluorine; bromine 
2802.00 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur. 

2803.00 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified 
or included). 
Hydrogen, rare gases and other non-metals. 

2804.10 -Hydrogen 
Rare gases: 

2804.21 --Argon 
2804.29 - - Other 
2804.30 - Nitrogen 
2804.40 - Oxygen 
2804.50 - Boron; tellurium 

- Silicon: 
2804.61 - - Containing by weight not less than 99.99 % of silicon 
2804.69 - - Other 
2804.70 - Phosphorus 
2804.80 - Arsenic 
2804.90 - Selenium 

Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, 
whether or not intermixed or interalloyed; mercury. 
- Alkali metals: 

2805.11 --Sodium 
2805.19 -Other 

• Alkaline-earth metals: 
2805.21 -Calcium 
2805.22 - - Strontium and barium 
2805.30 - Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed 

or interalloyed 
2805.40 - Mercury 

II.- INORGANIC ACIDS AND INORGANIC 
OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 

Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosuiphuric acid. 
2806.10 - Hydrogen chloride (hydrochloric acid) 
2806.20 - Chlorosuiphuric acid 
2807.00 Sulphuric acid; oleum. 
2808.00 Nitric acid; sulphonitric acids. 
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28.09/15 

H.S. 
Code 

Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid and polyphosphoric acids. 

2809.10 - Diphosphorus pentaoxide 
2809.20 - Phosphoric acid and polyphosphoric acids 
2810.00 Oxides of boron; boric acids. 

Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-
metals. 
- Other inorganic acids: 

2811.11 - - Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) 
2811.19 --Other 

Other inorganic oxygen compounds of non-metals: 
2811.21 - - Carbon dioxide 
2811.22 - Silicon dioxide 
2811.23 - - Sulphur dioxide 
2811.29 --Other 

III.- HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS 
OF NON-METALS 

Halides and halide oxides of non-metals. 
2812.10 - Chlorides and chloride oxides 
2812.90 -Other 

Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide. 

2813.10 - Carbon disulphide 
2813.90 -Other 

IV.- INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES OF METALS 

Ammonia, anhydrous or in aqueous solution. 
2814.10 - Anhydrous ammonia 
2814.20 - Ammonia in aqueous solution 

Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); 
peroxides of sodium or potassium. 
- Sodium hydroxide (caustic soda): 

2815.11 --Solid 
28IS. 12 - - In aqueous solution (soda lye or liquid soda) 
2815.20 - Potassium hydroxide (caustic potash) 
2815.30 - Peroxides of sodium or potassium 
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28.16/25 

H.S. 
Code 

2816.10 
2816.20 
2816.30 
2817.00 

2818.10 
2818.20 
2818.30 

28*9.10 
2819.90 

2820.10 
2820.90 

2821.10 
2821.20 

282100 
2823.00 

2824.10 
2824.20 
2824.90 

2825.10 
2825.20 
2825.30 
2825.40 
2825.50 
2825.60 
2825.70 
2825.80 
2825.90 

Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and perox
ides, of strontium or barium. 
• Hydroxide and peroxide of magnesium 
- Oxide, hydroxide and peroxide of strontium 
- Oxide, hydroxide and peroxide of barium 
Zinc oxide; zinc peroxide. 
Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium 
oxide; aluminium hydroxide. 
- Artificial corundum, whether or not chemically defined 
- Aluminium oxide, other than artificial corundum 
- Aluminium hydroxide 
Chromium oxides and hydroxides. 
-Chromium trioxide 
-Other 
Manganese oxides. 
- Manganese dioxide 
-Other 
Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by 
weight of combined iron evaluated as Fe203. 
- Iron oxides and hydroxides 
- Earth colours 
Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides. 
Titanium oxides. 
Lead oxides; red lead and orange lead. 
- Lead monoxide (litharge, massicot) 
- Red lead and orange lead 
-Other 
Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic 
bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides. 
- Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts 
- Lithium oxide and hydroxide 
- Vanadium oxides and hydroxides 
- Nickel oxides and hydroxides 
- Copper oxides and hydroxides 
- Germanium oxides and zirconium dioxide 
- Molybdenum oxides and hydroxides 
- Antimony oxides 
-Others 
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Heading 
No. 

28.26 

H.S. 
Code 

28.27 

28.28 

28.29 

2826.11 
2826.12 
2826.19 
2826.20 
2826.30 
2826.90 

2827.10 
2827.20 

2827.31 
2827.32 
2827.33 
2827.34 
2827.35 
2827.36 
2827.37 
2827.38 
2827.39 

2827.41 
2827.49 

2827.51 
2827.59 
2827.60. 

2828.10 

2828.90 

2829.11 
2829.19 
2829.90 

Section VI 
Chapter 28 

28.26/29 

V.- SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS 
AND METALS 

Fluorides; fluorosiiicates, Quoroalutninates and other complex fluorine 
salts. 
- Fluorides: 
- - Of ammonium or of sodium 
- - Of aluminium 
• - Other 
- Fluorosiiicates of sodium or of potassium 
- Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) 
- Other 

Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and 
bromide oxides; iodides and iodide oxides. 
- Ammonium chloride 
-Calcium chloride 
- Other chlorides: 
- - Of magnesium 
- - Of aluminium 
- - Of iron 
- - Of cobalt 
- - Of nickel 
• - Of zinc 
- - Of tin 
--Of barium 
- - Other 
- Chloride oxides and chloride hydroxides: 
- - Of copper 
- - Other 
• Bromides and bromide oxides: 
- - Bromides of sodium or of potassium 

Other 
- Iodides and iodide oxides 

Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypo-
bromites. 
- Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites 

- Other 

Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and 
periodates. 
- Chlorates: 
--Of sodium 
- - Other 
-Other 
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Heading 
No. 

2830 

2831 

2832 

2833 

2834 

2835 

H.S. 
Code 

2830.10 
2830.20 
2830.30 
2830.90 

2831.10 
2831.90 

2832.10 
2832.20 
2832.30 

2833.11 
2833.19 

2833.21 
2833.22 
2833.23 
2833.24 
2833.25 
2833.26 
2833.27 
2833.29 
2833.30 
2833.40 

2834.10 

2834.21 
2834.22 
2834.29 

2835.10 

2835.21 
2835.22 
2835.23 
2835.24 
2835.25 
2835.26 
2835.29 

Sulphides; porysulphides. 
- Sodium sulphides 
- Zinc sulphide 
- Cadmium sulphide 
- Other 
Dithionites and sulphoxyiates. 
-Of sodium 
- Other 
Sulphites; thiosuiphates. 
- Sodium sulphites 
- Other sulphites 
- Thiosuiphates 
Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates). 
• Sodium sulphates: 
- - Disodium sulphate 
--Other 
- Other sulphates: 
- - Of magnesium 
- - Of aluminium 
- - Of chromium 
- - Of nickel 
- - Of copper 
- - Of zinc 
--Of barium 
- - Other 
- Alums 
- Peroxosulphates (persulphates) 
Nitrites; nitrates. 
-Nitrites 
- Nitrates: 
- - Of potassium 
- - Of bismuth 
- - Other 
Phosphinates (hypophosphites), phospbooates (phosphites), phosphates 
and polyphosphates. 
- Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) 
- Phosphates: 
- - Of triammonium 
- - Of mono- or disodium 
- - Of trisodium 
- - Of potassium 
- - Calcium hydrogenorthophosphate Cdicalcium phosphate") 
- - Other phosphates of calcium 
-Other 



650 

Section VI 
Chapter 28 

28.35J/41 

H.S. 
Code 

- Polyphosphates: 
2835.31 --Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) 
2835.39 - - Other 

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium 
carbonate containing ammonium carbamate. 

2836.10 - Commercial ammonium carbonate and other ammonium carbonates 

2836.20 - Disodium carbonate 
2836.30 - Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) 
2836.40 - Potassium carbonates 
2836.50 - Calcium carbonate 
2836.60 - Barium carbonate 
2836.70 - Lead carbonate 

-Other: 
2836.91 --Lithium carbonates 
2836.92 - - Strontium carbonate 
2836.93 - - Bismuth carbonate 
2836.99 --Other 

Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides. 
- Cyanides and cyanide oxides: 

2837.11 --Of sodium 
2837.19 -Other 
2837.20 - Complex cyanides 
2837.00 Fulminates, cyanates and thiocyanates. 

Silicates; commercial alkali metal silicates. 
- Of sodium: 

2839.11 - - Sodium metasilicates 
2839.19 --Other 
2839.20 - Of potassium 
2839.90 - Other 

Borates; peroxoborates (perborates). 
•Disodium tetraborate (refined borax): 

2840.11 - --Anhydrous 
2840.19 --Other 
2840.20 - Other borates 
2840.30 - Peroxoborates (perborates) 

Salts of oxometallic or peroxometallic acids. 
2841.10 -Aluminates 
2841.20 - Chromates of zinc or of lead 
2841.30 - Sodium dichromate 
2841.40 - Potassium dichromate 
2841.50 - Other chromates and dichromates; peroxochromates 
2841.60 - Manganites, manganates and permanganates 
2841.70 -Molybdates 
2841.80 - Tungstates (wolframates) 
2841.90 -Other 
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H.S. 
Code 

2842.10 
2842.90 

2843.10 

2843.21 
2843.29 
2843.30 
2843.90 

2844.10 

2844.20 

2844.30 

2844.40 

2844.50 

Section VI 
Chapter 28 

28.42/48 

Other salts of inorganic acids or peroxoacids, excluding azides. 

- Double or complex silicates 
•Other 

VI.- MISCELLANEOUS 

Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious 
metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals. 

- Colloidal precious metals 
- Silver compounds: 
- - Silver nitrate 
- - Other 
- Gold compounds 
- Other compounds; amalgams 
Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the 
fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; 
mixtures and residues containing these products. 
• Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including 
cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or 
natural uranium compounds 

- Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its 
compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products 
and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or 
compounds of these products 

- Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its com
pounds ; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and 
mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or com
pounds of these products 

- Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of 
subheading No. 2844.10, 2844.20 or 2844.30; alloys, dispersions (in
cluding cermets), ceramic products and mixtures containing these 
elements, isotopes or compounds; radioactive residues 

- Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors 

Isotopes other than those of beading No. 28.44; compounds, inorganic 
or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined. 

2845.10 - Heavy water (deuterium oxide) 
2845.90 - Other 

Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of 
scandium or of mixtures of these metals. 

2846.10 - Cerium compounds 
2846.90 -Other 
2847.00 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea. 

Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferro-
phosphorus. 

2848.10 - Of copper (phosphor copper), containing more than 15 % by weight of 
phosphorus 

2848.90 - Of other metals or of non-metals 
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H.S. 
Code 

2849.10 
2849.20 
2849.90 

2850.00 

2851.00 

Section VI 
Chapter 28 

28.49/51 

Carbides; whether or not chemically defined. 
- Of calcium 
- Of silicon 
-Other 
Hydrides, nitrides, azides, suicides and borides, whether or not chemical
ly defined, other than compounds which are also carbides of heading 
No. 28.49. 
Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and 
water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been 
removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious 
metals. 

* 



653 
Section VI 

Chapter 29 
Notes 

Chapter 29 

Organic chemicals 

Notes. 

1.- Except where the context otherwise requires, the headings of this Chapter apply only to: 
(a) Separate chemically defined organic compounds, whether or not containing impurities; 
(b) Mixtures of two or more isomers of the same organic compound (whether or not containing impurities), 

except mixtures of acyclic hydrocarbon isomers (other than stereoisomers), whether or not saturated 
(Chapter 27); 

(c) The products of headings Nos. 29.36 to 29.39 or the sugar ethers and sugar esters, and their salts, of 
heading No. 29.40, or the products of heading No. 29.41, whether or not chemically defined; 

(d) The products mentioned in (a), (b) or (c) above dissolved in water; 
(e) The products mentioned in (a), (b) or (c) above dissolved in other solvents provided that the solution con

stitutes a normal and necessary method of putting up these products adopted solely for reasons of safety 
or for transport and that the solvent does not render the product particularly suitable for specific use 
rather than for general use; 

(f) The products mentioned in (a), (b), (c), (d) or (e) above with an added stabiliser necessary for their preserva
tion or transport; 

(g) The products mentioned in (a), (b), (c), (d), (e) or (f) above with an added anti-dusting agent or a colouring 
or odoriferous substance added to facilitate their identification or for safety reasons, provided that the 
additions do not render the product particularly suitable for specific use rather than for general use; 

(h) The following products, diluted to standard strengths, for the production of azo dyes: diazonium salts, 
couplers used for these salts and diazotisable amines and their salts. 

2.- This Chapter does not cover: 
(a) Goods of heading No. 15.04 or glycerol (heading No. 1520); 
(b) Ethyl alcohol (heading No. 22.07 or 22.08); 
(c) Methane or propane (heading No. 27.11); 
(d) The compounds of carbon mentioned in Note 2 to Chapter 28; 
(e) Urea (heading No. 31.02 or 31.05); 
(f) Colouring matter of vegetable or animal origin (heading No. 32.03), synthetic organic colouring matter, 

synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminopbores (heading 
No. 32.04) or dyes or other colouring matter put up in forms or packings for retail sale (beading 
No. 32.12); 

(g) Enzymes (heading No. 35.07); 
(h) Metaldehyde, hexamethylenetetramine or similar substances, put up in forms (for example, tablets, sticks 

or similar forms) for use as fuels, or liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling 
or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 300 cm1 (heading No. 36.05); 

(ij) Products put up as charges for fire-extinguishers or put up in fire-extinguishing grenades, of heading 
No. 38.13; ink removers put up in packings for retail sale, of heading No. 3823; or 

(k) Optical elements, for example, of ethylenediamine tartrate (heading No. 90.01). 

3.- Goods which could be included in two or more of the headings of this Chapter are to be classified in that 
one of those headings which occurs last in numerical order. 

4.-In headings Nos. 29.04 to 29.06, 29.08 to 29.11 and 29.13 to 29.20, any reference to halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives includes a reference to compound derivatives, such as 
sulphohalogenated, nitrohalogenated, nitrosulphonated or nitrosulphohalogenated derivatives. 

Nitro or nitroso groups are not to be taken as "nitrogen-functions" for the purposes of heading 
No. 2929. 

For the purposes of headings Nos. 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 and 29.22, "oxygen function" is to be. 
restricted to the functions (the characteristic organic oxygen-containing groups) referred to in headings 
Nos. 29.05 to 2920. 

5.- (a) The esters of acid-function organic compounds of subchapters I to VTJ with organic compounds of these 
sub-Chapters are to be classified with that compound which is classified in the heading which occurs last 
in numerical order in these sub-Chapters. 
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(b) Esters of ethyl alcohol or glycerol with acid-function organic compounds of sub-Chapters I to VII are 
to be classified in the same heading as the corresponding acid-function compounds. 

(c) Subject to Note 1 to Section VI and Note 2 to Chapter 28: 
(1) Inorganic salts of organic compounds such as acid-, phenol- or enol-function compounds or organic 

bases, of sub-Chapters I to X or heading No. 29.42, are to be classified in the heading appropriate 
to the organic compound; and 

(2) Salts formed between organic compounds of sub-Chapters I to X or heading No. 29.42 are to be classi
fied in the heading appropriate to the base or to the acid (including phenol- or enol-function com
pounds) from which they are formed, whichever occurs last in numerical order in the Chapter. 

(d) Metal alcoholates are to be classified in the same heading as the corresponding alcohols except in the 
case of ethanol and glycerol (heading No. 29.05). 

(e) Halides of carboxylic adds are to be classified in the same heading as the corresponding acids. 

6.- The compounds of headings Nos. 29.30 and 29.31 are organic compounds the molecules of which contain, 
in addition to atoms of hydrogen, oxygen or nitrogen, atoms of other non-metals or of metals (such as sul
phur, arsenic, mercury or lead) directly linked to carbon atoms. 

Heading No. 29.30 (organo-sulphur compounds) and heading No. 29.31 (other organo-inorganic com
pounds) do not include sulphonated or halogenated derivatives (including compound derivatives) which, 
apart from hydrogen, oxygen and nitrogen, only have directly linked to carbon the atoms of sulphur or of 
a halogen which give them their nature of sulphonated or halogenated derivatives (or compound 
derivatives). 

7.- Headings Nos. 29.32, 29.33 and 29.34 do not include epoxides with a three-membered ring, ketone perox
ides, cyclic polymers of aldehydes or of thioaldehydes, anhydrides of polybasic carboxylic acids, cyclic esters 
of polyhydric alcohols or phenols with polybasic acids or imides of polybasic acids. 

These provisions apply only when the ring-position hetero-atoms are those resulting solely from the cy-
clising function or functions here listed. 

Subheading Note. 

1.- Within any one heading of this Chapter, derivatives of a chemical compound (or group of chemical com
pounds) are to be classified in the same subheading as that compound (or group of compounds) provided 
that they are not more specifically covered by any other subheading and that there is no residual subheading 
named "Other" in the series of subheadings concerned. 

Heading 
No. 

29.01 

29.02 

H.S. 
Code 

2901.10 

2901.21 
2901.22 
2901.23 
2901.24 
2901.29 

2902.11 
2902.19 
2902.20 
2902.30 

I.- HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 

Acyclic hydrocarbons. 
- Saturated 
- Unsaturated: 
- - Ethylene 
- - Propene (propylene) 
- - Butene (butylene) and isomers thereof 
- - Buta-l,3-diene and isoprene 
- - Other 

Cyclic hydrocarbons. 
- Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes: 
- - Cyclohexane 
- - Other 
- Benzene 
- Toluene 
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Heading 
No. 

29.03 

29.04 

29.05 

H.S. 
Code 

2902.41 
2902.42 
2902.43 
2902.44 
2902.50 
2902.60 
2902.70 
2902.90 

2903.11 

2903.12 
2903.13 
2903.14 
2903.15 
2903.16 
2903.19 

2903.21 
2903.22 
2903.23 
2903.29 
2903.30 

2903.40 

2903.51 
2903.59 

2903.61 
2903:62 

2903.69 

2904.10 
2904.20 
2904.90 

2905.11 

Section VI 
Chapter 29 

29.022/05, 

- Xylenes: 
- - ©-Xylene 
- - m-Xylene 
--/>-Xylene 
- - Mixed xylene isomers 
- Styrene 
- Ethylbenzene 
- Cumene 
- Other 
Halogenated derivatives of hydrocarbons. 
- Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons: 
- - Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) 

- - Dichloromethane (methylene chloride) 
- - Chloroform (trichloromethane) 
- - Carbon tetrachloride 
- - 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) 
-- 1,2-Dichloropropane (propylene dichloride) and dichlorobutanes 
- - Other 
- Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons: 
- - Vinyl chloride (chloroethylene) 
- - Trichloroethylene 
- - Tetrachloroethylene (perchloroethylene) 
--Other 
- Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic 
hydrocarbons 

- Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or 
more different halogens 

-Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic 
hydrocarbons: 

- -1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 
--Other 
- Halogenated derivatives.of aromatic hydrocarbons: 
- - Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene 
- - Hexachlorobenzene and DDT (l,l,l-trichloro-2,2-bis(fK:hlorophenyl) 

ethane) 
--Other 
Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether 
or not halogenated. 
- Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters 
- Derivatives containing only nitro or only nitroso groups 
-Other 

II.- ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives. 
- Saturated monohydric alcohols: 
- - Methanol (methyl alcohol) 
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H.S. 
Code 

2905.12 - - Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) 
2905.13 - - Butan-1 -ol (π-butyl alcohol) 
2905.14 - - Other butanols 
2905.15 - - Pentanol (arayl alcohol) and isomers thereof 
2905.16 - · Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof 
2905.17 --Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-l-ol(cetyl alcohol) and 

octadecan-1-ol (stearyl alcohol) 
2905.19 --Other 

- Unsaturated monohydric alcohols: 
2905.21 --Allyl alcohol 
2905.22 - - Acyclic terpene alcohols 
2905.29 -Other 

-Diols: 
2905.31 - - Ethylene glycol (ethanediol) 
2905.32 - - Propylene glycol (propane-1,2-diol) 
2905.39 -Other 

- Other polyhydric alcohols: 
2905.41 - - 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane) 
2905.42 - - Pentaerythritol 
2905.43 - - Mannitol 
2905.44 - - D-glucitol (sorbitol) 
2905.49 -Other 
2905.50 - Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic 

alcohols 
Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives. 
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic: 

2906.11 --Menthol 
2906.12 - - Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols 
2906.13 --Sterols and inositols 
2906.14 --Terpineols 
2906.19 --Other 

-Aromatic: 
2906.21 - - Benzyl alcohol 
2906.29 -Other 

III.- PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 

NITROSATED DERIVATIVES 

Phenols; phenol-alcohols. 
- Monophenols: 

2907.11 - - Phenol (hydroxybenzene) and its salts 
2907.12 --Cresols and their salts 
2907.13 - - Octylphenoi, nonylphenol and their isomers; salts thereof 
2907.14 --Xylenols and their salts 
2907.15 --Naphthols and their salts 
2907.19 -Other 
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Heading 
No. 

29.08 

29.09 

29.10 

29.11 

H.S. 
Code 

2907.21 
2907.22 
2907.23 

2907.29 
2907.30 

2908.10 
2908.20 
2908.90 

2909.11 
2909.19 
2909.20 

2909.30 

2909.41 
2909.42 
2909.43 
2909.44 

2909.49 
2909.50 

2909.60 

2910.10 
2910.20 
2910.30 
2910.90 
2911.00 

Section VI 
Chapter 29 

29.07/11 

- Polyphenols: 
- - Resorcinol and its salts 
- - Hydroquinone (quinol) and its salts 
- - 4,4,-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its 

salts 
- - Other 
- Phenol-alcohols 
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols 
or phenol-alcohols. 
- Derivatives containing only halogen substituents and their salts 
- Derivatives containing only sulpho groups, their salts and esters 
-Other 

IV.- ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, 
KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED 

RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 

NITROSATED DERIVATIVES 

Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol 
peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically 
defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives. 
- Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives: 
- - Diethyl ether 
- - Other 
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 
• Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives 
-Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives: 
- - 2,2'-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) 
- - Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 
- - Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 
- - Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 

-Other 
-Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 
- Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their 

halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 
Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three· 
membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives. 
- Oxirane (ethylene oxide) 
- Methyloxirane (propylene oxide) 
- l-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) 
-Other 
Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and 
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
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Heading 
No. 

29.12 

29.13 

29.14 

H.S. 
Code 

2912.11 
2912.12 
2912.13 
2912.19 

2912.21 
2912.29 
2912.30 

2912.41 
2912.42 
2912.49 
2912.50 
2912.60 
2913.00 

2914.11 
2914.12 
2914.13 
2914.19 

2914.21 
2914.22 
2914.23 
2914.29 
2914.30 

2914.41 
2914.49 
2914.50 

2914.61 
2914.69 
2914.70 

Section VI 
Chapter 29 

29.12/14 

V.- ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS 

Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers 
of aldehydes; paraformaldehyde. 
- Acyclic aldehydes without other oxygen function: 
- - Methanal (formaldehyde) 
- - Ethanal (acetaldehyde) 
- - Butanal (butyraldehyde, normal isomer) 
- - Other 
- Cyclic aldehydes without other oxygen function: 
- - Benzaldehyde 
- - Other 
- Aldehyde-alcohols 
- Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen 
function: 

- - Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 
- - Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 
- - Other 
- Cyclic polymers of aldehydes 
- Paraformaldehyde 
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products 
of heading No. 29.12. 

VI.- KETONE-FUNCTION COMPOUNDS 
AND QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS 

Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and 
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
- Acyclic ketones without other oxygen function: 
- - Acetone 
- - Butanone (methyl ethyl ketone) 
- - 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) 
--Other 
-Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen 
function: 

--Camphor 
- - Cyclohexanone and methylcyclohexanones 
- - Ionones and methylionones 
- - Other 
- Aromatic ketones without other oxygen function 
- Ketone-alcohols and ketone-aldehydes: 
- - 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) 
- - Other 
- Ketone-phenols and ketones with other oxygen function 
- Quinones: 
- - Anthraquinone 
- - Other 
- Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 
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Heading 
No. 

29.15 

29.16 

H.S. 
Code 

2915.11 
2915.12 
2915.13 

2915.21 
2915.22 
2915.23 
2915.24 
2915.29 

2915.31 
2915.32 
2915.33 
2915.34 
2915.35 
2915.39 
2915.40 
2915.50 
2915.60 
2915.70 
2915.90 

2916.11 
2916.12 
2916.13 
2916.14 
2916.15 
2916.19 
2916.20 

2916.31 
2916.32 
2916.33 
2916.39 

Section VI 
Chapter 29 

29.15/16 

VII.- CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, 
HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR 

HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES 

Saturated acyclic monocarboxyiic acids and their anhydrides, halides, 
peroxides and peroxyacids; their halogenated, snlpbonated, nitrated or 
nitrosated derivatives. 
- Formic acid, its salts and esters: 
- - Formic acid 
- - Salts of formic acid 
- - Esters of formic acid 
- Acetic acid and its salts; acetic anhydride: 
- - Acetic acid 
- - Sodium acetate 
• - Cobalt acetates 
- - Acetic anhydride 
- - Other 
- Esters of acetic acid: 
- - Ethyl acetate 
- · Vinyl acetate 
- - n-Butyl acetate 
- - Isobutyl acetate 
- - 2-Ethoxyethyl acetate 
- - Other 
- Mono-, di- or trichloroacetic acids, their salts and esters 
- Propionic acid, its salts and esters 
- Butyric acids, valeric acids, their salts and esters 
- Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters 
-Other 
Unsaturated acyclic monocarboxyiic acids, cyclic monocarboxyiic adds, 
their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
• Unsaturated acyclic monocarboxyiic acids, their anhydrides, halides, 
peroxides, peroxyacids and their derivatives: 

- - Acrylic acid and its salts 
- - Esters of acrylic acid 
- · Methacrylic acid and its salts 
- - Esters of methacrylic acid 
- - Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters 
- - Other 
-Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxyiic acids, their 
anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 

- Aromatic monocarboxyiic acids, their anhydrides, halides, peroxides, 
peroxyacids and their derivatives: 

- - Benzoic acid, its salts and esters 
- - Benzoyl peroxide and benzoyl chloride 
- - Phenylacetic acid, its salts and esters 
--Other 
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Heading 
No. 

29.17 

29.18 

H.S. 
Code 

2917.11 
2917.12 
2917.13 
2917.14 
2917.19 
2917.20 

2917.31 
2917.32 
2917.33 
2917.34 
2917.35 
2917.36 
2917.37 
2917.39 

2918.11 
2918.12 
2918.13 
2918.14 
2918.15 
2918.16 
2918.17 
2918.19 

2918.21 
2918.22 
2918.23 
2918.29 
2918.30 

2918.90 

Section VI 
Chapter 29 

29.17/18 

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxy
acids ; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, 
peroxyacids and their derivatives: 

- - Oxalic acid, its salts and esters 
- - Adipic acid, its salts and esters 
- - Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters 
- - Maleic anhydride 
- - Other 
-Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their 
anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 

-Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, 
peroxyacids and their derivatives: 

- - Dibutyl orthophthalates 
- - Dioctyl orthophthalates 
- - Dinonyl or didecyl orthophthalates 
- - Other esters of orthophthalic acid . 
• - Phthalic anhydride 
- - Terephthalic acid and its salts 
- - Dimethyl terephthalate 
- - Other 
Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, 
halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives. 
- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen func
tion, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their 
derivatives: 
- Lactic acid, its salts and esters 
- Tartaric acid 
- Salts and esters of tartaric acid 
- Citric acid 
- Salts and esters of citric acid 
- Gluconic acid, its salts and esters 
- Phenylglycolic acid (mandelic acid), its salts and esters 

- - Other 
- Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen func
tion, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their 
derivatives: 

- · Salicylic acid and its salts 
- - O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters 
- - Other esters of salicylic acid and their salts 
- - Other 
- Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other 
oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and 
their derivatives 

- Other 
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Section VI 
Chapter 29 

29.19/22, 

H.S. 
Code 

VIII.- ESTERS OF INORGANIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND 
THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 

NITROSATED DERIVATIVES 

2919.00 Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
Esters of other inorganic adds (excluding esters of hydrogen halides) and 
their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives. 

2920.10 -Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

2920.90 - Other 

IX.- NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS 

Amine-function compounds. 
- Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof: 

2921.11 - - Methylamine, di- or trimethylamine and their salts 
2921.12 - - Diethylamine and its salts 
2921.19 --Other 

- Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof: 
2921.21 - · Ethylenediamine and its salts 
2921.22 - - Hexamethylenediamine and its salts 
2921.29 --Other 
2921.30 -Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their 

derivatives; salts thereof 
- Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof: 

2921.41 - - Aniline and its salts 
2921.42 - - Aniline derivatives and their salts 
2921.43 - - Toluidines and their derivatives; salts thereof 
2921.44 - - Diphenylamine and its derivatives; salts thereof 
2921.45 - - 1-Naphthylamine (alpha-napbthylamine), 2-naphthylamine (beta-

naphthylamine) and their derivatives; salts thereof 
2921.49 --Other 

r Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof: 
2921.51 - - o-, m-, j>Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; 

salts thereof . 
2921.59 --Other 

Oxygen-function amino-compounds. 
- Amino-alcohols, their ethers and esters, other than those containing 
more than one kind of oxygen function; salts thereof: 

2922.11 · · Monoetbanolamine and its salts 
2922.12 · - Diethanolamine and its salts 
2922.13 - - Triethanolamine and its salts 
2922.19 --Other 

- Amino-naphthols and other amino-phenols, their ethers and esters, 
other than those containing more than one kind of oxygen function; 
salts thereof: 

2922.21 - · Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts 
2922.22 - · Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts 
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Heading 
No. 

29.23 

29.24 

29.25 

29.26 

29.27 
29.28 
29.29 

2930 

H.S. 
Code 

2922.29 
2922.30 

2922.41 
2922.42 
2922.49 
2922.50 

2923.10 
2923.20 
2923.90 

2924.10 

2924.21 
2924.29 

2925.11 
2925.19 
2925.20 

2926.10 
2926.20 
2926.90 
2927.00 
2928.00 

2929.10 
2929.90 

2930.10 
2930.20 
2930.30 
2930.40 
2930.90 

Section VI 
Chapter 29 

29.22^30 

- - Other 
- Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than 
those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof 

• Amino-acids and their esters, other than those containing more than 
one kind of oxygen function; salts thereof: 

- · Lysine and its esters; salts thereof 
- · Glutamic acid and its salts 
- - Other 
- Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-
compounds with oxygen function 

Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phos-
phoaminoiipids. 
- Choline and its salts 
- Lecithins and other phosphoaminolipids 
- Other 
Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of car
bonic acid. 
- Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives: 
salts thereof 

- Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts 
thereof: 

- - Ureines and their derivatives; salts thereof 
- - Other 
Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and 
imine function compounds. 
- Imides and their derivatives; salts thereof: 
• · Saccharin and its salts 
- - Other 
- Imines and their derivatives; salts thereof 
Nitrile-function compounds. 
- Acrylonitrile 
- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) 
- Other 
Diazo-, azo- or azoxy-compounds. 
Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine. 
Compounds with other nitrogen function. 
- Isocyanates 
- Other 

X.- ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC 
COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND 

SULPHONAMIDES 

Organo-sulphur compounds. 
- Dithiocarbonates (xanthates) 
- Thiocarbamates and dithiocarbamates 
- Thiuram mono-, di- or tetrasulphides 
- Methionine 
-Other 
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Section VI 
Chapter 29 

29.31/34 

-leading 
No. 

2931 
29 32 

2933 

2934 

H.S. 
Code 

2931.00 

2932.11 
2932.12 
2932.13 
2932.19 

2932.21 
2932.29 
2932.90 

2933.11 
2933.19 

2933.21 
2933.29 

2933.31 
2933.39 
2933.40 

2933.51 
2933.59 

2933.61 
2933.69 

2933.71 
2933.79 
2933.90 

2934.10 

2934.20 

2934.30 

2934.90 

Other organo-inorganic compounds. 
Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. 
-Compounds containing an unfused furan ring (whether or not 
hydrogenated) in the structure: 

- - Tetrahydrofuran 
- - 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) 
- - Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol 
- - Other 
- Lactones: 
- - Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins 
- - Other lactones 
- Other 
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only; nucleic acids 
and their salts. 
-Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not 
hydrogenated) in the structure: 

- - Phenazone (antipyrin) and its derivatives 
- - Other 
-Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not 
hydrogenated) in the structure: 

- - Hydantoin and its derivatives 
Other 

-Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not 
hydrogenated) in the structure: 

- - Pyridine and its salts 
--Other 
-Compounds containing a quinoline or isoquinoline ring-system 
(whether or not hydrogenated), not further fused 

-Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not 
hydrogenated) or piperazine ring in the structure; nucleic acids and 
their salts: 

- · Malonylurea (barbituric acid) and its derivatives; salts thereof 
- - Other 
-Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not 
hydrogenated) in the structure: 

- - Melamine 
- - Other 
-Lactams: 
- - 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) 
- - Other lactams 
- Other 
Other heterocyclic compounds. 
•Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not 
hydrogenated) in the structure 

• Compounds containing a benzotniazole ring-system (whether or not 
hydrogenated), not further fused 

• Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not 
hydrogenated), not further fused 

-Other 
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Chapter 29 
29.35/39, 

Heading 
No. 

2935 

2936 

2937 

2938 

2939 

H.S. 
Code 

2935.00 

2936.10 

2936.21 
2936.22 
2936.23 
2936.24 

2936.25 
2936.26 
2936.27 
2936.28 
2936.29 
2936.90 

2937.10 

2937.21 

2937.22 
2937.29 

2937.91 
2937.92 
2937.99 

2938.10 
2938.90 

2939.10 

2939.21 
2939.29 

Sulphonamides. 

XL- PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES 

Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including 
natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and 
intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent 

 Provitamins, unmixed 
 Vitamins and their derivatives, unmixed: 
  Vitamins A and their derivatives 
  Vitamin B, and its derivatives 
  Vitamin Bj and its derivatives 
  D or DLPantothenic acid (Vitamin B3 or Vitamin Bj) and its 

derivatives 
  Vitamin B6 and its derivatives 
  Vitamin B12 and its derivatives 
  Vitamin C and its derivatives 
  Vitamin Ε and its derivatives 
  Other vitamins and their derivatives 
 Other, including natural concentrates 
Hormones, natural or reproduced by synthesis; derivatives thereof, used 
primarily as hormones; other steroids used primarily as hormones. 

 Pituitary (anterior) or similar hormones, and their derivatives 

 Adrenal cortical hormones and their derivatives: 
•  Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and pred

nisolone (dehydrohydrocortisone) 
  Halogenated derivatives of adrenal cortical hormones 
Other 
 Other hormones and their derivatives; other steroids used primarily as 

hormones: 
• · Insulin and its salts 
 · Oestrogens and progestogens 

-.·  Other 

XII.- GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL 
OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, 

ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 

Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, 
esters and other derivatives. 
 Rutoside (rutin) and its derivatives 
Other 
Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, 
ethers, esters and other derivatives. 
 Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof 
• Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof: 
  Quinine and its salts 
Other 
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Chapter 29 

29.39j/42 

H.S. 
Code «.·-

2939.30 - Caffeine and its salts 
2939.40 - Ephedrines and their salts 
2939.50 -Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and 

their derivatives; salts thereof 
2939.60 - Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof 
2939.70 - Nicotine and its salts 
2939.90 - Other 

XIII.- OTHER ORGANIC COMPOUNDS 

2940.00 Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose 
and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than 
products of heading No. 29.37, 2938 or 2939. 
Antibiotics. 

2941.10 - Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts 
thereof 

2941.20 - Streptomycins and their derivatives; salts thereof 
2941.30 -Tetracyclines and their derivatives; salts thereof 
2941.40 - Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof 
2941.50 - Erythromycin and its derivatives; salts thereof 
2941.90 -Other 
2942.00 Other organic compounds. 
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Chapter 30 

Pharmaceutical products 

Section VI 
Chapter 30 

30.01 

Notes. 

1.* This Chapter does not cover: 
(a) Foods or beverages (such as dietetic, diabetic or fortified foods, food supplements, tonic beverages and 

mineral waters) (Section IV); 
(b) Plasters specially calcined or finely ground for use in dentistry (heading No. 25.20); 
(c) Aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils, suitable for medicinal uses (heading No. 33.01); 
(d) Preparations of headings Nos. 33.03 to 33.07, even if they have therapeutic or prophylactic properties; 

(e) Soap or other products of heading No. 34.01 containing added medicaments; 
(f) Preparations with a basis of plaster for use in dentistry (heading No. 34.07); or 
(g) Blood albumin not prepared for therapeutic or prophylactic uses (heading No. 3S.02). 

2.- For the purposes of headings Nos. 30.03 and 30.04 and of Note 3 (d) to this Chapter, the following are to 
be treated: 
(a) As unmixed products: 

(1) Unmixed products dissolved in water; 
(2) All goods of Chapter 28 or 29; and 
(3) Simple vegetable extracts of heading No. 13.02, merely standardised or dissolved in any solvent; 

(b) As products which have been mixed: 
(1) Colloidal solutions and suspensions (other than colloidal sulphur); 
(2) Vegetable extracts obtained by the treatment of mixtures of vegetable materials; and 
(3) Salts and concentrates obtained by evaporating natural mineral waters. 

3.· Heading No. 30.06 applies only to the following, which are to be classified in that heading and in no other 
heading of the Nomenclature: 
(a) Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound 

closure; 
(b) Sterile laminaria and sterile laminaria tents; 
(c) Sterile absorbable surgical or dental haemostatics; 
(d) Opacifying preparations for X-ray examinations and diagnostic reagents designed to be administered to 

the patient, being unmixed products put up in measured doses or products consisting of two or more in
gredients which have been mixed together for such uses; 

(e) Blood-grouping reagents; 
(f) Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements; 
(g) First-aid boxes and kits; and 
(h) Chemical contraceptive preparations based on hormones or spermicides. 

Heading 
No. 

30.01 

H.S. 
Code 

3001.10 
3001.20 
3001.90 

Glands and other organs for organo-therapeatic uses, dried, whether or 
not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions 
for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or 
animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not 
elsewhere specified or included, 
• Glands and other organs, dried, whether or not powdered 
• Extracts of glands or other organs or of their secretions 
-Other 
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HS/AS 1 — July 1988 

leading 
No. 
30.02 

30.03 

30.04 

30.05 

H.S. 
Code 

3002.10 

3002.20 

3002.31 
3002.39 
3002.90 

3003.10 

3003.20 

3003.31 
3003.39 
3003.40 

3003:90 

3004.10 

3004.20 

3004.31 
3004.32 
3004.39 
3004.40 

3004.50 

3004.90 

3005.10 
3005.90 

Section VI 
Chapter 30 

30.02/05 

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or di
agnostic uses; antisera and other blood fractions; vaccines, toxins, cul
tures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products. 

- Antisera and other blood fractions 

- Vaccines for human medicine 
- Vaccines for veterinary medicine: 
- - Vaccines against foot and mouth disease 
- - Other 
- Other 
Medicaments (excluding goods of heading No. 30.02, 30.05 or 30.06) 
consisting of two or more constituents which have been mixed together 
for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in 
forms or packings for retail sale. 
- Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid 

structure, or streptomycins or their derivatives 

- Containing other antibiotics 
- Containing hormones or other products of heading No. 29.37 but not 

containing antibiotics: 
- - Containing insulin 
- - Other 
- Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hor

mones or other products of heading No. 29.37 or antibiotics 
- Other 
Medicaments (excluding goods of heading No. 30.02, 30.05 or 30.06) 
consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic 
uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale. 

• Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid 
structure, or streptomycins or their derivatives 

- Containing other antibiotics . 
-Containing hormones or other products of heading No. 29.37 but not 

containing antibiotics: 
- - Containing insulin 
- - Containing adrenal cortical hormones 
- - Other 
- Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hor

mones, other products of heading No. 29.37 or antibiotics 
- Other medicaments containing vitamins or other products of heading 

No. 29.36 
-Other 
Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, 
adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical 
substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, sur
gical, dental or veterinary purposes. 
- Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer 
-Other 
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H.S. 
Code 

3006.10 

3006.20 

3006.30 

3006.40 

3006.50 

3006.60 

Section VI 
Chapter 30 

30.06 

Pharmaceutical goods specified in Note 3 to this Chapter. 

- Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue 
adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile 
laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics 

- Blood-grouping reagents 

- Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents 
designed to be administered to the patient 

- Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements 

- First-aid boxes and kits 

-Chemical contraceptive preparations based on hormones or sper
micides 
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Notes 
Chapter 31 

Fertilisers 

Notes. 

1.This Chapter does not cover: 
(a) Animal blood of heading No. 05.11; 
(b) Separate chemically defined compounds (other than those answering to the descriptions in Note 2 (A), 

3(A), 4 (A) or 5 below); or 
(c) Cultured potassium chloride crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5 g each, of 

heading No. 38.23; optical elements of potassium chloride (heading No. 90.01). 

2. Heading No. 31.02 applies only to the following goods, provided that they are not put up in the forms or 
packages described in heading No. 31.05: 
(A) Goods which answer to one or other of the descriptions given below: 

(i) Sodium nitrate, whether or not pure; 
(ii) Ammonium nitrate, whether or not pure; 
(iii) Double salts, whether or not pure, of ammonium sulphate and ammonium nitrate; 
(iv) Ammonium sulphate, whether or not pure; 
(v) Double salts (whether or not pure) or mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate; 
(vi) Double salts (whether or not pure) or mixtures of calcium nitrate and magnesium nitrate; 
(vii) Calcium cyanamide, whether or not pure or treated with oil; 
(viii) Urea, whether or not pure. 

(B) Fertilisers consisting of any of the goods described in (A) above mixed together. 
(Q Fertilisers consisting of ammonium chloride or of any of the goods described in (A) or (B) above mixed 

with chalk, gypsum or other inorganic nonfertilising substances. 
(D) Liquid fertilisers consisting of the goods of subparagraph (A) (ii) or (viii) above, or of mixtures of those 

goods, in an aqueous or ammoniacal solution. 
3.· Heading No. 31.03 appb'es only to the following goods, provided that they are not put up in the forms or 

packages described in heading No. 31.05: 
(A) Goods which answer to one or other of the descriptions given below: 

(i) Basic slag; 
(ii) Natural phosphates of heading No. 25.10, calcined or further heattreated than for the removal of 

impurities; 
(iii) Superphosphates (single, double or triple); 
(iv) Calcium hydrogenorthophosphate containing not less than 0.2 % by weight of fluorine calculated 

on the dry anhydrous product 
(B) Fertilisers consisting of any of the goods described in (A) above mixed together, but with no account 

■ being taken of the fluorine content limit 
(Q Fertilisers consisting of any of the goods described in (A) or (B) above, but with no account being taken 

of the fluorine content limit, mixed with chalk, gypsum or other inorganic nonfertilising substances. 

4. Heading No. 31.04 applies only to the following goods, provided that they are not put up in the forms or 
packages described in heading No. 31.05: 
(A) Goods which answer to one or other of the descriptions given below: 

(i) Crude natural potassium salts (for example, carnallite, kainite and sylvite); 
(ii) Potassium chloride, whether or not pure, except as provided in Note 1 (c) above; 
(iii) Potassium sulphate, whether or not pure; 
(iv) Magnesium potassium sulphate, whether or not pure. 

(B) Fertilisers consisting of any of the goods described in (A) above mixed together. 

5.· Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and diammonium hydrogenor
thophosphate (diammonium phosphate), whether or not pure, and intermixtures thereof, are to be classified 
in heading No. 31.05. 

6.· For the purposes of heading No. 31.05, the term "other fertilisers" applies only to products of a kind used 
as fertilisers and containing, as an essential constituent, at least one of the fertilising elements nitrogen, 
phosphorus or potassium. 
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Heading 
No. 
31.01 

31.02 

31.03 

31.04 

31.05 

H.S. 
Code 
3101.00 

3102.10 

3102.21 
3102.29 
3102.30 
3102.40 

3102.50 
3102.60 

3102.70 
3102.80 

3102.90 

3103.10 
3103.20 
3103.90 

3104.10 
3104.20 
3104.30 
3104.90 

3105.10 

3105.20 

3105.30 
3105.40 

3105.51 
3105.59 
3105.60 

3105.90 

Section VI 
Chapter 31 

31.01/05 

Animal or Tegetable fertilisers, whether or not mixed together or 
chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treat
ment of animal or vegetable products. 
Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous. 
- Urea, whether or not in aqueous solution 
- Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium 
sulphate and ammonium nitrate: 

- - Ammonium sulphate 
- - Other 
- Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution 
- Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other in
organic non-fertilising substances 

- Sodium nitrate 
- Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate 

- Calcium cyanamide 
- Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal 
solution 

- Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings 

Mineral or chemical fertilisers, phosphatic 
- Superphosphates 
- Basic slag 
-Other 
Mineral or chemical fertilisers, potassic. 
- Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts 
- Potassium chloride 
- Potassium sulphate 
- Other 
Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising 
elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of 
this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight 
not exceeding 10 kg. 
;- Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a 

gross weight not exceeding 10 kg 
- Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements 
nitrogen, phosphorus and potassium 

- Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) 
- Ammonium dfliydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) 
and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate 
(diammonium phosphate) 

-Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising 
elements nitrogen and phosphorus: 

- - Containing nitrates and phosphates 
- - Other 
- Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements 
phosphorus and potassium 

-Other 
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Chapter 32 
32.01/02 

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; 

paints and varnishes; putty and other mast ics; inks 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Separate chemically defined elements or compounds (except those of heading No. 32.03 or 32.04, inor

ganic products of a kind used as luminophores (heading No. 32.06), glass obtained from fused quartz or 
other fused silica in the forms provided for in heading No. 32.07, and also dyes and other colouring mat
ter put up in forms or packings for retail sale, of heading No. 32.12); 

(b) Tannates or other tannin derivatives of products of headings Nos. 29.36 to 29.39, 29.41 or 35.01 to 
35.04; or 

(c) Mastics of asphalt or other bituminous mastics (heading No. 27.15). 

2.- Heading No. 32.04 includes mixtures of stabilised diazonium salts and couplers for the production of azo 
dyes. 

3.- Headings Nos. 32.03, 32.04, 32.05 and 32.06 apply also to preparations based on colouring matter (includ
ing, in the case of heading No. 32.06, colouring pigments of heading No. 25.30 or Chapter 28, metal flakes 
and metal powders), of a kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacture 
of colouring preparations. The headings do not apply, however, to pigments dispersed in non-aqueous media, 
in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints, including enamels (heading No. 32.12), 
or to other preparations of heading No. 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 or 32.15. 

4.- Heading No. 32.08 includes solutions (other than collodions) consisting of any of the products specified in 
headings Nos. 39.01 to 39.13 in volatile organic solvents when the weight of the solvent exceeds 50 % of 
the weight of the solution. 

5.- The expression "colouring matter" in this Chapter does not include products of a kind used as extenders 
in oil paints, whether or not they are also suitable for colouring distempers. 

6.· The expression "stamping foils" in heading No. 32.12 applies only to thin sheets of a kind used for printing, 
for example, book covers or hat bands, and consisting of: 

(a) Metallic powder (including powder of precious metal) or pigment, agglomerated with glue, gelatin or 
other binder; or 

(b) Metal (including precious metal) or pigment, deposited on a supporting sheet of any material. 

Heading 
No. 

32,01 

32.02 

H.S. 
Code 

3201.10 
3201.20 
3201.30 
3201.90 

3202.10 
3202.90 

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, es
ters and other derivatives. 
- Quebracho extract 
- Wattle extract 
- Oak or chestnut extract 
-Other 

Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; 
tanning preparations, whether or not containing natural tanning sub
stances; enzymatic preparations for pre-tanning. 
- Synthetic organic tanning substances 
- Other 
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Heading 
No. 

32.03 

32.04 

32.05 

32.06 

32.07 

H.S. 
Code 

3203.00 

3204.11 
3204.12 

3204.13 
3204.14 
3204.15 

3204.16 
3204.17 
3204.19 

3204.20 

3204.90 
3205.00 

3206.10 
3206.20 
3206.30 

3206.41 
3206.42 

3206.43 

3206.49 
3206.50 

3207.10 

3207.20 

Section VI 
Chapter 32 

32.03/07, 

Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts 
but excluding animal black), whether or not chemically defined; prepara- · 
tions as specified in Note 3 to this Chapter based on colouring matter 
of vegetable or animal origin. 
Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; 
preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic f 
organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as 
fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chem
ically defined. 
- Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as 

specified in Note 3 to this Chapter: 
• - Disperse dyes and preparations based thereon 
- - Acid dyes, whether or not premetallised, and preparations based 

thereon; mordant dyes and preparations based thereon 
- - Basic dyes and preparations based thereon 
- - Direct dyes and preparations based thereon 
- - Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and prepa

rations based thereon 
- - Reactive dyes and preparations based thereon 
- - Pigments and preparations based thereon 
- - Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the 

subheadings Nos. 3204.11 to 3204.19 
- Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening 
agents 

- Other 
Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based 
on colour lakes. 
Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chap· | 
ter, other than those of heading No. 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic 
products of a kind used as luminophores, whether or not chemically 
defined. 
- Pigments and preparations based on titanium dioxide 
• Pigments and preparations based on chromium compounds 
• Pigments and preparations based on cadmium compounds 
- Other colouring matter and other preparations: 

"- - Ultramarine and preparations based thereon 
- - Lithopone and other pigments and preparations based on zinc 

sulphide 
- - Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides 

and ferricyanides) 
- - Other 
• Inorganic products of a kind used as luminophores 
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable 
enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar prepara
tions, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass 
frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes. 
- Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar 

preparations 
- Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations 
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H.S. 
Code 

3207.30 
3207.40 

Section VI 
Chapter 32 

32.07/15 

 Liquid lustres and similar preparations 
 Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes 

Paints and Tarnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic 
polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved 
in a nonaqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter. 

3208.10 · Based on polyesters 
3208.20  Based on acrylic or vinyl polymers 
3208.90  Other 

Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic 
polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved 
in an aqueous medium. 

3209. Γ0  Based on acrylic or vinyl polymers 
3209.90 Other 
3210.00 Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); 

prepared water pigments of a kind used for finishing leather. 

3211.00 Prepared driers. 
Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non
aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture 
of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring 
matter put up in forms or packings for retail sale. 

3212.10  Stamping foils 
3212.90 Other 

Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, 
amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or 
in similar forms or packings. 

3213.10  Colours in sets 
3213.90 Other 

Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and 
other mastics; painters' fillings; nonrefractory surfacing preparations 
for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like. 

3214.10  Mastics; painters' fillings 
3214.90  Other 

Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not con
centrated or solid. 
 Printing ink: 

3215.11 Black 
3215.19 Other 
3215.90 Other 
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Chapter 33 

Section VI 
Chapter 33 

33.01/03 

Essential oils and resinoids; perfumery, 
cosmetic or toilet preparations 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages, of heading No. 22.08; 
(b) Soap or other products of heading No. 34.01; or 
(c) Gum, wood or sulphate turpentine or other products of heading No. 38.0S. 

2.- Headings Nos. 33.03 to 33.07 apply, inter alia, to products, whether or not mixed (other than aqueous 
distillates and aqueous solutions of essential oils), suitable for use as goods of these headings and put up in 
packings of a kind sold by retail for such use. 

3.- The expression "perfumery, cosmetic or toilet preparations" in heading No. 33.07 applies, inter alia, to the 
following products: scented sachets; odoriferous preparations which operate by burning; perfumed papers 
and papers impregnated or coated with cosmetics; contact lens or artificial eye solutions; wadding, felt and 
nonwovens, impregnated, coated or covered with perfume or cosmetics; animal toilet preparations. 

Heading 
No. 

33.01 

33.02 

33.03 

H.S. 
Code 

3302.10 
3302.90 

3303.00 

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; 
resinoids; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or 
the like, obtained by enfJeurage or maceration; terpenic by-products of 
the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solu
tions of essential oils. 

3301.11 
3301.12 
3301.13 
3301.14 
3301.19 

3301.21 
3301.22 
3301.23 
3301.24 
3301.25 
3301.26 
3301.29 
3301.30 
3301.90 

• Essential oils of citrus fruit: 
- - Of bergaraot 
- - Of orange 
- - Of lemon 
--Of lime 
--Other 
- Essential oils other than those of citrus fruit 
.- - Of geranium 
- - Of jasmin 
- - Of lavender or of lavandin 
- - Of peppermint (Mentha piperita) 
- - Of other mints 
- - Of vetiver 
--Other 
- Resinoids 
- Other 
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic 
solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used 
as raw materials in industry. 
- Of a kind used in the food or drink industries 
-Other 

Perfumes and toilet waters. 
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H.S. 
Code 

3304.10 
3304.20 
3304.30 

3304.91 
3304.99 

3305.10 
3305.20 
3305.30 
3305.90 

3306.10 
3306.90 

3307.10 
3307.20 
3307.30 

3307.41 

3307.49 
3307.90 

Section VI 
Chapter 33 

33.04/07 

Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; 
manicure or pedicure preparations. 

- Lip make-up preparations 
- Eye make-up preparations 
- Manicure or pedicure preparations 
-Other: 
- - Powders, whether or not compressed 
--Other 
Preparations for use on the hair. 
• Shampoos 
- Preparations for permanent waving or straightening 
- Hair lacquers 
-Other 
Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes 
and powders. 
- Dentifrices 
- Other 
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, persona] deodorants, 
bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet 
preparations, not elsewhere specified or included; prepared room 
deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties. 

- Pre-shave, shaving or after-shave preparations 
• Personal deodorants and antiperspirants 
- Perfumed bath salts and other bath preparations 
-Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including 

odoriferous preparations used during religious rites: 
- - "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by 

burning 
- - Other 
-Other 
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Chapter 34 

Section VI 
Chapter 34 

34.01 

- ~ . W9 

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, 
lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, 

polishing or scouring preparations, candles and similar articles, 
modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations 

with a basis of plaster 

Notes. 

1. This Chapter does not cover: 
(a) Edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils of a kind used as mould release prepara

tions (heading No. 15.17); 
(b) Separate chemically defined compounds; or 
(c) Shampoos, dentifrices, shaving creams and foams, or bath preparations, containing soap or other organic 

surfaceactive agents (heading No. 33.05, 33.06 or 33.07). 

2. For the purposes of heading No. 34.01, the expression "soap" applies only to soap soluble in water. Soap 
and the other products of heading No. 34.01 may contain added substances (for example, disinfectants, abra
sive powders, fillers or medicaments). Products containing abrasive powders remain classified in heading No. 
34.01 only if in the form of bars, cakes or moulded pieces or shapes. In other forms they are to be classified 
in heading No. 34.05 as "scouring powders and similar preparations". 

3. For the purposes of heading No. 34.02, "organic surfaceactive agents" are products which when mixed with 
water at a concentration of 0.5 % at 20 °C and left to stand for one hour at the same temperature: 
(a) give a transparent or translucent liquid or stable emulsion without separation of insoluble matter; and 

(b) reduce the surface tension of water to 4.5 χ 10"2 N/m (45 dyne/cm) or less. 

4.· In heading No. 34.03 the expression "petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals" applies 
to the products defined in Note 2 to Chapter 27. 

5.· In heading No. 34.04, subject to the exclusions provided below, the expression "artificial waxes and prepared 
waxes" applies only to: 

(A) Chemically produced organic products of a waxy character, whether or not watersoluble; 

(B) Products obtained by mixing different waxes; 
(Q Products of a waxy character with a basis of one or more waxes and containing fats, resins, mineral sub

stances or other materials. 
The beading does not apply to: 

(a) Products of heading No. 15.16, 15.19 or 34.02, even if having a waxy character; 
(b) Unmixed animal waxes or unmixed vegetable waxes, whether or not refined or coloured, of heading 

No. 15.21; 
(c) Mineral waxes or similar products of heading No. 27.12, whether or not intermixed or merely coloured; 

or 
(d) Waxes mixed with, dispersed in or dissolved in a liquid medium (headings Nos. 34.05, 38.09, etc.). 

Heading 
No. 

34.01 

H.S. 
Code 

3401.11 
3401.19 
3401.20 

Soap; organic surfaceactive products and preparations for use as soap, 
in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not con
taining soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated 
or covered with soap or detergent. 
 Soap and organic surfaceactive products and preparations, in the form 

of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and 
nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: 

•  For toilet use (including medicated products) 
  Other 
• Soap in other forms 
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H.S. 
Code 

3402.11 
3402.12 
3402.13 
3402.19 
3402.20 
3402.90 

- - Anionic 
- - Cationic 
- - Non-ionic 
- - Other 
- Preparations 
-Other 

put up for retail sale 

3403.11 

3403.19 

3403.91 

3403.99 

3404.10 
3404.20 
3404.90 

3405.10 
3405.20 

3405.30 

3405.40 
3405.90 
3406.00 
3407.00 

Section VI 
Chapter 34 

34.02/07 

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active prepara
tions, washing preparations (including auxiliary washing preparations) 
and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than 
those of heading No. 34.01. 
- Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale: 

Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, boh or nut 
release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould 
release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind 
used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins 
or other materials, but excluding preparations containing, as basic con
stituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals. 
- Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals: 
- - Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or 

other materials 
- - Other 
- Other: 
- - Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or 

other materials 
- - Other 
Artificial waxes and prepared waxes. 
- Of chemically modified lignite 
- Of polyethylene glycol 
-Other 
Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or 
metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or 
not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or 
cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), 
excluding waxes of heading No. 34.04. 
-Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather 
- Polishes, creams and similar preparations for the maintenance of 

wooden furniture, floors or other woodwork 
-Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal 

polishes 
- Scouring pastes and powders and other scouring preparations 
-Other 
Candles, tapers and the like. 
Modelling pastes, including those put up for children's amusement; 
preparations known as "dental wax" or as "dental impression com
pounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe 
shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, 
with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate). 
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Chapter 35 

Section VI 
Chapter 35 

35.01/06 

Albuminoidal substances; modified starches; 
glues; enzymes 

Notes. 

1.· This Chapter does not cover: 
(a) Yeasts (heading No. 21.02); 
(b) Blood fractions (other than blood albumin not prepared for therapeutic or prophylactic uses), medica

ments or other products of Chapter 30; 
(c) Enzymatic preparations for pre-tanning (heading No. 32.02); 
(d) Enzymatic soaking or washing preparations or other products of Chapter 34; 
(e) Hardened proteins (heading No. 39.13); or 
(f) Gelatin products of the printing industry (Chapter 49). 

2.- For the purposes of heading No. 35.05, the term "dextrins" means starch degradation products with a reduc
ing sugar content, expressed as dextrose on .the dry substance, not exceeding 10 %. 

Such products with a reducing sugar content exceeding 10 % fall in heading No. 17.02. 

Heading 
No. 

35.01 

35.02 

35.03 

35.04 

35.05 

35.06 

H.S. 
Code 

3501.10 
3501.90 

350110 
3502.90 
3503.00 

3504.00 

3505.10 
3505.20 

3506.10 

3506.91 

3506.99 

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues. 
-Casein 
- Other 
Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, contain
ing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry mat
ter), albuminates and other albumin derivatives. 
- Egg albumin 
-Other 
Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, 
whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isin
glass ; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading No. 
35.01. 
Peptones and their derivatives; other protein substances and their 
derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or 
not chromed. 

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or es-
terified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modi
fied starches. 
- Dextrins and other modified starches 
-Glues 
Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or 
included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail 
sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg. 

• Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as 
glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg 

-Other: 
- - Adhesives based on rubber or plastics (including artificial resins) 

- - Other 
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Chapter 35 
35.07 

H.S. 
Code 

3507.10 
3507.90 

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included. 
- Rennet and concentrates thereof 
- Other 
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Section VI 
Chapter 36 

36.01/06 

Explosives; pyrotechnic products; matches; 
pyrophoric alloys; certain combustible preparations 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover separate chemically defined compounds other than those described in Note 2 
(a) or (b) below. 

2.- The expression "articles of combustible materials" in heading No. 36.06 applies only to: 
(a) Metaldehyde, hexamethylenetetramine and similar substances, put up in forms (for example, tablets, 

sticks or similar forms) for use as fuels; fuels with a basis of alcohol, and similar prepared fuels, in solid 
or semi-solid form; 

(b) Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters 
and of a capacity not exceeding 300 cm5; and 

(c) Resin torches, firelighters and the like. 

Heading 
No. 

36.01 
36.02 
36.03 

36.04 

36.05 
36.06 

H.S. 
Code 

3601.00 

3602.00 
3603.00 

3604.10 
3604.90 

3605.00 

3606.10 

3606.90 

Propellent powders. 
Prepared explosives, other than propellent powders. 
Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; 
electric detonators. 
Fireworks, signalling Dares, rain rockets, fog signals and other 
pyrotechnic articles. 
- Fireworks 
-Other 

Matches, other than pyrotechnic articles of heading No. 36.04. 
Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of 
combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter. 
- Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or 

refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 
300 cm5 

-Other 
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Chapter 37 

Photographic or cinematographic goods 

Section VI 
Chapter 37 

37.01/02, 

Notes. 
1.- This Chapter does not cover waste or scrap materials. 

2.- In this Chapter the word "photographic" relates to a process which permits the formation of visible images 
directly or indirectly by the action of light or other forms of radiation on sensitive surfaces. 

H.S. 
Code 

3701.10 
3701.20 
3701.30 

3701.91 
3701.99 

3702.10 
3702.20 

3702.31 
3702.32 
3702.39 

3702.41 

3702.42 

3702.43 

3702.44 

3702.51 

3702.52 
3702.53 

3702.54 

3702.55 

Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any 
material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in 
the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs. 

- For X-ray 
- Instant print film 
- Other plates and film, with any side exceeding 255 mm 

- Other: 
- - For colour photography (polychrome) 
- - Other 
Photographic film b rolls, sensitised, unexposed, of any material other 
than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, 
unexposed. 

- For X-ray 
- Instant print film 
- Other film, without sprocket holes, of a width not exceeding 105 mm: 
- - For colour photography (polychrome) 
- - Other, with silver halide emulsion 
- - Other 
- Other film, without sprocket holes, of a width exceeding 105 mm: 
- - Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for 

colour photography (polychrome) 
- - Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other 

than for colour photography 
- - Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m 

- - Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm 
- Other film, for colour photography (polychrome): 
- - Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m 

- - Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m 
- - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length 

not exceeding 30 m, for slides 
- - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length 

not exceeding 30 m, other than for slides 
- - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length 

exceeding 30 m 
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37.0V07 

H.S. 
Code 

3702.56 

3702.91 

3702.92 
3702.93 

3702.94 

3702.95 

3703.10 
3703.20 
3703.90 
3704.00 

3705.10 
3705.20 
3705.90 

3706.10 
3706.90 

3707.10 
3707.90 

- - Of a width exceeding 35 mm 
-Other: 
- - Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m 

- - Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 rn 
- - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length 

not exceeding 30 m 
- - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 ram and of a length 

exceeding 30 m 
- - Of a width exceeding 35 mm 
Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed. 

- In rolls of a width exceeding.610 mm 
- Other, for colour photography (polychrome) 
-Other 

Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but 
not developed. 

Photographic plates and film, exposed and developed, other than 
cinematographic film. 
- For offset reproduction 
- Microfilms 
-Other 
Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incor
porating sonnd track or consisting only of sound track. 

- Of a width of 35 mm or more 
-Other 
Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, 
glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photo
graphic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a 
form ready for use. 
- Sensitising emulsions 
-Other 
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Miscellaneous chemical products 

Section VI 
Chapter 38 

38.01/05 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Separate chemically defined elements or compounds with the exception of the following: 

(1) Artificial graphite (heading No. 38.01); 
(2) Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, 

disinfectants and similar products, put up as described in heading No. 38.08; 

(3) Products put up as charges for fire-extinguishers or put up in fire-extinguishing grenades (beading 
No. 38.13); 

(4) Products specified in Note 2 (a) or 2 (c) below. 
(b) Mixtures of chemicals with foodstuffs or other substances with nutritive value, of a kind used in the 

preparation of human foodstuffs (generally heading No. 21.06). 
(c) Medicaments (heading No. 30.03 or 30.04). 

2.- Heading No. 38.23 includes the following goods which are not to be classified in any other beading of the 
Nomenclature: 
(a) Cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5 g each, of magnesium oxide 

or of the halides of the alkali or alkaline-earth metals; 
(b) Fusel oil; Dippel's oil; 
(c) Ink removers put up in packings for retail sale; 
(d) Stencil correctors and other correcting fluids put up in packings for retail sale; and 

(e) Ceramic firing testers, fusible (for example, Seger cones). 

Heading 
No. 

38.01 

38.02 

38.03 
38.04 

38.05 

RS. 
Code 

3801.10 
3801.20 
3801.30 

3801.90 

3802.10 
3802.90 
3803.00 
3804.00 

3805.10 
3805.20 
3805.90 

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations 
based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates 
or other semi-manufactures. 
- Artificial graphite 
• Colloidal or semi-colloidal graphite 
-Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace 

linings 
-Other 
Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, in
cluding spent animal black, 
- Activated carbon 
- Other 
Tall oil, whether or not refined. 
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concen
trated, desugared or chemically treated, including Kgnin sulphonates, but 
excluding tall oil of heading No. 38.03. 
Gnm, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by 
the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; 
sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing 
alpha-terpineol as the main constituent 

- Gum, wood or sulphate turpentine oils 
- Pine oil 
- Other 
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38.06/11 

H.S. 
Code 

3806.10 
3806.20 
3806.30 
3806.90 
3807.00 

3808.10 
3808.20 
3808.30 

3808.40 
3808.90 

3809.10 

3809.91 
3809.92 
3809.93 

3810.10 

3810.90 

3811.11 
3811.19 

3811.21 
3811.29 
3811.90 

Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; 
run gums. 
- Rosin and resin acids 
- Salts of rosin or of resin acids 
- Ester gums 
-Other 
Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable 
pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids 
or on vegetable pitch. 
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products 
and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up 
in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for 
example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers). 

- Insecticides 
- Fungicides 
- Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators 

- Disinfectants 
-Other 
Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of 
dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings 
and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like indus
tries, not elsewhere specified or included. 

- With a basis of amylaceous substances 
-Other: 
- - Of a kind used in the textile or like industries 
- - Of a kind used in the paper or like industries 
- - Of a kind used in the leather or like industries 
Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary 
preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or 
welding powders and pastes consisting of metal and other materials; 
preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes 
or rods. 
- Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding 
powders and pastes consisting of metal and other materials 

- Other 
Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity 
improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for 
mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same 
purposes as mineral oils. 
- Anti-knock preparations: 
- - Based on lead compounds 
- - Other 
- Additives for lubricating oils: 
- - Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals 
- - Other 
-Other 
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Heading 
No. 
38.12 

38.13 

38.14 

38.15 

38.16 

38.17 

38.18 

38.19 

38.20 
38.21 

38.22 

38.23 

H.S. 
Code 

3812.10 
3812.20 
3812.30 

3813.00 

3814.00 

3815.11 
3815.12 

3815.19 
3815.90 
3816.00 

3817.10 
3817.20 
3818.00 

3819.00 

3820.00 
3821.00 

3822.00 

3823.10 
3823.20 
3823.30 

3823.40 
3823.50 
3823.60 
3823.90 

Section VI 
Chapter 38 

38.12/23 

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or 
plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations 
and other compound stabilisers for rubber or plasties. 

- Prepared rubber accelerators 
- Compound plasticisers for rubber or plastics 
- Anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber 

or plastics 
Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-
extinguishing grenades. 
Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or in
cluded ; prepared paint or varnish removers. 
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not 
elsewhere specified or included. 
- Supported catalysts: 
- - With nickel or nickel compounds as the active substance 
- - With precious metal or precious metal compounds as the active 

substance 
--Other 
-Other 
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other 
than products of heading No. 38.01. 
Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of 
heading No. 27.07 or 29.02. 
- Mixed alkylbenzenes 
- Mixed alkylnaphthalenes 
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, 
wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in elec
tronics. 
Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmis
sion, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum 
oils or oils obtained from bituminous minerals. 
Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids. 
Prepared culture media for development of micro-organisms. 

Composite diagnostic or laboratory reagents, other than those of 
heading No. 30.02 or 30.06. 
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and 
preparations of the chemical or allied industries (including those con
sisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or inclnded; 
residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere 
specified or included. 
- Prepared binders for foundry moulds or cores 
- Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters 
-Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic 

binders 
- Prepared additives for cements, mortars or concretes 
- Non-refractory mortars and concretes 
- Sorbitol other than that of subheading No. 2905.44 
-Other 
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Notes, 
Section VII 

PLASTICS AND ARTICLES THEREOF; 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 

Notes. 

1. Goods put up in sets consisting of two or more separate constituents, some or all of which fall in this Section 
and are intended to be mixed together to obtain a product of Section VI or VII, are to be classified in the 
heading appropriate to that product, provided that the constituents are: 

(a) having regard to the manner in which they are put up, clearly identifiable as being intended to be used 
together without first being repacked; 

(b) presented together; and 
(c) identifiable, whether by their nature or by the relative proportions in which they are present, as being 

complementary one to another. 

2. Except for the goods of heading No. 39.18 or 39.19, plastics, rubber, and articles thereof, printed with mo
tifs, characters or pictorial representations, which are not merely incidental to the primary use of the goods, 
fall in Chapter 49. 

Chapter 39 

Plastics and articles thereof 

Notes. 

1. Throughout the Nomenclature the expression "plastics" means those materials of headings Nos. 39.01 to 
39.14 which are or have been capable, either at the moment of polymerisation or at some subsequent stage, 
of being formed under external influence (usually heat and pressure, if necessary with a solvent or plasticiserj 
by moulding, casting, extruding, rolling or other process into shapes which are retained on the removal of 
the external influence. 

Throughout the Nomenclature any reference to "plastics" also includes vulcanised fibre. The expres
sion, however, does not apply to materials regarded as textile materials of Section XL 

2. This Chapter does not cover: 
(a) Waxes of heading No. 27.12 or 34.04; 
(b) Separate chemically defined organic compounds (Chapter 29); 
(c) Heparin or its salts (heading No. 30.01); 
(d) Stamping foils of heading No. 32.12; 
(e) Organic surfaceactive agents or preparations of beading No. 34.02; 
(0 Run gums or ester gums (heading No. 38.06); 
(g) Synthetic rubber, as defined for the purposes of Chapter 40, or articles thereof; 
(h) Saddlery or harness (heading No. 42.01) or trunks, suitcases, handbags or other containers of heading 

No. 42.02; 
(ij) Plaits, wickerwork or other articles of Chapter 46; 
(k) Wall coverings of heading No. 48.14; 
Q) Goods of Section XI (textiles and textile articles); 

(m) Articles of Section ΧΠ (for example, footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walkingsticks, whips, 
ridingcrops or parts thereof); 

(n) Imitation jewellery of heading No. 71.17; 
(o) Articles of Section XVI (machines and mechanical or electrical appliances); 
(p) Parts of aircraft or vehicles of Section XVII; 
(q) Articles of Chapter 90 (for example, optical elements, spectacle frames, drawing instruments); 
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Notes; 

(r) Anicles of Chapter 91 (for example, clock or watch cases); 

(s) Articles of Chapter 92 (for example, musical instruments or parts thereof); 
(t) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings, illuminated signs, prefabricat

ed buildingsl; 
(u) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites); or 
(v) Articles of Chapter 96 (for example, brushes, buttons, slide fasteners, combs, mouthpieces or stems for 

smoking pipes, cigarette-holders or the like, parts of vacuum flasks or the like, pens, propelling pencils). 

3.- Headings Nos. 39.01 to 39.11 apply only to goods of a kind produced by chemical synthesis, falling in the 
following categories: 
(a) Liquid synthetic polyolefins of which less than 60 % by volume distils at 300 °C, after conversion to 

1,013 millibars when a reduced-pressure distillation method is used (headings Nos. 39.01 and 39.02); 
(b) Resins, not highly polymerised, of the coumarone-indene type (heading No. 39.11); 
(c) Other synthetic polymers with an average of at least 5 monomer units; 
(d) Silicones (heading No. 39.10); 
(e) Resols (heading No. 39.09) and other prepolymers. 

4.- For the purposes of this Chapter, except where the context otherwise requires, copolymers (including co-
polycondensates. co-polyaddition products, block copolymers and graft copolymers) and polymer blends are 
to be classified in the heading covering polymers of that comonomer which predominates by weight over 
every other single comonomer, comonomers whose polymers fall in the same heading being regarded as 
constituting a single comonomer. 

If no single comonomer predominates, copolymers or polymer blends, as the case may be, are to be 
classified in the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit con
sideration. 

The expression "copolymers" covers all polymers in which no single monomer contributes 95 % or 
more by weight to the total polymer content. 

5.- Chemically modified polymers, that is those in which only appendages to the main polymer chain have 
been changed by chemical reaction, are to be classified in the heading appropriate to the unmodified poly
mer. This provision does not apply to graft copolymers. 

6.- In headings Nos. 39.01 to 39.14, the expression "primary forms" applies only to the following forms: 
(a) Liquids and pastes, including dispersions (emulsions and suspensions) and solutions; 
(b) Blocks of irregular shape, lumps, powders (including moulding powders), granules, flakes and similar 

bulk forms. 

7.- Heading No. 39.15 does not apply to waste, parings and scrap of a single thermoplastic material, trans
formed into primary forms (headings Nos. 39.01 to 39.14). 

8.- For the purposes of heading No. 39.17, the expression "tubes, pipes and hoses" means hollow products, 
whether semi-manufactures or finished products, of a kind generally used for conveying, conducting or dis
tributing gases or liquids (for example, ribbed garden hose, perforated tubes). This expression also includes 
sausage casings and other lay-flat tubing. However, except for the last-mentioned, those having an internal 
cross-section other than round, oval, rectangular (in which the length does not exceed 1.5 times the width) 
or in the shape of a regular polygon are not to be regarded as tubes, pipes and hoses but as profile shapes. 

9.- For the purposes of heading No. 39.18, the expression "wall or ceiling coverings of plastics" applies to 
products in rolls, of a width not less than 45 cm, suitable for wall or ceiling decoration, consisting of plastics 
fixed permanently on a backing of any material other than paper, the layer of plastics (on the face side) I 
being grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated. 

10.- In headings Nos. 39.20 and 39.21, the expression "plates, sheets, film, foil and strip" applies only to plates, 
sheets, film, foil and strip (other than those of Chapter 54) and to blocks of regular geometric shape, 
whether or not printed or otherwise surface-worked, uncut or cut into rectangles (including squares) but 
not further worked (even if when so cut they become anicles ready for use). 
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39.01/03 

11.- Heading No. 39.25 applies only to the following articles, not being products covered by any of the earlier 
headings of sub-Chapter 11: 

(a) Reservoirs, tanks (including septic tanks), vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 1: 

(b) Structural elements used, for example, in floors, walls or partitions, ceilings or roofs; 

(c) Gutters and fittings therefor; 
(d) Doors, windows and their frames and thresholds for doors; 
(e) Balconies, balustrades, fencing, gates and similar barriers; 
(0 Shutters, blinds (including Venetian blinds) and similar articles and parts and fittings thereof; 
(g) Large-scale shelving for assembly and permanent installation, for example, in shops, workshops, ware

houses; 
(h) Ornamental architectural features, for example, flutings, cupolas, dovecotes; and 
(ij) Fittings and mountings intended for permanent installation in or on doors, windows, staircases, walls 

or other parts of buildings, for example, knobs, handles, hooks, brackets, towel rails, switch-plates and 
other protective plates. 

Subheading Note. 

1.- Within any one heading of this Chapter, copolymers (including co-polycondensates, co-polyaddition 
products, block copolymers and graft copolymers) are to be classified in the same subheading as 
homopolymers of the predominant comonomer and chemically modified polymers of the kind specified in 
Chapter Note 5 are to be classified in the same subheading as the unmodified polymer, provided that such 
copolymers or chemically modified polymers are not more specifically covered by any other subheading 
and that there is no residual subheading named "Other" in the series of subheadings concerned. Polymer 
blends are to be classified in the same subheading as copolymers (or homopolymers, as the case may be) 
of the same monomers in the same proportions. 

Heading 
No. 

39.01 

39.02 

39.03 

H.S. 
Code 

3901.10 
3901.20 
3901.30 
3901.90 

3902.10 
3902.20 
3902.30 
3902.90 

3903.11 
3903.19 
3903.20 
3903.30 
3903.90 

I.- PRIMARY FORMS 

Polymers of ethylene, in primary forms. 
- Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 
- Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more 
- Ethylene-vinyl acetate copolymers 
- Other 

Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms. 
- Polypropylene 
- Polyisobutylene 
- Propylene copolymers 
- Other 

Polymers of styrene, in primary forms. 
- Polystyrene: 
- - Expansible 
- - Other 
- Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers 
- Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers 
- Other 
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39.04/09 

H.S. 
Code 

Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary 
forms. 

3904.10 - Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances 
- Other polyvinyl chloride: 

3904.21 - - Non-plasticised 
3904.22 - - Plasticised 
3904.30 - Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers 
3904.40 - Other vinyl chloride copolymers 
3904.50 - Vinylidene chloride polymers 

- Fluoro-polymers: 
3904.61 - - Polytetrafluoroethylene 
3904.69 - - Other 
3904.90 - Other 

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other 
vinyl polymers in primary forms. 
- Polymers of vinyl acetate: 

3905.11 - - In aqueous dispersion 
3905.19 --Other 
3905.20 - Polyvinyl alcohols, whether or not containing unhydrolysed acetate 

groups 
3905.90 - Other 

Acrylic polymers in primary forms. 
3906.10 - Polymethyl methacrylate 
3906.90 - Other 

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; 
polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in 
primary forms. 

3907.10 -Polyacetals 
3907.20 - Other polyethers 
3907.30 - Epoxide resins 
3907.40 - Polycarbonates 
3907.50 -Alkyd resins 
3907.60 - Polyethylene terephthalate 

- Other polyesters: 
3907.91 --Unsaturated 
3907.99 - - Other 

Polyamides in primary forms. 
3908.10 - Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 
3908.90 - Other 

Amino-resins, phenolic resins and poiyurethanes, in primary forms. 

3909.10 - Urea resins; thiourea resins 
3909.20 - Melamine resins 
3909.30 - Other amino-resins 
3909.40 - Phenolic resins 
3909.50 - Poiyurethanes 
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Heading 
No. 
39.10 
39.11 

39.12 

39.13 

39.14 

39.15 

39.16 

39.17 

H.S. 
Code 

3910.00 

3911.10 

3911.90 

3912.11 
3912.12 
3912.20 

3912.31 
3912.39 
3912.90 

3913.10 
3913.90 
3914.00 

3915.10 
3915.20 
3915.30 
3915.90 

3916.10 
3916.20 
3916.90 

3917.10 

3917.21 
3917.22 
3917.23 
3917.29 

Section VII 
Chapter 39 

39.10/17, 

Silicones in primary forms. 
Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, 
polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not 
elsewhere specified or included, in primary forms. 
- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and 
polyterpenes 

- Other 
Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or includ
ed, in primary forms. 
- Cellulose acetates: 
- - Non-plasticised 
- - Plasticised 
- Cellulose nitrates (including collodions) 
- Cellulose ethers: 
- - Carboxymethylcellulose and its salts 
- - Other 
-Other 
Natural polymers (for example, algmic acid) and modified natural 
polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of 
natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms. 
- Alginic acid, its salts and esters 
- Other 
Ion-exchangers based on.polymers of headings Nos. 39.01 to 39.13, in 
primary forms. 

II.- WASTE, PARINGS AND SCRAP; 
SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES 

Waste, parings and scrap, of plastics. 
- Of polymers of ethylene 
- Of polymers of styrene 
- Of polymers of vinyl chloride 
- Of other plastics 
Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, 
rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not 
otherwise worked, of plasties. 
- Of polymers of ethylene 
- Of polymers of vinyl chloride 
- Of other plastics 
Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, 
flanges), of plastics. 
- Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic 
materials 

- Tubes, pipes and hoses, rigid: 
- - Of polymers of ethylene 
- - Of polymers of propylene 
- - Of polymers of vinyl chloride 
- - Of other plastics 
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Heading 
No. 

39.18 

39.19 

39.20 

H.S. 
Code 

3917.31 

3917.32 

3917.33 

3917.39 
3917.40 

3918.10 
3918.90 

3919.10 
3919.90 

3920.10 
3920.20 
3920.30 

3920.41 
3920.42 

3920.51 
3920.59 

3920.61 
3920.62 
3920.63 
3920.69 

3920.71 
3920.72 
3920.73 
3920.79 

3920.91 
3920.92 
3920.93 
3920.94 
3920.99 

Section VII 
Chapter 39 

39.17j/20 

- Other tubes, pipes and hoses: 
- - Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 

27.6 MPa 
- - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, 

without fittings 
- - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, 

with fittings 
Other 

• Fittings 
Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the 
form of tiles; wall or ceiling coverings of plasties, as denned in Note 9 
to this Chapter. 

- Of polymers of vinyl chloride 
- Of other plastics 
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of 
plastics, whether or not in roils. 
- In rolls of a width not exceeding 20 cm 
-Other 
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plasties, non-cellular and not 
reinforced, laminated, supported or similarly combined with other 
materials. 
- Of polymers of ethylene 
- Of polymers of propylene 
- Of polymers of styrene 
- Of polymers of vinyl chloride: 
- - Rigid 
- - Flexible 
- Of acrylic polymers: 
- - Of polymethyl methacrylate 
--Other 
- Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters: 

- - Of polycarbonates 
- Of polyethylene terephthalate 
- - Of unsaturated polyesters 
- - Of other polyesters 
- Of cellulose or its chemical derivatives: 
- - Of regenerated cellulose 
- - Of vulcanised fibre 
- - Of cellulose acetate 
- - Of other cellulose derivatives 
- Of other plastics: 
- - Of polyvinyl butyral 
- - Of polyamides 
- - Of amino-resins 
- - Of phenolic resins 
- - Of other plastics 
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39.21/26 

H.S. 
Code 

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics. 

- Cellular: 
3921.11 - - Of polymers of styrene 
3921.12 - - Of polymers of vinyl chloride 
3921.13 - - Of polyurethanes 
3921.14 - - Of regenerated cellulose 
3921.19 - - Of other plastics 
3921.90 -Other 

Baths, shower-baths, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and 
covers, Gushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics. 

3922.10 - Baths, shower-baths and wash-basins 
3922.20 - Lavatory seats and covers 
39.22.90 - Other 

Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, 
lids, caps and other closures, of plastics. 

3923.10 - Boxes, cases, crates and similar articles 
- Sacks and bags (including cones): 

3923.21 - - Of polymers of ethylene 
3923.29 - - Of other plastics 
3923.30 - Carboys, bottles, flasks and similar articles 
3923.40 - Spools, cops, bobbins and similar supports 
3923.50 - Stoppers, lids, caps and other closures 
3923.90 - Other 

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of 
plastics. 

3924.10 - Tableware and kitchenware 
3924.90 - Other 

Builders' ware of plasties, not elsewhere specified or included. 

3925.10 - Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 
300 1 

3925.20 - Doors, windows and their frames and thresholds for doors 
3925.30 - Shutters, blinds (including Venetian blinds) and similar articles and 

parts thereof 
3925.90 - Other 

Other articles of plastics and articles of other materials of headings 
Nos. 39.01 to 39.14. 

3926.10 - Office or school supplies 
3926.20 · Articles of apparel and clothing accessories (including gloves) 
3926.30 - Fittings for furniture, coachwork or the like 
3926.40 - Statuettes and other ornamental articles 
3926.90 - Other 



693 
Section VI! 
Chapter 40 

Notes 
Chapter 40 

Rubber and articles thereof 

Notes. 

1.- Except where the context otherwise requires, throughout the Nomenclature the expression "rubber" means 
the following products, whether or not vulcanised or hard: natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, 
chicle and similar natural gums, synthetic rubber, factice derived from oils, and such substances reclaimed. 

2.- This Chapter does not cover: 
(a) Goods of Section XI (textiles and textile articles); 
(b) Footwear or parts thereof of Chapter 64; 
(c) Headgear or parts thereof (including bathing caps) of Chapter 65; 
(d) Mechanical or electrical appliances or parts thereof of Section XVI (including electrical goods of all 

kinds), of hard rubber; 
(e) Articles of Chapter 90, 92, 94 or 96; or 
(f) Articles of Chapter 95 (other than sports gloves and articles of headings Nos. 40.11 to 40.13). 

3.- In headings Nos. 40.01 to 40.03 and 40.05, the expression "primary forms" applies only to the following 
forms: 
(a) Liquids and pastes (including latex, whether or not pre-vulcanised, and other dispersions and solutions); 
(b) Blocks of irregular shape, lumps, bales, powders, granules, crumbs and similar bulk forms. 

4.- In Note 1 to this Chapter and in heading No. 40.02, the expression "synthetic rubber" applies to: 

(a) Unsaturated synthetic substances which can be irreversibly transformed by vulcanisation with sulphur 
into non-thermoplastic substances which, at a temperature between 18 °C and 29 °C, will not break on 
being extended to three times their original length and will return, after being extended to twice their 
original length, within a period of five minutes, to a length not greater than one and a half times their 
original length. For the purposes of this test, substances necessary for the cross-linking, such as vulcanis
ing activators or accelerators, may be added; the presence of substances as provided for by Note 5 (b) 
(ii) and (iii) is also permitted. However, the presence of any substances not necessary for the cross-linking, 
such as extenders, plasticisers and fillers, is not permitted; 

(b) Thioplasts (TM); and 
(c) Natural rubber modified by grafting or mixing with plastics, depolymerised natural rubber, mixtures of 

unsaturated synthetic substances with saturated synthetic high polymers provided that all the above-
mentioned products comply with the requirements concerning vulcanisation, elongation and recovery in 
(a) above. 

5.- (a) Headings Nos. 40.01 and 40.02 do not apply to any rubber or mixture of rubbers which has been com
pounded, before or after coagulation, with: 
(i) vulcanising agents, accelerators, retarders or activators (other than those added for the preparation 

of pre-vulcanised rubber latex); 
(ii) pigments or other colouring matter, other than those added solely for the purpose of identification; 

(iii) plasticisers or extenders (except mineral oil in the case of oil-extended rubber), fillers, reinforcing 
agents, organic solvents or any other substances, except those permitted under (b); 

(b) The presence of the following substances in any rubber or mixture of rubbers shall not affect its classifica
tion in heading No. 40.01 or 40.02, as the case may be, provided that such rubber or mixture of rubbers 
retains its essential character as a raw material: 
(i) emulsifiers or anti-tack agents; 
(ii) small amounts of breakdown products of emulsifiers; 
(iii) very small amounts of the following: heat-sensitive agents (generally for obtaining thermosensitive 

rubber latexes), cationic surface-active agents (generally for obtaining electro-positive rubber 
latexes), antioxidants, coagulants, crumbling agents, freeze-resisting agents, peptisers, preservatives, 
stabilisers, viscosity-control agents, or similar special-purpose additives. 

6.- For the purposes of heading No. 40.04, the expression "waste, parings and scrap" means rubber waste, par
ings and scrap from the manufacture or working of rubber and rubber goods definitely not usable as such 
because of cutting-up, wear or other reasons. 
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Section VII 
Chapter 40 

„, . : 40.01/02 

7.- Thread wholly of vulcanised rubber, of which any cross-sectional dimension exceeds 5 mm, is to be classified 
as strip, rods or profile shapes, of heading No. 40.08. 

8.- Heading No. 40.10 includes conveyor or transmission belts or belting of textile fabric impregnated, coated, 
covered or laminated with rubber or made from textile yarn or cord impregnated, coated, covered or sheath
ed with rubber. 

9.- In headings Nos. 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 and 40.08, the expressions "plates", "sheets" and "strip" apply 
only to plates, sheets and strip and to blocks of regular geometric shape, uncut or simply cut to rectangular 
(including square) shape, whether or not having the character of articles and whether or not printed or other
wise surface-worked, but not otherwise cut to shape or further worked. 

In heading No. 40.08 the expressions "rods" and "profile shapes" apply only to such products, whether 
or not cut to length or surface-worked but not otherwise worked. 

H.S. 
Code 

4001.10 

4001.21 
4001.22 
4001.29 
4001.30 

4002.11 
4002.19 
4002.20 

4002.31 
4002.39 

4002.41 
4002.49 

4002.51 
4002.59 
4002.60 
4002.70 
4002.80 

4002.91 
4002.99 

Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural 
gums, in primary forms or in plates, sheets or strip. 

- Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanised 
- Natural rubber in other forms: 
- - Smoked sheets 
- - Technically specified natural rubber (TSNR) 
--Other 
- Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums 
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in 
plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading No. 40.01 
with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets 
or strip. 
- Styrene-butadiene rubber (SBR); car boxylated styrene-butadiene rub

ber (XSBR): 
- - Latex 
- - Other 
- Butadiene rubber (BR) 
- Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber 
(CUR or BUR): 

- - Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) 
--Other 
- Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR): 
- - Latex 
- - Other 
- Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR): 
- - Latex 
- - Other 
- Isoprene rubber (IR) 
- Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) 
- Mixtures of any product of heading No. 40.01 with any product of this 
heading 

-Other: 
- - Latex 
- - Other 
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Heading 
No. 
40.03 

40.04 

40.05 

40.06 

40.07 
40.08 

40.09 

40.10 

40.11 

H.S. 
Code 

4003.00 

4004.00 

4005.10 
4005.20 

4005.91 
4005.99 

4006.10 
4006.90 
4007.00 

4008.11 
4008.19 

4008.21 
4008.29 

4009.10 

4009.20 

4009.30 

4009.40 . 

4009.50 

4010.10 

4010.91 
4010.99 

4011.10 

4011.20 
4011.30 
4011.40 

Section VII 
Chapter 40 

40.03/11, 

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip. 

Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and 
powders and granules obtained therefrom. 

Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets 
or strip. 
- Compounded with carbon black or silica 
- Solutions; dispersions other than those of subheading No. 4005.10 
-Other: 
- - Plates, sheets and strip 
- - Other 
Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles 
(for example, discs and rings), of unvulcanised rubber. 
- "Camel-back" strips for retreading rubber tyres 
-Other 
Vulcanised rubber thread and cord. 

Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other 
than hard rubber. 
- Of cellular rubber: 
- - Plates, sheets and strip 
--Other 
- Of non-cellular rubber: 
- - Plates, sheets and strip 

-Other 
Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, 
with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges). 
- Not reinforced or otherwise combined with other materials, without 

fittings 
- Reinforced or otherwise combined only with metal, without fittings 

• Reinforced or otherwise combined only with textile materials, without 
fittings 

- Reinforced or otherwise combined with other materials, without 
fittings 

- With fittings 
Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber. 
- Of trapezoidal cross-section (V-belts and V-belting) 
-Other: 
- - of a width exceeding 20 cm 
--Other 
New pneumatic tyres, of rubber. 
- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) 

- Of a kind used on buses or lorries 
- Of a kind used on aircraft 
- Of a kind used on motorcycles 
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Section VII 
Chapter 40 

40.1V17 

H.S. 
Code 

4011.50 - Of a kind used on bicycles 
-Other: 

4011.91 - - Having a "herring-bone" or similar tread 
4011.99 --Other 

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, in
terchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber. 

4012.10 - Retreaded tyres 
4012.20 - Used pneumatic tyres 
4012.90 -Other 

Inner tubes, of rubber. 
4013.10 -Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing 

cars), buses or lorries 
4013.20 -Of a kind used on bicycles 
4013.90 -Other 

Hygienic or pharmaceutical articles Cmcluding teats), of vulcanised rub
ber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber. 

4014.10 - Sheath contraceptives 
4014.90 - Other 

Articles of apparel and clothing accessories (including gloves), for all pur
poses, of vulcanised rubber other than hard rubber. 
- Gloves: 

4015.11 --Surgical 
4015.19 --Other 
4015.90 -Other 

Other articles of vulcanised rubber other than bard rubber. 
4016.10 - Of cellular rubber 

- Other: 
4016.91 - - Floor coverings and mats 
4016.92 --Erasers 
4016.93 - - Gaskets, washers and other seals 
4016.94 - - Boat or dock fenders, whether or not inflatable 
4016.95 - - Other inflatable articles 
4016.99 --Other 
4017.00 Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and 

scrap; articles of hard rubber. 
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Section VIII 

Section VIII 
Chapter 41 

41.01/02 

RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND 
ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS. 

HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; 
ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT) 

Chapter 41 

Raw hides and skins (other than furskins) and leather 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Parings or similar waste, of raw hides or skins (heading No. OS. 11); 
(b) Birdskins or parts of birdskins, with their feathers or down, of heading No. 05.05 or 67.01; or 

(c) Hides or skins, with the hair or wool on, raw, tanned or dressed (Chapter 43); the following are, however, 
to be classified in Chapter 41, namely, raw hides and skins with the hair or wool on, of bovine animals 
(including buffalo), of equine animals, of sheep or lambs (except Astrakhan, BroadtaiL Caracul, Persian 
or similar lambs, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lambs), of goats or kids (except Yemen, Mon
golian or Tibetan goats and kids), of swine (including peccary), of chamois, of gazelle, of reindeer, of elk, 
of deer, of roebucks or of dogs. 

2.- Throughout the Nomenclature the expression "composition leather" means only substances of the kind 
referred to in heading No. 41.11. 

Heading 
No. 

41.01 

41.02 

H.S. 
Code 

4101.10 

4101.21 
4101.22 
4101.29 
4101.30 
4101.40 

4102.10 

4102.21 
4102.29 

Raw hides and skins of bovine or equine animals (fresh, or salted, dried, 
limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-
dressed or further prepared), whether or not dehaired or split. 
- Whole hides and skins of bovine animals, of a weight per skin not ex

ceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 14 kg when 
fresh, wet-salted or otherwise preserved 

- Other hides and skins of bovine animals, fresh or wet-salted: 
- - Whole 
- - Butts and bends 
- - Other 
- Other hides and skins of bovine animals, otherwise preserved 
- Hides and skins of equine animals 
Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or 
otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further pre
pared), whether or not with wool on or split, other than those excluded 
by Note 1 (c) to this Chapter. 
- With wool on 
- Without wool on: 
- - Pickled 
- - Other 
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Heading 
No. 

41.03 

41.04 

41.05 

41.06 

41.07 

41.08 
41.09 
41.10 

H.S. 
Code 

4103.10 
4103.20 
4103.90 

4104.10 

4104.21 
4104.22 
4104.29 

4104.31 
4104.39 

4105.11 
4105.12 
4105.19 
4105.20 

4106.11 
4106.12 
4106.19 
4106.20 

4107.10 

4107.21 
4107.29 
4107.90 

4108.00 
4109.00 
4110.00 

Section VIII 
Chapter 41 

41.03/10 

Other raw bides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or other· 
wise preserved, bat not tanned, parchment-dressed or further prepared), 
whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1 
(b) or 1 (c) to this Chapter. 
- Of goats or kids 
- Of reptiles 
- Other 
Leather of bovine or equine animals, without hair on, other than leather 
of heading No. 41.08 or 41.09. 
-Whole bovine skin leather, of a unit surface area not exceeding 

28 square feet (2.6 m2) 
- Other bovine leather and equine leather, tanned or retanned but not 

further prepared, whether or not split: 
- - Bovine leather, vegetable pre-tanned 
- - Bovine leather, otherwise pre-tanned 
- - Other 
-Other bovine leather and equine leather, parchment-dressed or 
prepared after tanning: 

- · Full grains and grain splits 
- - Other 
Sheep or lamb skin leather, without wool on, other than leather of 
heading No. 41.08 or 41.09. 
- Tanned or retanned but not further prepared, whether or not split: 

- - Vegetable pre:tanned 
- - Otherwise pre-tanned 
- - Other 
- Parchment-dressed or prepared after tanning 
Goat or kid skin leather, without hair on, other than leather of heading 
No. 41.08 or 41.09. 
• Tanned or retanned but not further prepared, whether or not split: 

- - Vegetable pre-tanned 
- - Otherwise pre-tanned 
--Other 
• Parchment-dressed or prepared after tanning 
Leather of other animals, without hair on, other than leather of beading 
No. 41.08 or 41.09. 
- Of swine 
- Of reptiles: 
- - Vegetable pre-tanned 
-Other 

- Of other animals 
Chamois (including combination chamois) leather. 
Patent leather and patent laminated leather; metallised leather. 
Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable 
for the manufacture of leather articles; leather dost, powder and flour. 
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Heading 
No. 

41.11 

H.S. 
Code 

4111.00 

Section VIII 
Chapter 41 

41.11 

Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, 
sheets or strip, whether or not in rolls. 
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HS/AS 1 — July 1988 Section VIII 
Chapter 42 

42.01 
Chapter 42 

Articles of leather; saddlery and harness; 
travel goods, handbags and similar containers; 
articles of animal gut (other than silk-worm gut) 

Notes. 

1.· This Chapter does not cover: 
(a) Sterile surgical catgut or similar sterile suture materials (heading No. 30.06); 
(b) Articles of apparel or clothing accessories (except gloves), lined with furskin or artificial fur or to which 

furskin or artificial fur is attached on the outside except as mere trimming (heading No. 43.03 or 43.04); 

(c) Made up articles of netting (heading No. 56.08); 
(d) Articles of Chapter 64; 
(e) Headgear or parts thereof of Chapter 65; 
(f) Whips, riding-crops or other articles of heading No. 66.02; 
(g) Cuff-links, bracelets or other imitation jewellery (heading No. 71.17); 
(h) Fittings or trimmings for harness, such as stirrups, bits, horse brasses and buckles, separately presented 

(generally Section XV); 
(ij) Strings, skins for drums or the like, or other parts of musical instruments (heading No. 92.09); 

(k) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings); 
(1) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites); or 

(m) Buttons, press-fasteners, snap-fasteners, press-studs, button moulds or other parts of these articles, button 
blanks, of heading No. 96.06. 

2.- In addition to the provisions of Note 1 above, heading No. 42.02 does not cover: 
.(a) Bags made of sheeting of plastics, whether or not printed, with handles, not designed for prolonged use I 

(heading No. 39.23); 
(b) Articles of plaiting materials (heading No. 46.02); 
(c) Articles of precious metal, of metal clad with precious metal, of natural or cultured pearls or of precious 

or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) (Chapter 71). 

3.- For the purposes of heading No. 42.03, the expression "articles of apparel and clothing accessories" applies, 
inter alia, to gloves (including sports gloves), aprons and other protective clothing, braces, belts, bandoliers 
and wrist straps, but excluding watch straps (heading No. 91.13). 

Heading 
No. 

42.01 

H.S. 
Code 

4201.00 Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, 
muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any 
material. 
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HS/AS 3 — January 1992 Section VIII 
Chapter 42 

42.02/06 

H.S. 
Code 

4202.11 

4202.12 
4202.19 

4202.21 

4202.22 

4202.29 

4202.31 

4202.32 

4202.39 

4202.91 

4202.92 

4202.99 

4203.10 

4203.21 
4203.29 
4203.30 
4203.40 

4204.00 

4205.00 

4206.10 
4206.90 

Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school sat
chels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument 
cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, toilet 
bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, 
cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, 
jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of 
leather or of composition leather, of sheering of plastics, of textile materi
als, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered 
with such materials or with paper. 

-Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school 
satchels and similar containers: 

- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent 
leather 

- - With outer surface of plastics or of textile materials 
- - Other 
- Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without 
handle: 

- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent 
leather 

- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials 

- - Other 
- Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag: 
- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent 

leather 
- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials 

- - Other 
-Other: 
- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent 

leather 
- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials 

- - Other 
Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition 
leather. 
- Articles of apparel 
- Gloves, mittens and mitts: 
- - Specially designed for use in sports 
- - Other 
- Belts and bandoliers 
- Other clothing accessories 
Articles of leather or of composition leather, of a kind used in machinery 
or mechanical appliances or for other technical uses. 
Other articles of leather or of composition leather. 
Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of blad
ders or of tendons. 
- Catgut 
-Other 
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HS/AS 2 — July 1990 

Chapter 43 

Furskins and artificial fur; manufactures thereof 

Section VIII 
Chapter 43 

43.01/02, 

Notes. 

1.· Throughout the Nomenclature references to "furskins", other than to raw furskins of heading No. 43.01. 
apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on. 

2.- This Chapter does not cover: 

(a) Birdskins or parts of birdskins, with their feathers or down (heading No. 05.05 or 67.01); 

(b) Raw hides or skins, with the hair or wool on, of Chapter 41 (see Note 1 (c) to that Chapter); 

(c) Gloves consisting of leather and furskin or of leather and artificial fur (heading No. 42.03); 
(d) Articles of Chapter 64; 
(e) Headgear or parts thereof of Chapter 65; or 
(f) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites). 

3.- Heading No. 43.03 includes furskins and parts thereof, assembled with the addition of other materials, and 
furskins and parts thereof, sewn together in the form of garments or parts or accessories of garments or in 
the form of other articles. 

4.- Articles of apparel and clothing accessories (except those excluded by Note 2) lined with furskin or artificial 
fur or to which furskin or artificial fur is attached on the outside except as mere trimming are to be classified 
in heading No. 43.03 or 43.04 as the case may be. 

5.* Throughout the Nomenclature the expression "artificial fur" means any imitation of furskin consisting of 
wool, hair or other fibres gummed or sewn on to leather, woven fabric or other materials, but does not in
clude imitation furskins obtained by weaving or knitting (generally, heading No. 58.01 or 60.01). 

Heading 
No. 

43.01 

43.02 

H.S. 
Code 

4301.10 
4301.20 
4301.30 

4301.40 
4301.50 
4301.60 
4301.70 
4301.80 
4301.90 

4302.11 
4302.12 
4302.13 

Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, 
suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 
No. 41.01, 41.02 or 41.03. 
- Of mink, whole, with or without head, tail or paws 
- Of rabbit or hare, whole, with or without head, taO or paws 
- Of Iamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and 
similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with 
or without head, tail or paws 

- Of beaver, whole, with or without head, tail or paws 
• Of musk-rat, whole, with or without head, tail or paws 
- Of fox, whole, with or without head, tail or paws 
- Of seal, whole, with or without head, tail or paws 
- Other furskins, whole, with or without head, tail or paws 
- Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use 
Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces 
or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other 
materials) other than those of beading No. 43.03. 
- Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled : 

- - Of mink 
- - Of rabbit or hare 
- - Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and 

similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb 
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Heading 
No. 

43.03 

43.04 

H.S. 
Code 

4302.19 
4302.20 

4302.30 

4303.10 
4303.90 
4304.00 

Section VIII 
Chapter 43 

43.023/04 

- - Other 
- Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled 

- Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled 
Articles of apparel, clothing accessories and other articles of forskin. 
- Articles of apparel and clothing accessories 
-Other 
Artificial fur and articles thereof. 
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Section IX 
Chapter 44 

Notes 
Section IX 

WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL; CORK AND 
ARTICLES OF CORK; MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR 
OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK 

Chapter 44 

Wood and articles ot wood; wood charcoal 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
la) Wood, in chips, in shavings, crushed, ground or powdered, of a kind used primarily in perfumery, in phar

macy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes (heading No. 12.11); 
(b) Bamboos or other plaiting materials of heading No. 14.01; 
(c) Wood, in chips, in shavings, ground or powdered, of a kind used primarily in dyeing or in tanning (head

ing No. 14.04); 
(d) Activated charcoal (heading No. 38.02); 
(e) Articles of heading No. 42.02; 
(f) Goods of Chapter 46; 
(g) Footwear or parts thereof of Chapter 64: 
(h) Goods of Chapter 66 (for example, umbrellas and walking-sticks and parts thereof); 
(ij) Goods of heading No. 68.08; 
(k) Imitation jewellery of heading No. 71.17; 
(1) Goods of Section XVI or Section XVII (for example, machine parts, cases, covers, cabinets for machines 

and apparatus and wheelwrights' wares); 
(m) Goods of Section XVIII (for example, clock cases and musical instruments and parts thereof); 

(n) Parts of firearms (heading No. 93.05); 
(o) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings, prefabricated buildings); 
(p) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites); 
(q) Articles of Chapter 96 (for example, smoking pipes and parts thereof, buttons, pencils) excluding bodies 

and handles, of wood, for articles of heading No. 96.03; or 
(r) Articles of Chapter 97 (for example, works of art). 

2.- In this Chapter, the expression "densified wood" means wood which has been subjected to chemical or physi
cal treatment (being, jn the case of layers bonded together, treatment in excess of that needed to ensure a 
good bond), and which has thereby acquired increased density or hardness together with improved mechani
cal strength or resistance to chemical or electrical agencies. 

3.- Headings Nos. 44.14 to 44.21 apply to articles of the respective descriptions of particle board or similar 
board, fibreboard, laminated wood or densified wood as they apply to such articles of wood. 

4.· Products of heading No. 44. ] 0, 44.11 or 44.12 may be worked to form the shapes provided for in respect 
of the goods of heading No. 44.09, curved, corrugated, perforated, cut or formed to shapes other than square 
or rectangular or submitted to any other operation provided it does not give them the character of articles 
of other headings. 

5.- Heading No. 44.17 does not apply to tools in which the blade, working edge, working surface or other work
ing part is formed by any of the materials specified in Note 1 to Chapter 82. 

6.- For the purposes of this Chapter and subject to Notes 1 (b) and 1 (0 above, any reference to "wood" applies 
also to bamboo and other materials of a woody nature. 
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Heading 
No. 
44.01 

44.02 

44.03 

44.04 

44.05 
44.06 

44.07 

H.S. 
Code 

4401.10 

4401.21 
4401.22 
4401.30 

4402.00 

4403.10 

4403.20 

4403.31 
4403.32 
4403.33 

4403.34 
4403.35 

4403.91 
4403.92 
4403.99 

4404.10 
4404.20» 
4405.00 

4406.10 
4406.90 

4407.10 

4407.21 

4407.22 

Section IX 
Chapter 44 

44.01/07, 

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; 
wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether 
or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms. 

 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms 

 Wood in chips or particles: 
  Coniferous 
  Nonconiferous 
 Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in 
logs, briquettes, pellets or similar forms 

Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not 
agglomerated. 
Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or 
roughly squared. 
 Treated with paint, stains, creosote or other preservatives 

 Other, coniferous 
 Other, of the following tropical woods : 
 · Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau 
  White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan 
  Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong and 

Kempas 
 r Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makore and Iroko 
  Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba and Azobe 
 Other: 
  Of oak (Quercus spp.) 
  Of beech (Fagus spp.) 
  Other 
Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but 
not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, 
bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walkingsticks, 
umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the Eke. 

 Coniferous 
 Nonconiferous 
Wood wool; wood flour. 
Railway or tramway sleepers (crossties) of wood. 
 Not impregnated 
 Other 
Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not 
planed, sanded or fingerjointed, of a thickness exceeding 6 mm. 

 Coniferous 
 Of the following tropical woods: 
  Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, 

White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ra
min, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong and Kempas 

  Okoumo, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoro, Iroko, 
Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibdtou, Limba and Azote 
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Heading 
No. 

44.08 

44.09 

44.10 

44.11 

44.12 

H.S. 
Code 
4407.23 

4407.91 
4407.92 
4407.99 

4408.10 
4408.20 

4408.90 

4409.10 
4409.20 

4410.10 
4410.90 

4411.11 
4411.19 

4411.21 
4411.29 

4411.31 
4411.39 

4411.91 
4411.99 

4412.11 

4412.12 

Section IX 
Chapter 44 

44.07/12, 

  Baboen. Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia and Balsa 
• Other: 
  Of oak (Quercus spp.) 
■  Of beech (Fagus spp.) 
-  Other 

Veneer sheets and sheets for plywood (whether or not spliced) and other 
wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded 
or fingerjointed, of a thickness not exceeding 6 mm. 

 Coniferous 
 Of the following tropical woods: Dark Red Meranti, Light Red Meran

ti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoume, Obeche, Acajou d'Afrique, 
Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandre du Bresil arid 
Bois de Rose femelle 

 Other 
Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) 
continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V·jointed, 
beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, 
whether or not planed, sanded or fingerjointed. 
 Coniferous 
 Nonconiferous 
Particle board and similar board of wood or other ligneous materials, 
whether or not agglomerated with resins or other organic binding sub
stances. 
Of wood 
 Of other ligneous materials 
Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded 
with resins or other organic substances. 
 Fibreboard of a density exceeding 0.8 g/cm

J
: 

  Not mechanically worked or surface covered 
  Other 
Fibreboard of a density exceeding 0.5 g/cm

J but not exceeding 
0.8g/cm

J
: 

  Not mechanically worked or surface covered 
Other 
 Fibreboard of a density exceeding 0.35 g/cm' but not exceeding 

0.5 g/cm
1
: 

  Not mechanically worked or surface covered 
  Other 
Other: 
  Not mechanically worked or surface covered 
  Other 
Plywood, veneered panels and similar laminated wood. 
 Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 

6 mm thickness: 
  With at least one outer ply of the following tropical woods: Dark Red 

Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoume, 
Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia 
spp.), Palissandre du Bresil or Bois de Rose femelle 

  Other, with at least one outer ply of nonconiferous wood 
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H.S. 
Code 

4412.19 

4412.21 
4412.29 

4412.91 
4412.99 
4413.00 
4414.00 

Section IX 
Chapter 44 

44.12j/21 

- - Other 
- Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood: 
- · Containing at least one layer of particle board 
- - Other 
-Other: 
- · Containing at least one layer of particle board 
-Other 
Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes. 
Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects. 

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; 
cable-drams of wood; pallets, box pallets and other load boards, of 
wood. 

4415.10 - Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums 

4415.20 - Pallets, box pallets and other load boards 
4416.00 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, 

of wood, including staves. 
4417.00 Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of 

wood; boot or shoe lasts and trees, of wood. 

Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, 
assembled parquet panels, shingles and shakes. 

4418.10 - Windows, French-windows and their frames 
4418.20 - Doors and their frames and thresholds 
4418.30 - Parquet panels 
4418.40 - Shuttering for concrete constructional work 
4418.50 - Shingles and shakes 
4418.90 -Other 
4419.00 Tableware and kitchen ware, of wood. 

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or 
cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of 
wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94. 

4420.10 - Statuettes and other ornaments, of wood 
4420.90 - Other 

Other articles of wood. 
4421.10 - Clothes hangers 
4421.90 -Other 
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Chapter 45 

Cork and articles of cork 

Section IX 
Chapter 45 

45.01/04 

Note. 

1.·This Chapter does not cover: 
(a) Footwear or parts of footwear of Chapter 64; 
(b) Headgear or parts of headgear of Chapter 65; or 
(c) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites). 

Heading 
No. 
45.01 

45.02 

45.03 

45.04 

H.S. 
Code 

4501.10 
4501.90 
4502.00 

4503.10 
4503.90 

4504.10 

4504.90 

Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated 
or ground cork. 
- Natural cork, raw or simply prepared 
- Other 

Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including 
square) blocks, plates, sheets or strip, (including sharp-edged blanks for 
corks or stoppers). 
Articles of natural cork. 
- Corks and stoppers 
-Other 
Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of 
agglomerated cork. 
- Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, in

cluding discs 
-Other 
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Chapter 46 

Section IX 
Chapter 46 

46.01/02 

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting 
materials; basketware and wickerwork 

Notes. 

1.- In this Chapter the expression "plaiting materials" means materials in a state or form suitable for plaiting, 
interlacing or similar processes; it includes straw, osier or willow, bamboos, rushes, reeds, strips of wood, 
strips of other vegetable material (for example, raffia, narrow leaves or strips cut from broad leaves) or bark, 
unspun natural textile fibres, monofilament and strip and the like of plastics and strips of paper, but not 
strips of leather or composition leather or of felt or nonwovens, human hair, horsehair, textile rovings or 
yarns, or monofilament and strip and the like of Chapter 54. 

2.- This Chapter does not cover: 
(a) Wall coverings of heading No. 48.14; 
(b) Twine, cordage, ropes or cables, plaited or not (heading No. 56.07); 
(c) Footwear or headgear or parts thereof of Chapter 64 or 65; 
(d) Vehicles or bodies for vehicles of basketware (Chapter 87); or 
(e) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings). 

3.· For the purposes of heading No. 46.01, the expression "plaiting materials, plaits and similar products of 
plaiting materials, bound together in parallel strands" means plaiting materials, plaits and similar products 
of plaiting materials, placed side by side and bound together, in the form of sheets, whether or not the bin
ding materials are of spun textile materials. 

Heading 
No. 

46.01 

46.02 

H.S. 
Code 

4601.10 

4601.20 

4601.91 
4601.99 

4602.10 
4602.90 

Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assem
bled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting 
materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, 
whether or not being finished articles (for example, mats, matting, 
screens). 
-Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not 

assembled into strips 
- Mats, matting and screens of vegetable materials 
-Other: 
- - Of vegetable materials 
- O t h e r 

Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from 
plaiting materials or made up from goods of heading No. 46.01; articles 
of loofah. 
- Of vegetable materials 
-Other 
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Section Χ 

Section Χ 
Chapter 47 

47.01/06 

PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; 
WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD; 

PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF 

Chapter 47 

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; 
waste and scrap of paper or paperboard 

Note. 

• For the purposes of heading No. 47.02, the expression "chemical wood pulp, dissolving grades" means 
chemical wood pulp having by weight an insoluble fraction of 92 % or more for soda or sulphate wood pulp 
or of 88 % or more for sulphite wood pulp after one hour in a caustic soda solution containing 18 % sodium 
hydroxide (NaOH) at 20 °C, and for sulphite wood pulp an ash content that does not exceed 0.15 % by 
weight 

Heading 
No. 
47.01 
47.02 
47.03 

47.04 

47.05 
47.06 

H.S. 
Code 

4701.00 
4702.00 

4703.11 
4703.19 

4703.21 
4703.29 

4704.11 
4704.19 

4704.21 
4704.29 
4705.00 

4706.10 

4706.91 
4706.92 
4706.93 

Mechanical wood palp. 
Chemical wood palp, dissolving grades. 
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades. 

 Unbleached: 
Coniferous 
  Non<»niferous 
 Semibleached or bleached: 
  Coniferous 
  Nonconiferous 
Chemical wood palp, sulphite, other than dissolving grades. 
 Unbleached: 
  Coniferous 
  Nonconiferous 
 Semibleached or bleached: 
  Coniferous 
  Nonconiferous 
Semichemical wood palp. 
Palps of other fibrous cellulosic materiaL 
 Cotton Iinters pulp 
Other: 
  Mechanical 
Chemical 
•Semichemical 



H.S. 
Code 
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Section X 
Chapter 47 

47.07 

Waste and scrap of paper or paperboard. 
4707.10 -Of unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or 

paperboard 
4707.20 - Of other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, 

not coloured in the mass 
4707.30 - Of paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, 

newspapers, journals and similar printed matter) 
4707.90 - Other, including unsorted waste and scrap 
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Notes, 
Chapter 48 

Paper and paperboard; articles of paper pulp, 
of paper or of paperboard 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Articles of Chapter 30; 
(b) Stamping foils of heading No. 32.12; 
(c) Perfumed papers or papers impregnated or coated with cosmetics (Chapter 33); 
(d) Paper or cellulose wadding impregnated, coated or covered with soap or detergent (heading No. 34.01), 

or with polishes, creams or similar preparations (heading No. 34.05); 
(e) Sensitised paper or paperboard of headings Nos. 37.01 to 37.04; 
(f) Paper-reinforced stratified sheeting of plastics, or one layer of paper or paperboard coated or covered with I 

a layer of plastics, the latter constituting more than half the total thickness, or articles of such materials, 
other than wall coverings of heading No. 48.14 (Chapter 39); 

(g) Articles of heading No. 42.02 (for example, travel goods); 
(h) Articles of Chapter 46 (manufactures of plaiting material); 
(ij) Paper yarn or textile articles of paper yarn (Section XI); 
(k) Articles of Chapter 64 or Chapter 65; 
(1) Abrasive paper or paperboard (heading No. 68.05) or paper- or paperboard-backed mica (heading 

No. 68.14) (paper and paperboard coated with mica powder are, however, to be classified in this 
Chapter); 

(m) Metal foil backed with paper or paperboard (Section XV); 
(n) Articles of heading No. 92.09; or 
(o) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites) or Chapter 96 (for example, burtons). 

2.- Subject to the provisions of Note 6, headings Nos. 48.01 to 48.05 include paper and paperboard which have 
been subjected to calendering, super-calendering, glazing or similar finishing, false watermarking or surface 
sizing, and also paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coloured or marbled 
throughout the mass by any method. Except where heading No. 48.03 otherwise requires, these headings 
do not apply to paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres which have been otherwise 
processed, for example, by coating or impregnation. 

3.- In this Chapter the expression "newsprint" means uncoated paper of a kind used for the printing of 
newspapers, of which not less than 65 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained 
by a mechanical process, unsized or very lightly sized, having a smoothness on each side not exceeding 
200 seconds Bekk, weighing not less than 40 g per square metre and not more than 57 g per square metre 
and having an ash content by weight not exceeding 8 %. 

4.· In addition to hand-made paper and paperboard, heading No. 48.02 covers only paper and paperboard made 
mainly from bleached pulp or from pulp obtained by a mechanical process and satisfying any of the foll
owing criteria: 

For paper or paperboard weighing not more than 150 g/mJ: 
(a) containing 10 % or more of fibres obtained by a mechanical process, and 

1. weighing not more than 80 g/m1, or 
2. coloured throughout the mass; or 

(b) containing more than 8 % ash, and 
1. weighing not more than 80 g/m}, or 
2. coloured throughout the mass; or 

(c) containing more than 3 % ash and having a brightness of 60 % or more (*); or 

(d) containing more than 3 % but not more than 8 % ash, having a brightness less than 60 % (*), and a 
burst index equal to or less than 2.5 kPa/g/m1; or 

(e) containing 3 % ash or less, having a brightness of 60 % or more (*) and a burst index equal to or less 
than 2.5 kPa/g/mJ. 

(*) Brightness is to be measured by the Elrepho, GE or any equivalent internationally recognized brightness 
testing method. 
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Notes, 
For paper or paperboard weighing more than 150 g/mJ: 

(a) coloured throughout the mass; or 
(b) having a brightness of 60 % or more (*), and 

•1. a caliper of 225 micrometres (microns) or less, or 
2. a caliper more than 225 micrometres (microns) but not more than 508 micrometres (microns) and an 

ash content more than 3 %; or 
(c) having a brightneL of less than 60 % (*), a caliper of 254 micrometres (microns) or less and an ash con

tent more than 8 %. 
Heading No. 48.02 does not, however, cover filter paper or paperboard (including tea-bag paper) or 

felt paper or paperboard. 

5.- In this Chapter "kraft paper and paperboard" means paper and paperboard of which not less than 80 % 
by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes. 

6.- Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres answering to a description in two or more 
of the headings Nos. 48.01 to 48.11 are to be classified under that one of such headings which occurs last 
in numerical order in the Nomenclature. 

7.· Headings Nos. 48.01, 48.02, 48.04 to 48.08, 48.10 and 48.11 apply only to paper, paperboard, cellulose 
wadding and webs of cellulose fibres: 
(a) in strips or rolls of a width exceeding 15 cm; or 
(b) in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 

15 cm in the unfolded state. 
Except that hand-made paper and paperboard in any size or shape as made directly and having all 

its edges deckled remains classified, subject to the provisions of Note 6, in heading No. 48.02. 

8.- For the purposes of heading No. 48.14, the expression "wallpaper and similar wall coverings" applies only 
to: 
(a) Paper in rolls, of a width of not less than 45 cm and not more than 160 cm, suitable for wall or ceiling 

decoration: 
(i) Grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated (e.g., with tex

tile flock), whether or not coated or covered with transparent protective plastics; 
(ii) With an uneven surface resulting from the incorporation of particles of wood, straw, etc.; 
(iii) Coated or covered on the face side with plastics, the layer of plastics being grained, embossed, col

oured, design-printed or otherwise decorated; or 
(iv) Covered on the face side with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands 

or woven; 
(b) Borders and friezes, of paper, treated as above, whether or not in rolls, suitable for wall or ceiling deco

ration ; 
(c) Wall coverings of paper made up of several panels, in rolls or sheets, printed so as to make up a scene, 

design or motif when applied to a wall. 
Products on a base of paper or paperboard, suitable for use both as floor coverings and as wall cover

ings, are to be classified in heading No. 48.15. 

9.- Heading No. 48.20 does not cover loose sheets or cards, cut to size, whether or not printed, embossed or 
perforated. 

10.-Heading No. 48.23 applies, inter alia, to perforated paper or paperboard cards for Jacquard or similar 
machines and paper lace. 

11.-Except for the goods of heading No. 48.14 or 48.21, paper, paperboard, cellulose wadding and articles 
thereof, printed with motifs, characters or pictorial representations, which are not merely incidental to the 
primary use of the goods, fall in Chapter 49. 

(*) Brightness is to be measured by the Elrepho, GE or any equivalent internationally recognized brightness 
testing method. 
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Notes, 

Subheading Notes. 

l.For the purposes of subheadings Nos. 4804.11 and 4804.19, "kraftliner" means machinefinished or 
machineglazed paper and paperboard, of which not less than 80 % by weight of the total fibre content con
sists of wood fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes, in rolls, weighing more than 
115 g/πν and having a minimum Mullen bursting strength as indicated in the following table or the linearly 
interpolated or extrapolated equivalent for any other weight. 

Weight 
g/m

1 

115 
125 
200 
300 
400 

Minimum Mullen bursting strength 
kPa 

393 
417 
637 
824 
961 

2. For the purposes of subheadings Nos. 4804.21 and 4804.29, "sack kraft paper" means machinefinished 
paper, of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by the 
chemical sulphate or soda processes, in rolls, weighing not less than 60 g/m

2 but not more than 115 g/m
1 

and meeting one of the following sets of specifications: 

(a) Having a Mullen burst index of not less than 38 and a stretch factor of more than 4.5 % in the cross 
direction and of more than 2 % in the machine direction. 

(b) Having minima for tear and tensile as indicated in the following table or the linearly interpolated 
equivalent for any other weight: 

Weight 
g/m· 

60 
70 
80 

100 
115 

Minimum tear 
mN 

Machine 
direction 

700 
830 
965 

1,230 
1,425 

Machine 
direction plus 
cross direction 

1,510 
1,790 
2,070 
2,635 
3,060 

Minimum tensile 
kN/m 

Cross 
direction 

1.9 
2.3 
2.8 
3.7 
4.4 

Machine 
direction plus 
cross direction 

6 
7.2 
8.3 

10.6 
12.3 

3. For the purposes of subheading No. 4805.10, "semichemical fluting paper" means paper, in rolls, of which 
not less than 65 % by weight of the total fibre content consists of unbleached hardwood fibres obtained 
by a semichemical pulping process, and having a CMT 60 (Concora Medium Test with 60 minutes of condi
tioning) crush resistance exceeding 20 kgf at 50 % relative humidity, at 23 °C. 

4. For the purposes of subheading No. 4805.30, "sulphite wrapping paper" means machineglazed paper, of 
. which more than 40 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by the chemical 

sulphite process, having an ash content not exceeding 8 % and having a Mullen burst index of not less 
than 15. 

5. For the purposes of subheading No. 4810.21, "lightweight coated paper" means paper, coated on both sides, 
of a total weight not exceeding 72 g/m

3
, with a coating weight not exceeding 15 g/m

J per side, on a base 
of which not less than 50 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a 
mechanical process. 
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Heading 
No. 
48.01 
48.02 

48.03 

48.04 

H.S. 
Code 

4801.00 

4802.10 
4802.20 

4802.30 
4802.40 

4802.51 
4802.52 
4802.53 
4802.60 

4803.00 

4804.11 
4804.19 

4804.21 
4804.29 

4804.31 
4804.39 

4804.41 
4804.42 

4804.49 

4804.51 
4804.52 

4804.59 

Section X 
Chapter 48 

48.01/04 

Newsprint, in rolls or sheets. 
Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 
other graphic purposes, and punch card stock and punch tape paper, in 
rolls or sheets, other than paper of heading No. 48.01 or 48.03; hand
made paper and paperboard. 

- Hand-made paper and paperboard 
- Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-
sensitive or electro-sensitive paper or paperboard 

- Carbonising base paper 
- Wallpaper base 
-Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a 
mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the 
total fibre content consists of such fibres: 

- - Weighing less than 40 g/mJ 

- - Weighing 40 g/mJ or more but not more than 150 g/m3 

- - Weighing more than 150 g/m: 

- Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of 
the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical 
process 

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of 
a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and 
webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, per
forated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls of a 
width exceeding 36 cm or in rectangular (including square) sheets with 
at least one side exceeding 36 cm in unfolded state. 

Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that 
of heading No. 48.02 or 48.03. 
- Kraftliner: 
- - Unbleached 
--Other 
- Sack kraft paper: 
- - Unbleached 
- - Other 
- Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m1 or less: 
- - Unbleached 
- - Other 
- Other-kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m' but less 
than 225 g/m1: 

- - Unbleached 
• - Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 

95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres ob
tained by a chemical process 

- - Other 
- Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m} or more: 

- - Unbleached. 
- - Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 

95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres ob
tained by a chemical process 

--Other 
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[eading No. 
48.05 

48.06 

48.07 

48.08 

48.09 

H.S. 
Code 

4805.10 

4805.21 
4805.22 
4805.23 

4805.29 
4805.30 
4805.40 
4805.50 
4805.60 
4805.70 

4805.80 

4806.10 
4806.20 
4806.30 
4806.40 

4807.10 

4807.91 

4807.99 

4808.10 
4808.20 

4808.30 

4808.90 

4809.10 
4809.20 
4809.90 

Section X 
Chapter 48 

48.05/09 

Other uncoated paper and paperboard, in roils or sheets. 

- Semi-chemical fluting paper (corrugating medium) 
- Multi-ply paper and paperboard: 
- - Each layer bleached 
- - With only one outer layer bleached 
- - Having three or more layers, of which only the two outer layers are 

bleached 
- - Other 
- Sulphite wrapping paper 
- Filter paper and paperboard 
- Felt paper and paperboard 
- Other paper and paperboard, weighing 150 g/raJ or less 
- Other paper and paperboard, weighing more than 150 g/mJ but less 
than 225 g/m2 

- Other paper and paperboard, weighing 225 g/m3 or more 
Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and giassine 
and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets. 

- Vegetable parchment 
- Greaseproof papers 
- Tracing papers 
- Giassine and other glazed transparent or translucent papers 

Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper 
or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or im
pregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets. 
- Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or 
asphalt 

-Other: 
- - Straw paper and paperboard, whether or not covered with paper other 

than straw paper 
- - Other 
Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface 
sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other 
than that of heading No. 48.03 or 48.18. 
- Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated 
- Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perf
orated 

- Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perf
orated 

-Other. 
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (in
cluding coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset 
plates), whether or not printed, in rolls of a width exceeding 36 cm or 
in rectanguIafVincluding square) sheets with at least one side exceeding 
36 cm in unfolded state. 
- Carbon or similar copying papers 
- Self-copy paper 
-Other 
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Heading 
No. 
48.10 

48.11 

48.12 
48.13 

US. 
Code 

4810.11 
4810.12 

4810.21 
4810.29 

4810.31 

4810.32 

4810.39 

4810.91 
4810.99 

4811.10 

4811.21 
4811.29 

4811.31 
4811.39 
4811.40 

4811.90 

4812.00 

4813.10 
4813.20 
4813.90 

Section X 
Chapter 48 

46.10/13 

Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China 
clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with 
no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or 
printed, in rolls or sheets. 
- Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other 
graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical pro
cess or of which not more than 10 % by weight of the total fibre con
tent consists of such fibres: 

- - Weighing not more than 150 g/m' 
- - Weighing more than 150 g/mJ 

- Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other 
graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre 
content consists of fibres obtained by a mechanical process: 

- - Light-weight coated paper 
--Other 
- Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, 
printing or other graphic purposes: 

- - Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 
95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres ob
tained by a chemical process, and weighing 150 g/m1 or less 

- - Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 
95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres ob
tained by a chemical process, and weighing more than 150 g/mJ 

--Other 
- Other paper and paperboard: 
- - Multi-ply 
--Other 
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, 
coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or 
printed, in rolls or sheets, other than goods of heading No. 48.03,48.09, 
48.10 or 48.18. 
- Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard 
- Gummed or adhesive paper and paperboard: 
- - Self-adhesive 
- - Other 
- Paper and paperboard coated, impregnated or covered with plastics 
(excluding adhesives): 

- - Bleached, weighing more than 150 g/mJ 

- - Other 
- Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, 
paraffin wax, stearin, oil or glycerol 

- Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres 

Filter blocks, slabs and plates, of paper palp. 
Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or 
tubes. 
- In the form of booklets or tubes 
- In rolls of a width not exceeding 5 cm 
- Other 
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Heading 
No. 
48.14 

48.15 

48.16 

48.17 

48.18 

48.19 

H.S. 
Code 

4814.10 
4814.20 

4814.30 

4814.90 
4815.00 

4816.10 
4816.20 
4816.30 
4816.90 

4817.10 
4817.20 

4817.30 

4818.10 
4818.20 
4818.30 
4818.40 

4818 JO 
4818.90 

4819.10 
4819.20 

4819.30 
4819.40 

Section X 
Chapter 48 

48.14/19, 

Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper. 
- "Ingrain" paper 
- Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or 
covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-
printed or otherwise decorated layer of plastics 

- Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on 
the face side, with plaiting material, whether or not bound together in 
parallel strands or woven 

-Other 
Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or not cut 
to size. 
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers 
(other than those of heading No. 48.09), duplicator stencils and offset 
plates, of paper, whether or not put up in boxes. 
- Carbon or similar copying papers 
- Self-copy paper 
- Duplicator stencils 
- Other 
Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of 
paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, 
of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery. 

- Envelopes 
- Letter cards, plain postcards and correspondence cards 

- Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paper-
board, containing an assortment of paper stationery 

Toilet paper, handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, ser
viettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, 
sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, 
of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres. 

- Toilet paper 
- Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels 
- Tablecloths and serviettes 
- Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and 
similar sanitary articles 

• Articles of apparel and clothing accessories 
-Other 
Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, 
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter 
trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in of
fices, shops or the like. 
- Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard 
- Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or 
paperboard 

- Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more 
- Other sacks and bags, including cones 
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Heading 
No. 

48.20 

48.21 

48.22 

48.23 

H.S. 
Code 

4819.50 
4819.60 

4820.10 

4820.20 
4820.30 
4820.40 

4820.50 
4820.90 

4821.10 
4821.90 

4822.10 
4822.90 

4823.11 
4823.19 
4823.20 
4823.30 

4823.40 

4823.51 
4823.59 
4823.60 

4823.70 
4823.90 

- Other packing containers, including record sleeves 
- Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used 

in offices, shops or the like 
Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter 
pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, 
blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold 
business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, 
of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book 
covers, of paper or paperboard. 

- Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter 
pads, memorandum pads, diaries and similar articles 

- Exercise books 
- Binders (other than book covers), folders and file covers 
- Manifold business forms and interleaved carbon sets 

- Albums for samples or for collections 
-Other 
Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed. 
-Printed 
-Other 
Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paper-
board (whether or not perforated or hardened). 
- Of a kind used for winding textile yarn 
-Other 
Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, 
cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cel
lulose wadding or webs of cellulose fibres. 
- Gummed or adhesive paper, in strips or rolls: 
- - Self-adhesive 

-Other 
- Filter paper and paperboard 
- Cards, not punched, for punch card machines, whether or not in strips 

- Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus 

- Other paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 
other graphic purposes: 

- - Printed, embossed or perforated 
--Other 
- Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard 

- Moulded or pressed articles of paper pulp 
-Other 
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Section X 
Chapter 49 

49.01/04 

Printed books, newspapers, pictures and other products 
of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans 

Notes. 

I.- This Chapter does not cover: 
(a) Photographic negatives or positives on transparent bases (Chapter 37); 
(b) Maps, plans or globes, in relief, whether or not printed (heading No. 90.23); 
(c) Playing cards or other goods of Chapter 95; or 
(d) Original engravings, prints or lithographs (heading No. 97.02), postage or revenue stamps, stamp-

postmarks, first-day covers, postal stationery or the like of heading No. 97.04, antiques of an age exceed
ing one hundred years or other articles of Chapter 97. 

2.- For the purposes of Chapter 49, the term "printed" also means reproduced by means of a duplicating 
machine, produced under the control of a computer, embossed, photographed, photocopied, thermocopied 
or typewritten. 

3.- Newspapers, journals and periodicals which are bound otherwise than in paper, and sets of newspapers, jour
nals or periodicals comprising more than one number under a single cover are to be classified in heading 
No. 49.01, whether or not containing advertising material. 

4.- Heading No. 49.01 also covers: 
(a) A collection of printed reproductions of, for example, works of art or drawings, with a relative text, put 

up with numbered pages in a form suitable for binding into one or more volumes; 

(b) A pictorial supplement accompanying, and subsidiary to, a bound volume; and 
(c) Printed parts of books or booklets, in the form of assembled or separate sheets or signatures, constituting 

the whole or a part of a complete work and designed for binding. 
However, printed pictures or illustrations not bearing a text, whether in the form of signatures or 

separate sheets, fail in heading No. 49.11. 

5.- Subject to Note 3 to this Chapter, heading No. 49.01 does not cover publications which are essentially devot
ed to advertising (for example, brochures, pamphlets, leaflets, trade catalogues, year books published by 
trade associations, tourist propaganda). Such publications are to be classified in heading No. 49.11. 

6.- For the purposes of heading No. 49.03. the expression "children's picture books" means books for children 
in which the pictures form the principal interest and the text is subsidiary. 

Heading 
No. 

' 49.01 

49.02 

49.03 

49.04 

H.S. 
Code 

4901.10 

4901.91 
4901.99 

4902.10 
4902.90 
4903.00 

4904.00 

Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or 
not in single sheets. 
- In single sheets, whether or not folded 
-Other: 
- - Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof 
- - Other 

Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or con
taining advertising material. 
- Appearing at least four times a week 
- Other 

Children's picture, drawing or colouring books. 

Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated. 
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H.S. 
Code 

4905.10 

4905.91 
4905.99 
4906.00 

4907.00 

4908.10 
4908.90 

4909.00 

4910.00 

4911.10 

4911.91 
4911.99 

Section X 
Chapter 49 

49.05/11 

Maps and h) orographic or similar charts of all kinds, including atlases, 
wall maps, topographical plans and globes, printed. 
-Globes 
- Other: 
- - In book form 
- - Other 
Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commer
cial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; 
hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and 
carbon copies of the foregoing. 

Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the 
country to which they are destined; stamp-impressed paper; banknotes; 
cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents 
of title. 
Transfers (decalcomanias). 
- Transfers (decalcomanias), vitrifiable 
- Other 
Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greet
ings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or 
without envelopes or trimmings. 
Calendars of any kind, printed, including calendar blocks. 

Other printed matter, including printed pictures and photographs. 
- Trade advertising material, commercial catalogues and the like 
-Other: 
- - Pictures, designs and photographs 
- - Other 
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Section XI 

TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES 

Notes . 

1.- This Section does not cover : 
(a) Animal brush making bristles or hair (heading N o . 05.02): horsehair o r horsehair waste (heading 

No . 05.03); 
(b) Human hair or articles of human hair (heading No . 05 .01 , 67.03 or 67-04), except straining cloth of a 

kind commonly used in oil presses or the like (heading No. 59.11); 

(c) Cotton linters or other vegetable materials of Chapter 14 ; 
(d) Asbestos of heading No . 25.24 or articles of asbestos or other products of heading N o . 68.12 or 68 .13 ; 
(e) Articles of heading N o . 30.05 or 30.06 (for example, wadding, gauze, bandages and similar articles for 

medical, surgical, dental or veterinary purposes, sterile surgical suture materials) ; 
(f) Sensitised textiles of headings Nos. 37.01 to 37 .04 ; 
(g) Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 m m or strip or the like (for example, 

artificial straw) of an apparent width exceeding 5 m m , of plastics (Chapter 39), or plaits o r fabrics or 
other basketware or wickerwork of such monofilament or strip (Chapter 4 6 ) ; 

(h) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt o r nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with 
plastics, or articles thereof, of Chapter 3 9 ; 

(ij) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with 
rubber, or articles thereof, of Chapter 4 0 ; 

(k) Hides or skins with their hair or wool on (Chapter 41 or 43) or articles of furskin, artificial fur or articles 
thereof, of heading No . 43.03 or 43 .04 ; 

(1) Articles of textile materials of heading N o . 42.01 or 4 2 . 0 2 ; 
(m) Products or articles of Chapter 48 (for example, cellulose wadding); 
(n) Footwear or parts of footwear, gaiters or leggings or similar articles of Chap te r 6 4 ; 
(o) Hair-nets or other headgear or parts thereof of Chapte r 6 5 ; 
(p) Goods of Chapter 6 7 ; 
(q) Abrasive-coated textile material (heading N o . 68.05) and also carbon fibres o r articles of carbon fibres 

of heading No. 6 8 . 1 5 ; 
(r) Class fibres or articles of glass fibres, other than embroidery with glass thread on a visible ground of 

fabric (Chapter 70) ; 
(s) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, bedding, lamps and lighting fittings); or 
(t) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites and nets). 

2.- (A) Goods classifiable in Chapters 50 to 55 or in heading N o . 58.09 or 59.02 and of a mixture of two or 
more textile materials are to be classified as if consisting wholly of that one textile material which 
predominates by weight over any other single textile material. 

When no one textile material predominates by weight, the goods are to be classified as if consisting 
wholly of tha t one textile materia] which is covered by the heading which occurs last in numerical order 
among those which equally merit consideration. 

(B) F o r the purposes of the above ru l e : 
(a) Gimped horsehair y a m (heading N o . 51.10) and metallised yarn (heading N o . 56.05) are to be treated 

as a single textile material the weight of which is to be taken as the aggregate of the weights of its 
components ; for the classification of woven fabrics, metal thread is to be regarded as a textile 
material ; 

(b) The choice of appropriate heading shall be effected by determining first the Chapter and then the 
applicable heading within that Chapter , disregarding any materials not classified in that Chap te r ; 

(c) When both Chapters 54 and 55 are involved with a n y other Chapter, Chapters 54 and 55 are to be 
treated as a single C h a p t e r ; 

(d) Where a Chapter o r a heading refers t o goods of different textile materials, such materials a re to be 
treated as a single textile material. 

( Q T h e provisions of paragraphs (A) and (B) above apply also to the y a m s referred to in N o t e 3 , 4 , 5 or 
6 below. 

Section XI 
Notes, 
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3.- (A) For the purposes of this Section, and subject to the exceptions in paragraph (B) below, yarns (single, 
multiple (folded) or cabled) of the following descriptions are to be treated as "twine, cordage, ropes and 
cables": 
(a) Of suk or waste silk, measuring more than 20,000 decitex; 
(b) Of man-made fibres (including yarn of two or more monofilaments of Chapter 54), measuring more 

than 10,000 decitex; 
(c) Of true hemp or flax: 

(i) Polished or glazed, measuring 1,429 decitex or more; or 
(ii) Not polished or glazed, measuring more than 20,000 decitex; 

(d) Of coir, consisting of three or more plies; 
(e) Of other vegetable fibres, measuring more than 20,000 decitex; or 
(0 Reinforced with metal thread. 

(B) Exceptions: 
(a) Yarn of wool or other animal hair and paper yam, other than yarn reinforced with metal thread; 
(b) Man-made filament tow of Chapter 55 and multifilament yam without twist or with a twist of less 

than 5 turns per metre of Chapter 54; 
(c) Silk worm gut of heading No. 50.06, and monofilaments of Chapter 54; 
(d) Metallised yam of heading No. 56.05; yam reinforced with metal thread is subject to paragraph (A) 

(f) above; and 
(e) Chenille yam, gimped yam and loop wale-yam of heading No. 56.06. 

4.- (A) For the purposes of Chapters 50, 51, 52, 54 and 55, the expression "put up for retail sale" in relation 
to yam means, subject to the exceptions in paragraph (6) below, yam (single, multiple (folded) or cabled) 
put up: 
(a) On cards, reels, tubes or similar supports, of a weight (including support) not exceeding: 

(i) 85 g in the case of silk, waste silk or man-made filament yam; or 
(ii) 125 g in other cases; 

(b) In balls, hanks or skeins of a weight not exceeding: 
(i) 85 g in the case of man-made filament yam of less than 3,000 decitex, silk or silk waste; 

(ii) 125 g in the case of all other yarns of less than 2,000 decitex; or 
(iii) 500 g in other cases; 

(c) In hanks or skeins comprising several smaller hanks or skeins separated by dividing threads which 
render them independent one of the other, each of uniform weight not exceeding: 
(i) 85 g in the case of silk, waste silk or man-made filament yam; or 
(ii) 125 g in other cases. 

(B) Exceptions: 
(a) Single yam of any textile material, except: 

(i) Single yam of wool or fine animal hair, unbleached; and 
(ii) Single yam of wool or fine animal hair, bleached, dyed or printed, measuring more than 

5,000 decitex; 
(b) Multiple (folded) or cabled yam, unbleached: 

(i) Of suk or waste silk, however put up; or 
(ii) Of other textile material except wool or fine animal hair, in hanks or skeins; 

(c) Multiple (folded) or cabled yam of silk or waste silk, bleached, dyed or printed, measuring 133 decitex 
or less; and 

(d) Single, multiple (folded) or cabled yam of any textile material: 
(i) In cross-reeled hanks or skeins; or 
(ii) Put up on supports or in some other manner indicating its use in the textile industry (for exam

ple, on cops, twisting mill tubes, pirns, conical bobbins or spindles, or reeled in the form of co
coons for embroidery looms). 

5.- For the purposes of headings Nos. 52.04, 54.01 and 55.08 the expression "sewing thread" means multiple 
(folded) or cabled yam: 
(a) Put up on supports (for example, reels, tubes) of a weight (including support) not exceeding 1,000 g; 

(b) Dressed; and 
(c) With a final "Z" twist 
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6. For the purposes of this Section, the expression "high tenacity yarn" means yarn having a tenacity, 
expressed in cN/tex (centinewtons per tex), greater than the following: 
Single yam of nylon or other polyamides, or of polyesters 60 cN/tex 
Multiple (folded) or cabled yam of nylon or other polyamides, or of polyesters 53 cN/tex 
Single, multiple (folded) or cabled yam of viscose rayon 27 cN/tex. 

7.· For the purposes of this Section, the expression "made up" means: 
(a) Cut otherwise than into squares or rectangles; 
(b) Produced in the finished state, ready for use (or merely needing separation by cutting dividing threads) 

without sewing or other working (for example, certain dusters, towels, table cloths, scarf squares, 
blankets); 

(c) Hemmed or with rolled edges, or with a knotted fringe at any of the edges, but excluding fabrics the 
cut edges of which have been prevented from unravelling by whipping or by other simple means; 

(d) Cut to size and having undergone a process of drawn thread work; 
(e) Assembled by sewing, gumming or otherwise (other than piece goods consisting of two or more lengths 

of identical material joined end to end and piece goods composed of two or more textiles assembled in 
layers, whether or not padded); 

(f) Knitted or crocheted to shape, presented in the form of a number of items in the length. 

8. Chapters 50 to 55 and, except where the context otherwise requires, Chapters 56 to 60, do not apply to 
goods made up within the meaning of Note 7 above. Chapters 50 to 55 do not apply to goods of Chapters 
56 to 59. 

9.· The woven fabrics of Chapters 50 to 55 include fabrics consisting of layers of parallel textile yams 
superimposed on each other at acute or right angles. These layers are bonded at the intersections of the 
yams by an adhesive or by thermal bonding. 

10. Elastic products consisting of textile materials combined with rubber threads are classified in this Section. 

11. For the purposes of this Section, the expression "impregnated" includes "dipped". 

12. For the purposes of this Section, the expression "polyamides" includes "aramids". 

13. Unless the context otherwise requires, textile garments of different headings are to be classified in their 
own headings even if put up in sets for retail sale. 

Subheading Notes. 

1. In this Section and, where applicable, throughout the Nomenclature, the following expressions have the 
meanings hereby assigned to them: 
(a) Elastomeric yarn 

Filament yam, including monofilament, of synthetic textile material, other than textured yam, which 
does not break on being extended to three times its original length and which returns, after being ex tended 
to twice its original length, within a period of five minutes, to a length not greater than one and a half 
limes its original length. 

(b) Unbleached yarn 
Yam which: 
(i) has the natural colour of its constituent fibres and has not been bleached, dyed (whether or not in 

the mass) or printed; or 
(ii) is of indeterminate colour Γ grey yam"), manufactured from garaetted stock. 

Such yam may have been treated with a colourless dressing or fugitive dye (which disappears after 
simple washing with soap) and, in the case of manmade fibres, treated in the mass with delustring agents 
(for example, titanium dioxide). 

(c) Bleached yarn 
Yam which: 
(i) has undergone a bleaching process, is made of bleached fibres or, unless the context otherwise re

quires, has been dyed white (whether or not in the mass) or treated with a white dressing; 
(ii) consists of a mixture of unbleached and bleached fibres; or 
(iii) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached and bleached yams. 
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(d) Coloured (dyed or printed) yarn 
Yarn which: 
(i) is dyed (whether or not in the mass) other than white or in a fugitive colour, or printed, or made 

from dyed or printed fibres; 
(ii) consists of a mixture of dyed fibres of different colours or of a mixture of unbleached or bleached 

fibres with coloured fibres (marl or mixture yarns), or is printed in one or more colours at intervals 
to give the impression of dots; 

(iii) is obtained from slivers or ravings which have been printed; or 
(iv) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached or bleached yam and coloured yam. 
The above definitions also apply, mutatis mutandis, to monofilament and to strip or the like of 

Chapter 54. 
(e) Unbleached woven fabric 

Woven fabric made from unbleached yam and which has not been bleached, dyed or printed. Such fabric 
may have been treated with a colourless dressing or a fugitive dye. 

(0 Bleached woven fabric 
Woven fabric which: 
(i) has been bleached or, unless the context otherwise requires, dyed white or treated with a white 

dressing, in the piece; 
(ii) consists of bleached yam; or 
(iii) consists of unbleached and bleached yam. 

(g) Dyed woven fabric 
Woven fabric which: 
(i) is dyed a single uniform colour other than white (unless the context otherwise requires) or has been 

treated with a coloured finish other than white (unless the context otherwise requires), in the piece; 
or 

(ii) consists of coloured yam of a single uniform colour, 
(h) Woven fabric of yarns of different colours 

Woven fabric (other than printed woven fabric) which: 
(i) consists of yams of different colours or yarns of different shades of the same colour (other than the 

natural colour of the constituent fibres); 
(ii) consists of unbleached or bleached yam and coloured yam; or 
(iii) consists of marl or mixture yarns. 
(In all cases, the yam used in selvedges and piece ends is not taken into consideration.) 

(ij) Printed woven fabric 
Woven fabric which has been printed in the piece, whether or not made from yams of different colours. 

(The following are also regarded as printed woven fabrics: woven fabrics bearing designs made, for 
example, with a brush or spray gun, by means of transfer paper, by flocking or by the batik process.) 
The process of mercerisation does not affect the classification of yams or fabrics within the above 

categories. 
(k) Plain weave 

A fabric construction in which each yam of the weft passes alternately over and under successive yams 
of the warp and each yam of the warp passes alternately over and under successive yams of the weft 

2.- (A) Products of Chapters 56 to 63 containing two or more textile materials are to be regarded as consisting 
wholly of that textile material which would be selected under Note 2 to this Section for the classification 
of a product of Chapters 50 to 55 consisting of the same textile materials. 

(B) For the application of this rule: 
(a) where appropriate, only the part which determines the classification under Interpretative Rule 3 

shall be taken into account; 
(b) in the case of textile products consisting of a ground fabric and a pile or looped surface no account 

shall be taken of the ground fabric; 
(c) in the case of embroidery of heading No. 58.10 only the ground fabric shall be taken into account 

However, embroidery without visible ground shall be classified with reference to the embroidering 
threads alone. 
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Chapter 50 

Silk 

Section XI 
Chapter 50 

50.01/07 

H.S. 
Code 

5001.00 
5002.00 

5003.10 
5003.90 

5004.00 

5005.00 
5006.00 

5007.10 
5007.20 

5007.90 

Silk-worm cocoons suitable for reeling. 
Raw silk (not thrown). 

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and 
garnetted stock). 
- Not carded or combed 
-Other 

Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale. 

Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale. 

Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-worm 
gut. 
Woven fabrics of silk or of silk waste. 
- Fabrics of noil silk 
- Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk 

waste other than noil silk 
- Other fabrics 
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Chapter 51 

Section XI 
Chapter 51 

51.01/07 

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn 
and woven fabric 

Note. 

1.-Throughout the Nomenclature: 
(a) "Wool" means the natural fibre grown by sheep or lambs; 
(b) "Fine animal hair" means the hair of alpaca, llama, vicuna, camel, yak. Angora, Tibetan, Kashmir or 

similar goats (but not common goats), rabbit (including Angora rabbit), hare, beaver, nutria or musk-rat; 

(c) "Coarse animal hair" means the hair of animals not mentioned above, excluding brush-making hair and 
bristles (heading No. 05.02) and horsehair (heading No. 05.03). 

Heading 
No. 

51.01 

51.02 

51.03 

51.04 
51.05 

51.06 

51.07 

H.S. 
Code 

5101.11 
5101.19 

5101.21 
5101.29 
5101.30 

5102.10 
5102.20 

5103.10 
5103.20 
5103.30 

5104.00 

5105.10 

5105.21 
5105.29 
5105.30 
5105.40 

5106.10 
5106.20 

5107.10 
510720 

Wool, not carded or combed. 
- Greasy, including fleece-washed wool: 
- - Shorn wool 
- - Other 
- Degreased, not carbonised: 
- - Shorn wool 
- - Other 
-Carbonised 
Fine or coarse animal hair, not carded or combed. 
- Fine animal hair 
- Coarse animal hair 
Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but 
excluding garnetted stock. 
- Noils of wool or of fine animal hair 
- Other waste of wool or of fine animal hair 
• Waste of coarse animal hair 
Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair. 
Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed 
wool in fragments). 
- Carded wool 
- Wool tops and other combed wool: 
- - Combed wool in fragments 
- - Other 
- Fine animal hair, carded or combed 
- Coarse animal hair, carded or combed 
Yarn of carded wool, not pot up for retail sale. 
- Containing 85 % or more by weight of wool 
- Containing less than 85 % by weight of wool 
Yarn of combed wool, not put op for retail sale. 
- Containing 85 % or more by weight of wool 
- Containing less than 85 % by weight of wool 
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Heading 
No. 
51.08 

51.09 

51.10 

51.11 

51.12 

51.13 

H.S. 
Code 

5108.10 
5108.20 

5109.10 
5109.90 
5110.00 

5111.11 
5111.19 
5111.20 

5111.30 

5111.90 

5112.11 
5112.19 
5112.20 

5112.30 

5112.90 
5113.00 

Section XI 
Chapter 51 

51.08/13 

Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put np for retail sale. 

- Carded 
-Combed 
Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale. 
- Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair 
-Other 
Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair 
yarn), whether or not put up for retail sale. 
Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair. 
- Containing 85 % or more by weight of wool or fine animal hair: 
- - Of a weight not exceeding 300 g/mJ 

- - Other 
- Other, mixed mainly or solely with man-made filaments 

- Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres 

-Other 
Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair. 
- Containing 85 % or more by weight of wool or fine animal hair: 
- - Of a weight not exceeding 200 g/mJ 

--Other 
- Other, mixed mainly or solely with man-made filaments 

- Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres 

- Other 
Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair. 
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Chapter 52 

Cotton 

Section XI 
Chapter 52 

52.01/05, 

Subheading Note. 
I.-For the purposes of subheadings Nos. 5209.42 and 5211.42, the expression "denim" means fabrics of 

3-thread or 4-thread twill, including broken twill, warp faced, the warp yarns of which are dyed blue and 
the weft yams of which are unbleached, bleached, dyed grey or coloured a lighter shade of blue than that 
of the warp yarns. 

H.S. 
Code 

5201.00 

5202.10 
5202.91 
5202.99 
5203.00 

5204.11 
5204.19 
5204.20 

5205.11 
5205.12 

5205.13 

5205.14 

5205.15 

5205.21 
5205.22 

5205.23 

5205.24 

5205.25 

Cotton, not carded or combed. 
Cotton waste (including yarn waste and gametted stock). 
• Yarn waste (including thread waste) 
• Other: 
- - Gametted stock 
- - Other 
Cotton, carded or combed. 
Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale. 
- Not put up for retail sale: 
- - Containing 85 % or more by weight of cotton 
- - Other 
- Put up for retail sale 
Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by 
weight of cotton, not put up for retail sale. 
- Single yarn, of uncombed fibres: 
- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 
- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) 

- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex 
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) 

- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (ex
ceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) 

--Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) 
- Single yarn, of combed fibres: 
- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 
- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) 

- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex 
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) 

••Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex 
(exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) 

- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) 
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Section XI 
Chapter 52 

52.052/061 

Heading H.S. 
No. Code 

Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres: 
5205.31 --Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 

14 metric number per single yarn) 
5205.32 - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 

232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 
43 metric number per single yarn) 

5205.33 - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 
192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 
52 metric number per single yarn) 

5205.34 - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 
125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric 
number per single yarn) 

5205.35 - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric 
number per single yarn) 

- Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres: 
5205.41 --Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 

14 metric number per single yarn) 
5205.42 - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 

232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 
43 metric number per single yarn) 

5205.43 - - Measuring per single yam less than 232.56 decitex but not less than 
192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 
52 metric number per single yarn) 

5205.44 - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 
125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric 
number per single yarn) 

5205.45 - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric 
number per single yam) 

52.06 Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by 
weight of cotton, not pat np for retail sale. 
- Single yam, of uncombed fibres: 

5206.11 · - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 
5206.12 - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) 

5206.13 - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex 
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) 

5206.14 - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (ex
ceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) 

5206.15 · · Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) 
• Single yarn, of combed fibres: 

5206.21 - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 
5206.22 - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) 

5206.23 - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex 
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) 

5206.24 · - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (ex
ceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) 
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Heading 
No. 

52.07 

52.08 

H.S. 
Code 
5206.25 

5206.31 

5206.32 

5206.33 

5206.34 

5206.35 

5206.41 

5206.42 

5206.43 

5206.44 

5206.45 

5207.10 
5207.90 

5208.11 
5208.12 
5208.13 
5208.19 

5208.21 
5208.22 
5208.23 
5208.29 

5208.31 
5208.32 
5208.33 
5208.39 

Section XI 
Chapter 52 

52.062/08, 

- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) 
• Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres: 
•-Measuring per single yam 714.29 decitex or more (not exceeding 

14 metric number per single yarn) 
- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 

232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 
43 metric number per single yarn) 

- - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 
192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 
52 metric number per single yarn) 

- - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 
125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric 
number per single yarn) 

- - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric 
number'per single yarn) 

- Multiple (folded) or cabled yam, of combed fibres: 
--Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 

14 metric number per single yarn) 
- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 

232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 
43 metric number per single yarn) 

- - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 
192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 
52 metric number per single yarn) 

- - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 
125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric 
number per single yam) 

- - Measuring per single yam less than 125 decitex (exceeding 80 metric 
number per single yam) 

Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale. 

- Containing 85 % or more by weight of cotton 
- Other 
Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, 
weighing not more than 200 g/m\ 
- Unbleached: 
- - Plain weave, weighing not more than 100 g/mJ 

- - Plain weave, weighing more than 100 g/m2 

- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
• Bleached: 
- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 

- - Plain weave, weighing more than 100 g/m2 

- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
-Dyed: 
- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 

- - Plain weave, weighing more than 100 g/m2 

- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
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Section XI 
Chapter 52 

52.08/10, 

H.S. 
Code 

- Of yarns of different colours: 
5208.41 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 

5208.42 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2 

5208.43 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5208.49 - - Other fabrics 

-Printed: 
5208.51 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/ra2 

5208.52 · - Plain weave, weighing more than 100 g/mJ 

5208.53 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5208.59 - - Other fabrics 

Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, 
weighing more than 200 g/m1. 
- Unbleached : 

5209.11 --Plain weave 
5209.12 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5209.19 --Other fabrics 

- Bleached: 
5209.21 - - Plain weave 
5209.22 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5209.29 - - Other fabrics 

-Dyed: 
5209.31 --Plain weave 
5209.32 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5209.39 - - Other fabrics 

- Of yarns of different colours: 
5209.41 - - Plain weave 
5209.42 - - Denim 
5209.43 - - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 

5209.49 - - Other fabrics 
- Printed: 

5209.51 --Plain weave 
5209.52 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5209.59 - - Other fabrics 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, 
mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 
200 g/m2. 
- Unbleached: 

5210.11 --Plain weave 
5210.12 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5210.19 - - Other fabrics 

- Bleached: 
5210.21 - - Plain weave 
5210.22 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
5210.29 --Other fabrics 
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Heading 
No. 

52.11 

52.12 

H.S. 
Code 

5210.31 
5210.32 
5210.39 

5210.41 
5210.42 
5210.49 

5210.51 
5210.52 
5210.59 

5211.11 
5211.12 
5211.19 

5211.21 
5211.22 
5211.29 

5211.31 
5211.32 
5211.39 

5211.41 
5211.42 
5211.43 

5211.49 

5211.51 
5211.52 
5211.59 

5212.11 
5212.12 
5212.13 
5212.14 
5212.15 

5212.21 
5212.22 

Section XI 
Chapter 52 

52.10/12, 

-Dyed: 
- - Plain weave 
- · 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
- Of yams of different colours: 
- - Plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
- Printed: 
- - Plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, 
mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 
200 g/m2. 
- Unbleached: 
- - Plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
-Bleached: 
- - Plain weave 
• - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
-Dyed: 
- - Plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
- Of yarns of different colours: 
- - Plain weave 
--Denim 
- - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 

- - Other fabrics 
-Printed: 
- - Plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 
- - Other fabrics 
Other woven fabrics of cotton. 
- Weighing not more than 200 g/m2: 
--Unbleached 
- - Bleached 
--Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
• Weighing more than 200 g/m2: 
- - Unbleached 
- - Bleached 



734 

Heading 
No. 

H.S. 
Code 

5212.23 
5212.24 
5212.25 

Section XI 
Chapter 52 

52.12, 

Dyed 
• Of yarns of different colours 
Printed 
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Chapter 53 

Section XI 
Chapter 53 

53.01/07 

Other vegetable textile fibres; 
paper yarn and woven fabrics of paper yarn 

Heading 
No. 

53.01 

53.02 

53.03 

53.04 

53.05 

53.06 

53.07 

H.S. 
Code 

5301.10 

5301.21 
5301.29 
5301.30 

5302.10 
5302.90 

5303.10 
5303.90 

5304.10 
5304.90 

5305.11 
5305.19 

530521 
5305.29 

5305.91 
5305.99 

5306.10 
530620 

5307.10 
5307.20 

Flax, raw or processed bat not span; flax tow and waste (including yarn 
waste and garnetted stock). 
- Flax, raw or retted 
- Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun: 
- - Broken or scutched 
- - Other 
- Flax tow and waste 

True hemp (Cannabis sativa L), raw or processed but not spun; tow and 
waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock). 
- True hemp, raw or retted 
-Other 
Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), 
raw or processed bat not span; tow and waste of these fibres (including 
yarn waste and garnetted stock). 
- Jute and other textile bast fibres, raw or retted 
- Other 
Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or processed but 
not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnet
ted stock). 
- Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw 
-Other 
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other 
vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or pro
cessed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn 
waste and garnetted stock). 
- Of coconut (coir): 
--Raw 
- - Other 
- Of abaca: 
--Raw 
- - Other 
-Other: 
- R a w 
- - Other 
Flax yarn. 
-Single 
- Multiple (folded) or cabled 

Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading No. 53.03. 
-Single 
- Multiple (folded) or cabled 
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Section XI 
Chapter 53 

53.08/11 

H.S. 
Code 

5308.10 
5308.20 
5308.30 
5308.90 

5309.11 
5309.19 

5309.21 
5309.29 

5310.10 
5310.90 
5311.00 

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn. 
- Coir yarn 
- True hemp yarn 
- Paper yam 
- Other 
Woven fabrics of flax. 
- Containing 85 % or more by weight of flax: 
- - Unbleached or bleached 
- - Other 
- Containing less than 85 % by weight of flax: 
- - Unbleached or bleached 
--Other 
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading No. 53.03. 
- Unbleached 
-Other 
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper 
yarn. 
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Chapter 54 

Man-made filaments 

Section XI 
Chapter 54 

54.01/02 

Notes. 

1.· Throughout the Nomenclature, the term "man-made fibres" means staple fibres and filaments of organic 
polymers produced by manufacturing processes, either: 
(a) By polymerisation of organic monomers, such as polyamides, polyesters, polyurethanes or polyvinyl 

derivatives; or 
(b) By chemical transformation of natural organic polymers (for example, cellulose, casein, proteins or algae), 

such as viscose rayon, cellulose acetate, cupro or alginates. 
The terms "synthetic" and "artificial", used in relation to fibres, mean: synthetic: fibres as defined at (a); 

artificial: fibres as defined at (b). 
The terms "man-made", "synthetic" and "artificial" shall have the same meanings when used in relation 

to "textile materials". 

2.· Headings Nos. 54.02 and 54.03 do not apply to synthetic or artificial filament tow of Chapter 55. 

Heading 
No. 

54.01 

54.02 

H.S. 
Code 

5401.10 
5401.20 

5402.10 
5402.20 

5402.31 

5402.32 

5402.33 
5402.39 

5402.41 
5402.42 
5402.43 
5402.49 

5402.51 
5402.52 
5402.59 

5402.61 
5402.62 
5402.69 

Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail 
sale. 
- Of synthetic filaments 
- Of artificial filaments 

Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail 
sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex. 

- High tenacity yarn of nylon or other polyamides 
- High tenacity yarn of polyesters 
- Textured yarn: 
• - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more 

than 50 tex 
- - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 

50 tex 
- - Of polyesters 
- - Other 
- Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per 

metre: 
- - Of nylon or other polyamides 
- - Of polyesters, partially oriented 
- - Of polyesters, other 
--Other 
- Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre: 
- - Of nylon or other polyamides 
- - Of polyesters 
- - Other 
- Other yam, multiple (folded) or cabled: 
- - Of nylon or other polyamides 
- - Of polyesters 
--Other 
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HS/AS 1 — July 1988 

Heading 
No. 

54.03 

54.04 

54.05 

54.06 

54.07 

H.S. 
Code 

5403.10 
5403.20 

5403.31 

5403.32 
5403.33 
5403.39 

5403.41 
5403.42 
5403.49 

5404.10 
5404.90 
5405.00 

5406.10 
5406.20 

5407.10 

5407.20 
5407.30 

5407.41 
5407.42 
5407.43 
5407.44 

5407.51 
5407.52 
5407.53 
5407.54 
5407.60 

Section XI 
Chapter 54 

54.03/07, 

Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail 
sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex. 

- High tenacity yarn of viscose rayon 
- Textured yarn 
- Other yarn, single: 
- - Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns 

per metre 
- - Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre 
• - Of cellulose acetate 
- - Other 
- Other yarn, multiple (folded) or cabled: 
• - Of viscose rayon 
- - Of cellulose acetate 
- - Other 
Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-
sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artifi
cial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceed
ing 5 mm. 
- Monofilament 
- Other 
Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-
sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artifi
cial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceed
ing 5 mm. 
Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail 
sale. 
- Synthetic filament yam 
- Artificial filament yarn 
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics 
obtained from materials of heading No. 54.04. 
- Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other poly-
amides or of polyesters 

• Woven fabrics obtained from strip or the like 
- Fabrics specified in Note 9 to Section XI 
- Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments 
of nylon or other polyamides: 

- - Unbleached or bleached 
- - Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
- Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured 
polyester filaments: 

- - Unbleached or bleached 
-Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
- Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of non-
textured polyester filaments 
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Heading 
No. 

54.08 

H.S. 
Code 

5407.71 
5407.72 
5407.73 
5407.74 

5407.81 
5407.82 
5407.83 
5407.84 

5407.91 
5407.92 
5407.93 
5407.94 

5408.10 

5408.21 
5408.22 
5408.23 
5408.24 

5408.31 
5408.32 
5408.33 
5408.34 

Section XI 
Chapter 54 

54.072/08 

- Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic 
filaments: 

- - Unbleached or bleached 
- - Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
- Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic 

filaments, mixed mainly or solely with cotton: 
- - Unbleached or bleached 
--Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
- Other woven fabrics: 
- - Unbleached or bleached 
--Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
Woren fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics 
obtained from materials of heading No. 54.05. 
- Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon 
- Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial 
filament or strip or the like: 

- - Unbleached or bleached 
--Dyed 
- - Of yarns of different colours 
--Printed 
- Other woven fabrics: 
- - Unbleached or bleached 
--Dyed 
- - Of yams of different colours 
--Printed 
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Chapter 55 

Man-made staple fibres 

Section XI 
Chapter 55 

55.01/07 

Note. 

1.- Headings Nos. 55.01 and 55.02 apply only to man-made filament tow, consisting of parallel filaments of 
a uniform length equal to the length of the tow, meeting the following specifications: 

(a) Length of tow exceeding 2 m; 
(b) Twist less than 5 turns per metre; 
(c) Measuring per filament less than 67 decitex; 
(d) Synthetic filament tow only: the tow must be drawn, that is to say, be incapable of being stretched by 

more than 100 % of its length; 
(e) Total measurement of tow more than 20,000 decitex. 

Tow of a length not exceeding 2 m is to be classified in heading No. 55.03 or 55.04. 

Heading 
No. 
55.01 

55.02 
55.03 

55.04 

55.05 

55.06 

55.07 

H.S. 
Code 

5501.10 
5501.20 
5501.30 
5501.90 
5502.00 

5503.10 
5503.20 
5503.30 
5503.40 
5503.90 

5504.10 
5504.90 

5505.10 
5505.20 

5506.10 
5506.20 
5506.30 
5506.90 
5507.00 

Synthetic filament tow. 
- Of nylon or other polyamides 
- Of polyesters 
- Acrylic or modacrylic 
- Other 
Artificial Blament tow. 

Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for 
spinning. 
- Of nylon or other polyamides 
- Of polyesters 
- Acrylic or modacrylic 
- Of polypropylene 
-Other 
Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for 
spinning. 
• Of viscose rayon 
- Other 
Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made 
fibres. 
- Of synthetic fibres 
- Of artificial fibres 
Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for 
spinning. 
- Of nylon or other polyamides 
- Of polyesters 
- Acrylic or modacrylic 
- Other 
Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for 
spinning. 
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Section XI 
Chapter 55 

55.08/10 

H.S. 
Code 

Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put op for retail 
sale. 

5508.10 - Of synthetic staple fibres 
5508.20 - Of artificial staple fibres 

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for 
retail sale. 
- Containing 85 % or more by weight of staple fibres of nylon or other 
polyamides: 

5509.11 --Single yarn 
5509.12 - - Multiple (folded) or cabled yam 

- Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres: 
5509.21 --Single yam 
5509.22 · - Multiple (folded) or cabled yam 

- Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple 
fibres: 

5509.31 --Single yam 
5509.32 - - Multiple (folded) or cabled yam 

- Other yam, containing 85 % or more by weight of synthetic staple 
fibres: 

5509.41 - - Single yam 
5509.42 - - Multiple (folded) or cabled yam 

- Other yarn, of polyester staple fibres: 
5509.51 - - Mixed mainly or solely with artificial staple fibres 

5509.52 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 

5509.53 - - Mixed mainly or solely with cotton 
5509.59 --Other 

- Other yam, of acrylic or modacrylic staple fibres: 
5509.61 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 

5509.62 - - Mixed mainly or solely with cotton 
5509.69 - - Other 

- Other yam: 
5509.91 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 

5509.92 - - Mixed mainly or solely with cotton 
5509.99 - - Other 

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not pot up for 
retail sale. 
- Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres: 

5510.11 --Single yam 
5510.12 - - Multiple (folded) or cabled yam 
5510.20 - Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 

5510.30 - Other yam, mixed mainly or solely with cotton 
5510.90 -Other yam 
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leading 
No. 
55.11 

55.12 

55.13 

H.S. 
Code 

5511.10 

5511.20 

5511.30 

5512.11 
5512.19 

5512.21 
5512.29 

5512.91 
5512.99 

5513.11 
5513.12 

5513.13 
5513.19 

5513.21 
5513.22 

5513.23 
5513.29 

5513.31 
5513.32 

5513.33 
5513.39 

5513.41 
5513.42 

5513.43 
5513.49 

Section XI 
Chapter 55 

55.11/13 

Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for 
retail sale. 
- Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such 
fibres 

- Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such 
fibres 

- Of artificial staple fibres 
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by 
weight of synthetic staple fibres. 
- Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres: 
- - Unbleached or bleached 
- - Other 
- Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple 
fibres: 

- - Unbleached or bleached 
- - Other 
-Other: 
- - Unbleached or bleached 
--Other 
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by 
weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not 
exceeding 170 g/m1. 
• Unbleached or bleached: 
- - Of polyester staple fibres, plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres 
- - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
- - Other woven fabrics 
-Dyed: 
- - Of polyester staple fibres, plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres 
- - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
- - Other woven fabrics 
- Of yams of different colours: 
- - Of polyester staple fibres, plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres 
- - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
- - Other woven fabrics 
-Printed: 
- - Of polyester staple fibres, plain weave 
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres 
- - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
- - Other woven fabrics 
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Section XI 
Chapter 55 

55.14/15 

H.S. 
Code 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by 
weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight ex
ceeding 170 g/m1. 
- Unbleached or bleached: 

5514.11 - - Of polyester staple Fibres, plain weave 
5514.12 --3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres 
5514.13 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
5514.19 - - Other woven fabrics 

-Dyed: 
5514.21 - - Of polyester staple fibres, plain weave 
5514.22 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres - ' . . · . 
5514.23 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
5514.29 --Other woven fabrics 

- Of yams of different colours: 
5514.31 - - Of polyester staple fibres, plain weave 
5514.32 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres 
5514.33 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
5514.39 - - Other woven fabrics 

-Printed: 
5514.41 - - Of polyester staple fibres, plain weave 
5514.42 -- 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple 

fibres 
5514.43 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 
5514.49 --Other woven fabrics 

Other woven fabrics of synthetic staple fibres. 
- Of polyester staple fibres: 

5515.11 - - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres 

5515.12 - - Mixed mainly or solely with man-made filaments 

5515.13 , - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 

5515.19 --Other 
- Of acrylic or modacrylic staple fibres: 

5515.21 - - Mixed mainly or solely with man-made filaments 

5515.22 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 

5515.29 --Other 
- Other woven fabrics: 

5515.91 - - Mixed mainly or solely with man-made filaments 

5515.92 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 

5515.99 --Other 
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Section XI 
Chapter 55 

55.16 

Woven fabrics of artificial staple fibres. 
- Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres: 
- - Unbleached or bleached 
- - Dyed 
- - Of yarns of different colours 
--Printed 
- Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed 
mainly or solely with man-made filaments: 

- - Unbleached or bleached 
- - Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
- Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed 
mainly or solely with wool or fine animal hair: 

- - Unbleached or bleached 
-Dyed 
- - Of yarns of different colours 
- - Printed 
- Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed 
mainly or solely with cotton: 

- - Unbleached or bleached 
-Dyed 
- - Of yarns of different colours 
--Printed 
-Other: 
- - Unbleached or bleached 
--Dyed 
- - Of yams of different colours 
- - Printed 
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Chapter 56 

Section XI 
Chapter 56 

56.01 

Wadding, felt and nonwovens; special yarns; 
twine, cordage, ropes and cables and articles thereof 

Notes. 

I.-This Chapter does not cover: 
(a) Wadding, felt or nonwovens, impregnated, coated or covered with substances or preparations (for exam

ple, perfumes or cosmetics of Chapter 33, soaps or detergents of heading No. 34.01. polishes, creams or 
similar preparations of heading No. 34.05, fabric softeners of heading No. 38.09) where the textile materi
al is present merely as a carrying medium; 

(b) Textile products of heading No. 58.11; 
(c) Natural or artificial abrasive powder or grain, on a backing of felt or nonwovens (heading No. 68.05); 

(d) Agglomerated or reconstituted mica, on a backing of felt or nonwovens (heading No. 68.14); or 
(e) Metal foil on a backing of felt or nonwovens (Section XV). 

2.· The term "felt" includes needleloom felt and fabrics consisting of a web of textile fibres the cohesion of 
which has been enhanced by a stitch-bonding process using fibres from the web itself. 

3.- Headings Nos. 56.02 and 56.03 cover respectively felt and nonwovens, impregnated, coated, covered or 
laminated with plastics or rubber whatever the nature of these materials (compact or cellular). 

Heading No. 56.03 also includes nonwovens in which plastics or rubber forms the bonding substance. 

Headings Nos. 56.02 and 56.03 do not, however, cover: 
(a) Felt impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, containing 50 % or less by weight 

of textile material or felt completely embedded in plastics or rubber (Chapter 39 or 40); 

(b) Nonwovens, either completely embedded in plastics or rubber, or entirely coated or covered on both sides 
with such materials, provided that such coating or covering can be seen with the naked eye with no 
account being taken of any resulting change of colour (Chapter 39 or 40); or 

(c) Plates, sheets or strip of cellular plastics or cellular rubber combined with felt or nonwovens, where the 
textile material is present merely for reinforcing purposes (Chapter 39 or 40). 

4.- Heading No. 56.04 does not cover textile yarn, or strip or the like of heading No. 54.04 or 54.05, in which 
the impregnation, coating or covering cannot be seen with the naked eye (usually Chapters 50 to 55); for 
the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour. 

Heading 
No. 
56.01 

H.S. 
Code 

5601.10 

5601.21 
5601.22 
5601.29 
5601.30 

Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not ex
ceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps. 

- Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and 
similar sanitary articles, of wadding 

- Wadding; other articles of wadding: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Other 
- Textile flock and dust and mill neps 
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Heading 
No. 

56.02 

56.03 
56.04 

56.05 

56.06 

56.07 

56.08 

H.S. 
Code 

5602.10 

5602.21 
5602.29 
5602.90 

5603.00 

5604.10 
5604.20 

5604.90 

5605.00 

5606.00 

56.09 

5607.10 

5607.21 
5607.29 
5607.30 

5607.41 
5607.49 
5607.50 
5607.90 

5608.11 
5608.19 
5608.90 
5609.00 

Section XI 
Chapter 56 

56.02/09 

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated. 
- Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics 
- Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of other textile materials 
- Other 
Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated. 
Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and tbe 
like of heading No. 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or 
sheathed with rubber or plastics. 
- Rubber thread and cord, textile covered 
- High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of vi

scose rayon, impregnated or coated 
- Other 
Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or 
the like of heading No. 54.04 or 54.05, combined with metal in the form 
of thread, strip or powder or covered with metal. 

Gimped yam, and strip and tbe like of heading No. 54.04 or 54.05, 
gimped (other than those of heading No. 56.05 and gimped horsehair 
yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn. 
Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and I 
whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or 
plastics. 
- Of jute or other textile bast fibres of heading No. 53.03 
- Of sisal or other textile fibres of the genus Agave: 
- - Binder or baler twine 
- - Other 
- Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres 

- Of polyethylene or polypropylene: 
- - Binder or baler twine 
- - Other 
- Of other synthetic fibres 
- Other 
Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and 
other made up nets, of textile materials. 

- Of man-made textile materials: 
- - Made up fishing nets 
- - Other 
- Other 
Articles of yarn, strip or the like of heading No. 54.04 or 54.05, twine, 
cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included. 
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Chapter 57 

Carpets and other textile floor coverings 

Section XI 
Chapter 57 

57.01/03 

Notes. 

1.- For the purposes of this Chapter, the term "carpets and other textile floor coverings" means floor coverings 
in which textile materials serve as the exposed surface of the article when in use and includes articles having 
the characteristics of textile floor coverings but intended for use for other purposes. 

2.- This Chapter does not cover floor covering underlays. 

Heading 
No. 
57.01 

57.02 

57.03 

H.S. 
Code 

5701.10 
5701.90 

5702.10 

5702.20 

5702.31 
5702.32 
5702.39 

5702.41 
5702.42 
5702.49 

5702.51 
5702.52 
5702.59 

5702.91 
5702.92 
5702.99 

5703.10 
5703.20 
5703.30 

5703.90 

Carpets and other textile floor .coverings, knotted, whether or not 
made up. 
- Of wool or fine animal hair 
- Of other textile materials 
Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, 
whether or not made up, including "Kelem", "Schumacks", 
"Karamanie" and similar hand-woven rugs. 

- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs 

• Floor coverings of coconut fibres (coir) 
- Other, of pile construction, not made up: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of man-made textile materials 
- - Of other textile materials 
- Other, of pile construction, made up: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of man-made textile materials 
- - Of other textile materials 
- Other, not of pile construction, not made up: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of man-made textile materials 
- - Of other textile materials 
- Other, not of pile construction, made up: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of man-made textile materials 
- - Of other textile materials 
Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not 
made up. 
- Of wool or fine animal hair 
- Of nylon or other polyamides 
- Of other man-made textile materials 

- Of other textile materials 
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Section XI 
Chapter 57 

57.04/05 

H.S. 
Code 

5704.10 
5704.90 

5705.00 

Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, 
whether or not made up. 
- Tiles, having a maximum surface area of 0.3 m2 

- Other 
Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up. 
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Section XI 
Chapter 58 

58.01 

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; 
lace; tapestries; tr immings; embroidery 

Notes. 

I.· This Chapter does not apply to textile fabrics referred to in Note l to Chapter 59, impregnated, coated, co
vered or laminated, or to other goods of Chapter 59. 

2.- Heading No. 58.01 also includes woven weft pile fabrics which have not yet had the floats cut. at which 
stage they have no pile standing up. 

3.· For the purposes of heading No. 58.03, "gauze" means a fabric with a warp composed wholly or in pan I 
of standing or ground threads and crossing or doup threads which cross the standing or ground threads mak
ing a half turn, a complete turn or more to form loops through which weft threads pass. 

4.- Heading No. 58.04 does not apply to knotted net fabrics of twine, cordage or rope, of heading No. 56.08. 

5.- For the purposes of heading No. 58.06. the expression "narrow woven fabrics" means: 
(a) Woven fabrics of a width not exceeding 30 cm, whether woven as such or cut from wider pieces, provided 

with selvedges (woven, gummed or otherwise made) on both edges: 

(b) Tubular woven fabrics of a flattened width not exceeding 30 cm; and 
(c) Bias binding with folded edges, of a width when unfolded not exceeding 30 cm. 

Narrow woven fabrics with woven fringes are to be classified in heading No. 58.08. 

6.- In heading No. 58.10, the expression "embroidery" means, inter alia, embroidery with metal or glass thread 
on a visible ground of textile fabric, and sewn applique work of sequins, beads or ornamental motifs of textile 
or other materials. The heading does not apply to needlework tapestry (heading No. 58.051. 

7.- In addition to the products of heading No. 58.09, this Chapter also includes articles made of metal thread 
and of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes. 

Heading 
No. 

58.01 

H.S. 
Code 

5801.10 

5801.21 
5801.22 
5801.23 
5801.24 
5801.25 
5801.26 

5801.31 
5801.32 
5801.33 
5801.34 
5801.35 
5801.36 
5801.90 

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 
No. 58.02 or 58.06. 
- Of wool or fine animal hair 
- Of cotton: 
- - Uncut weft pile fabrics 
- - Cut corduroy 
- - Other weft pile fabrics 
- - Warp pile fabrics, epingle (uncut) 
- - Warp pile fabrics, cut 
- - Chenille fabrics 
- Of man-made fibres: 
- - Uncut weft pile fabrics 
- - Cut corduroy 
- - Other weft pile fabrics 
- - Warp pile fabrics, epingle (uncut) 
- - Warp pile fabrics, cut 
- - Chenille fabrics 
- Of other textile materials 



750 

Section XI 
Chapter 58 

58.02/09 

Heading 
No. 

58.02 

58.03 

58.04 

58.05 

58.06 

58.07 

58.08 

58.09 

H.S. 
Code 

5802.11 
5802.19 
5802.20 

5802.30 

5803.10 
5803.90 

5804.10 

5804.21 
5804.29 
5804.30 
5805.00 

5806.10 

5806.20 

5806.31 
5806.32 
5806.39 
5806.40 

5807.10 
5807.90 

5808.10 
5808.90 
5809.00 

Terry towelling and similar woren terry fabrics, other than narrow 
fabrics of beading No. 58.06; tufted textile fabrics, other than products 
of heading No. 57.03. 
- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton: 
- - Unbleached 
- - Other 
-Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile 
materials 

- Tufted textile fabrics 
Gauze, other than narrow fabrics of heading No. 58.06. 
- Of cotton 
- Of other textile materials 
Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted 
fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs. 
- Tulles and other net fabrics 
- Mechanically made lace: 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
- Hand-made lace 
Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, 
Beaurais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit 
point, cross stitch), whether or not made up. 
Narrow woven fabrics, other than goods of heading No. 58.07; narrow 
fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an 
adhesive (bolducs). 
- Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) 
and chenille fabrics 

- Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric 
yam or rubber thread 

- Other woven fabrics: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
- Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an 
adhesive (bolducs) 

Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in 
strips or cut to shape or size, not embroidered. 
- Woven 
- Other 
Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroid
ery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar ar
ticles. 
- Braids in the piece 
-Other 
Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of 
heading No. 56.05, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for 
similar purposes, not elsewhere specified or included. 
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Heading 
No. 

58.10 

58.11 

H.S. 
Code 

5810.10 

5810.91 
5810.92 
5810.99 
5811.00 

Section XI 
Chapter 58 

56.10/11 

Embroidery in the piece, in strips or in motifs. 
- Embroidery without visible ground 
- Other embroidery: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of 
textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other 
than embroidery of heading No. 58.10. 
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Section XI 
Chapter 59 

Notes 
Chapter 59 

Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; 
textile articles of a kind suitable for industrial use 

Notes. 

1. Except where the context otherwise requires, for the purposes of this Chapter the expression "textile fabrics" 
applies only to the woven fabrics of Chapters 50 to 55 and headings Nos. 58.03 and 58.06, the braids and 
ornamental trimmings in the piece of heading No. 58.08 and the knitted or crocheted fabrics of heading 
No. 60.02. 

2. Heading No. 59.03 applies to: 
(a) Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, whatever the weight per square 

metre and whatever the nature of the plastic material (compact or cellular), other than: 

' (1) Fabrics in which the impregnation, coating or covering cannot be seen with the naked eye (usually 
Chapters 50 to"55, 58 or 60),; for the purpose of this provision, no account should be taken of any 
resulting change of colour; ■· . 

(2) Products which cannot, without fracturing, be bent manually around a cylinder of a diameter of 
7 mm, at a temperature between 15 °C and 30 °C (usually Chapter 39); 

(3) Products in which the textile fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or 
covered on both sides with such material, provided that such coating or covering can be seen with 
the naked eye with no account being taken of any resulting change of colour (Chapter 39); 

(4) Fabrics partially coated or partially covered with plastics and bearing designs resulting from these 
treatments (usually Chapters 50 to 55, 58 or 60); 

(5) Plates, sheets or strip of cellular plastics, combined with textile fabric, where the textile fabric is pre
sent merely for reinforcing purposes (Chapter 39); or 

(6) Textile products of heading No. 58.11; 
(b) Fabrics made from yam, strip or the like, impregnated, coated, covered or sheathed with plastics, of 

heading No. 56.04. 
3. For the purposes of heading No. 59.05, the expression "textile wall coverings" applies to products in rolls, 

of a width of not less than 45 cm, suitable for wall or ceiling decoration, consisting of a textile surface which 
has been fixed on a backing or has been treated on the back (impregnated or coated to permit pasting). 

This heading does not, however, apply to wall coverings consisting of textile flock or dust fixed directly 
on a backing of paper (heading No. 48.14) or on a textile backing (generally heading No. 59.07). 

4. For the purposes of heading No. 59.06, the expression "rubberised textile fabrics" means: 
(a) Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with rubber, 

(i) Weighing not more than 1,500 g/ra2; or 
(ii) Weighing more than 1,500 g/mJ and containing more than 50 % by weight of textile material; 

(b) Fabrics made from yam, strip or the like, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber, of 
heading No. 56.04; 

(c) Fabrics composed of parallel textile yams agglomerated with rubber, irrespective of their weight per 
square metre; and 

(d) Plates, sheets or strip, of cellular rubber, combined with textile fabric, where the textile fabric is more 
than mere reinforcement, other than textile products of heading No. 58.11. 

5. Heading No. 59.07 does not apply to: 
(a) Fabrics in which the impregnation, coating or covering cannot be seen with the naked eye (usually 

Chapters 50 to 55, 58 or 60); for the purpose of this provision, no account should be taken of any 
resulting change of colour; 

(b) Fabrics painted with designs (other than painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or 
the like); 

(c) Fabrics partially covered with flock, dust, powdered cork or the like and bearing designs resulting from 
these treatments; however, imitation pile fabrics remain classified in this heading; 

(d) Fabrics finished with normal dressings having a basis of amylaceous or similar substances; 

(e) Wood veneered on a backing of textile fabrics (heading No. 44.08); 
(f) Natural or artificial abrasive powder or grain, on a backing of textile fabrics (heading No. 68.05); 
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(g) Agglomerated or reconstituted mica, on a backing of textile fabrics (heading No. 68.14); or 
(h) Metal foil on a backing of textile fabrics (Section XV). 

6.- Heading No. 59.10 does not apply to: 
(a) Transmission or conveyor belting, of textile material, of a thickness of less than 3 mm; or 
(b) Transmission or conveyor belts or belting of textile fabric impregnated, coated, covered or laminated with 

rubber or made from textile yarn or cord impregnated, coated, covered or sheathed with rubber (heading 
No. 40.10). 

7.- Heading No. 59.11 applies to the following goods, which do not fall in any other heading of Section XI: 

(a) Textile products in the piece, cut to length or simply cut to rectangular (including square) shape (other 
than those having the character of the products of headings Nos. 59.08 to 59.10), the following only: 

(i) Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather 
or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other techni
cal purposes; 

(ii) Bolting cloth; 
(iii) Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, of textile material or of human hair; 

(iv) Flat woven textile fabrics with multiple warp or weft, whether or not felted, impregnated or coated, I 
of a kind used in machinery or for other technical purposes; 

(v) Textile fabrics reinforced with metal, of a kind used for technical purposes; 
(vi) Cords, braids and the like, whether or not coated, impregnated or reinforced with metal, of a kind 

used in industry as packing or lubricating materials; 
(b) Textile articles (other than those of headings Nos. 59.08 to 59.10) of a kind used for technical purposes 

(for example, textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making 
or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement), gaskets, washers, polishing discs and other 
machinery parts). 

Heading 
No. 
59.01 

59.02 

59.03 

59.04 

H.S. 
Code 

5901.10 

5901.90 

5902.10 
5902.20 
5902.90 

5903.10 
5903.20 
5903.90 

5904.10 

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind 
used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared 
painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind 
used for hat foundations. 
- Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind 

used for the outer covers of books or the like 
- Other 
Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, poly
esters or viscose rayon. 

- Of nylon or other polyamides 
- Of polyesters 
- Other 
Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, 
other than those of heading No. 59.02. 
- With polyvinyl chloride 
- With polyurethane 
- Other 
Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a 
coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to 
shape. 
- Linoleum 
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Code 

5904.91 
5904.92 
5905.00 

5906.10 

5906.91 
5906.99 

5907.00 

5908.00 

5909.00 

5910.00 

5911.10 

5911.20 

5911.31 
5911.32 
5911.40 

5911.90 

Section X! 
Chapter 59 

59.04/11 

- Other: 
• - With a base consisting of needleloom felt or nonwovens 
- - With other textile base 
Textile wall coverings. 
Rubberised textile fabrics, other than those of heading No. 59.02. 
- Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm 
- Other: 
- - Knitted or crocheted 
- - Other 
Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted 
canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like. 
Textile nicks, woven» plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, can
dles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle 
fabric therefor, whether or not impregnated. 
Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, arm
our or accessories of other materials. 
Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether 
or not reinforced with metal or other material. 
Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or lami
nated with rubber, leather or other material, of a kind used for card 
clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes. 
- Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, combined with one or 

more layers of rubber, leather or other material, of a kind used for card 
clothing, and similar fabric for other technical uses 

- Bolting cloth, whether or not made up 
- Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind 

used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or 
asbestos-cement): 

- - Weighing less than 650 g/ra2 

- - Weighing 650 g/m2 or more 
- Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that 

of human hair 
- Other 
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60.01/02 

Notes. 

I.- This Chapter does not cover: 
(a) Crochet lace of heading No. 58.04; 
(b) Labels, badges or similar articles, knitted or crocheted, of heading No. 58.07; or 
(c) Knitted or crocheted fabrics, impregnated, coated, covered or laminated, of Chapter 59. However, 

knitted or crocheted pile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated, remain classified in heading 
No. 60.01. 

2.· This Chapter also includes fabrics made of metaJ thread and of a kind used in apparel, as furnishing fabrics 
or for similar purposes. 

3.- Throughout the Nomenclature any reference to "knitted" goods includes a reference to stitch-bonded goods 
in which the chain stitches are formed of textile yam. 

Heading 
No. 
60.01 

60.02 

H.S. 
Code 

6001.10 

6001.21 
6001.22 
6001.29 

6001.91 
6001.92 
6001.99 

6002.10 

6002.20 
6002.30 

6002.41 
6002.42 
6002.43 
6002.49 

6002.91 
6002.92 
6002.93 
6002.99 

Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or 
crocheted. 
- "Long pile" fabrics 
- Looped pile fabrics: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
- Other: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
Other knitted or crocheted fabrics. 
- Of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more 
of elastomeric yarn or rubber thread 

- Other, of a width not exceeding 30 cm 
- Of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of 
elastomeric yarn or rubber thread 

- Other fabrics, warp knit (including those made on galloon knitting 
machines): 

- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Other 
- Other: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Other 
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Chapter 61 

Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted 

Notes. 

1 .· This Chapter applies only to made up knitted or crocheted articles. 

2. This Chapter does not cover: 
(a) Goods of heading No. 62.12; 
(b) Worn clothing or other worn articles of heading No. 63.09; or 
(c) Orthopaedic appliances, surgical belts, trusses or the like (heading No. 90.21). 

3.· For the purposes of headings Nos. 61.03 and 61.04: 
(a) The term "suit" means a set of garments composed of two or three pieces made up in identical fabric 

and comprising: 
 one garment designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, breeches or shorts 
(other than swimwear), a skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs, and 

 one suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves, consists of four or more panels, 
designed to cover the upper part of the body, possibly with a tailored waistcoat in addition. 

All of the components of a suit must be of the same fabric construction, style, colour and composi
tion ; they must also be of corresponding or compatible size. If several separate components to cover the 
lower part of the body are presented together (for example, trousers and shorts, or a skirt or divided skirt 
and trousers), the constituent lower part shall be the trousers, or, in the case of women's or girls' suits, 
the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately. 

The term "suit" includes the following sets of garments, whether or not they fulfil all the above 
conditions: 
• morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails hanging well down at the back 
and striped trousers; 

• evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket of which is relatively short at the 
front, does not close and has narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind; 

 dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an ordinary jacket (though perhaps revealing 
more of the shirt front), but has shiny silk or imitation silk lapels. 

(b) The term "ensemble" means a set of garments (other than suits and articles of heading No. 61.07, 61.08 
or 61.09), composed of several pieces made up in identical fabric, put up for retail sale, and comprising: 

 one garment designed to cover the upper part of the body, with the exception of pullovers which may 
form a second upper garment in the sole context of twin sets, and of waistcoats which may also form 
a second upper garment, and 

 one or two different garments, designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, 
bib and brace overalls, breeches, shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt. 

All of the components of an ensemble must be of the same fabric construction, style, colour and 
composition; they also must be of corresponding or compatible size. The term "ensemble" does not apply 
to track suits or ski suits, of heading No. 61.12. 

4. Headings Nos. 61.05 and 61.06 do not cover garments with pockets below the waist, with a ribbed waistband 
or other means of tightening at the bottom of the garment, or garments having an average of less than 
10 stitches per linear centimetre in each direction counted on an area measuring at least 10 cm χ 10 cm. 
Heading No. 61.05 does not cover sleeveless garments. 

5. For the purposes of heading No. 61.11: 
(a) The expression "babies' garments and clothing accessories'' means articles for young children of a body 

height not exceeding 86 cm; it also covers babies' napkins; 
(b) Articles which are, prima facie, classifiable both in heading No. 61.11 and in other headings of this 

Chapter are to be classified in heading No. 61.11. 
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6.- For the purposes of heading No. 61.12, "ski suits" means garments or sets of garments which, by their gener
al appearance and texture, are identifiable as intended to be worn principally for skiing (cross-country or 
alpine). They consist either of: 
(a) a "ski overall", that is, a one-piece garment designed to cover the upper and the lower parts of the body; 

in addition to sleeves and a collar the ski overall may have pockets or footstraps; or 

(b) a "ski ensemble", that is, a set of garments composed of two or three pieces, put up for retail sale and 
comprising: 
- one garment such as an anorak, wind-cheater, wind-jacket or similar article, closed by a slide fastener 
(zipper), possibly with a waistcoat in addition, and 

-one pair of trousers whether or not extending above waist-level, one pair of breeches or one bib and 
brace overall. 

The "ski ensemble" may also consist of an overall similar to the one mentioned in paragraph (a) 
above and a type of padded, sleeveless jacket worn over the overall. 

All the components of a "ski ensemble" must be made up in a fabric of the same texture, style and 
composition whether or not of the same colour; they also must be of corresponding or compatible size. 

7.- Garments which ait, prima facie, classifiable both in heading No. 61.13 and in other headings of this Chap
ter, excluding heading No. 61.11, are to be classified in heading No. 61.13. 

8.- Garments of this Chapter designed for left over right closure at the front shall be regarded as men's or boys' 
garments, and those designed for right over left closure at the front as women's or girls' garments. These 
provisions do not apply where the cut of the garment clearly indicates that it is designed for one or other 
of the sexes. 

Garments which cannot be identified as either men's or boys' garments or as women's or girls' garments 
are to be classified in the headings covering women's or girls' garments. 

9.- Articles of this Chapter may be made of metal thread. 

Heading 
No. 

61.01 

61.02 

61.03 

H.S. 
Code 

6101.10 
6101.20 
6101.30 
6101.90 

6102.10 
6102.20 
6102.30 
6102.90 

6103.11 
6103.12 
6103.19 

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 
ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or 
crocheted, other than those of heading No. 61.03. 
- Of wool or fine animal hair 
- Of cotton 
- Of man-made fibres 
- Of other textile materials 
Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 
ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or 
crocheted, other than those of heading No. 61.04. 
- Of wool or fine animal hair 
- Of cotton 
- Of man-made fibres 
- Of other textile materials 
Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or 
crocheted. 
- Suits: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
-Ensembles: 
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H.S. 
Code 

6103.21 
6103.22 
6103.23 
6103.29 

6103.31 
6103.32 
6103.33 
6103.39 

6103.41 
6103.42 
6103.43 
6103.49 

6104.11 
6104.12 
6104.13 
6104.19 

6104.21 
6104.22 
6104.23 
6104.29 

6104.31 
6104.32 
6104.33 
6104.39 

6104.41 
6104.42 
6104.43 
6104.44 
6104.49 

6104.51 
6104.52 
6104.53 
6104.59 

6104.61 
6104.62 
6104.63 
6104.69 

- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Jackets and blazers: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, 
divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts 
(other than swimwear), knitted or crocheted. 
-Suits: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Ensembles: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Jackets and blazers: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
-Dresses: 
- - Of wool or fine animal hair 
--Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of artificial fibres 
- - Of other textile materials 
- Skirts and divided skirts: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
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Heading 
No. 
61.05 

61.06 

61.07 

61.08 

H.S. 
Code 

6105.10 
6105.20 
6105.90 

6106.10 
6106.20 
6106.90 

61.09̂  

6108.11 
6108.19 

6108.21 
6108.22 
6108.29 

6108.31 
6108.32 
6108.39 

6108.91 
6108.92 
6108.99 

6109.10 
6109.90 

Section XI 
Chapter 61 

61.05/09 

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted. 
- Of cotton 
- Of man-made fibres 
- Of other textile materials 
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted. 

- Of cotton 
- Of man-made fibres 
- Of other textile materials 
Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, 
dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted. 

6107.11 
6107.12 
6107.19 

6107.21 
6107.22 
6107.29 

6107.91 
6107.92 
6107.99 

- Underpants and briefs: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
- Nightshirts and pyjamas: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
-Other: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyja
mas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or 
crocheted. 
• Slips and petticoats: 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
• Briefs and panties: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
• - Of other textile materials 
- Nightdresses and pyjamas: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
-Other: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
T-shirts, singlets and other Tests, knitted or crocheted. 
- Of cotton 
- Of other textile materials 
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H.S. 
Code 

Jerseys, pullovers, cardigans, waist- coats and similar articles, knitted or 
crocheted. 

6110.10 - Of wool or fine animal hair 
6110.20 -Of cotton 
6110.30 - Of man-made fibres 
6110.90 - Of other textile materials 

Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted. 
6111.10 - Of wool or fine animal hair 
6111.20 -Of cotton 
6111.30 - Of synthetic fibres 
6111.90 - Of other textile materials 

Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted. 

- Track suits: 
6112.11 --Of cotton 
6112.12 - - Of synthetic fibres 
6112.19 - - Of other textile materials 
6112.20 -Ski suits 

- Men's or boys' swimwear: 
6112.31 - - Of synthetic fibres 
6112.39 - - Of other textile materials 

- Women's or girls' swimwear: 
6112.41 - - Of synthetic fibres 
6112.49 - - Of other textile materials 
6113.00 Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading No. 59.03, 

59.06 or 59.07. 
Other garments, knitted or crocheted. 

6114.10 - Of wool or fine animal hair 
6114.20 -Of cotton 
6114.30 - Of man-made fibres 
6114.90 - Of other textile materials 

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stock
ings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or 
crocheted. 
-Panty hose and tights: 

6115.11 - - Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex 
6115.12 - - Of synthetic fibres, measuring per single yam 67 decitex or more 
6115.19 - - Of other textile materials 
6115.20 - Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yam 

less than 67 decitex 
-Other: 

6115.91 - - Of wool or fine animal hair 
6115.92 --Of cotton 
6115.93 -- Of synthetic fibres 
6115.99 - - Of other textile materials 

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted. 
6116.10 Gloves impregnated, coated or covered with plastics or rubber 
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6117.10 

6117.20 
6117.80 
6117.90 

Section XI 
Chapter 61 

61.16/17 

H.S. 
Code 

6116.91 
6116.92 
6116.93 
6116.99 

-Other: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or 
crocheted parts of garments or of clothing accessories. 
- Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like 

- Ties, bow ties and cravats 
- Other accessories 
-Parts 
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Articles of apparel and clothing accessories, not knitted 
or crocheted 

Notes. 

1.- This Chapter applies only to made up articles of any textile fabric other than wadding, excluding knitted 
or crocheted articles (other than those of heading No. 62.12). 

2.- This Chapter does not cover: 
(a) Worn clothing or other worn articles of heading No. 63.09; or 
(b) Orthopaedic appliances, surgical belts, trusses or the like (heading No. 90.21). 

3.- For the purposes of headings Nos. 62.03 and 62.04: 
(a) The term "suit" means a set of garments composed of two or three pieces made up in identical fabric 

and comprising: 
- one garment designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, breeches or shorts 

(other than swimwear), a skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs, and 

- one suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves, consists of four or more panels, 
designed to cover the upper part of the body, possibly with a tailored waistcoat in addition. 

All of the components of a suit must be of the same fabric construction, style, colour and composi
tion ; they must also be of corresponding or compatible size. If several separate components to cover the 
lower part of the body are presented together (for example, trousers and shorts, or a skirt or divided skirt 
and trousers), the constituent lower part shall be the trousers, or, in the case of women's or girls' suits, 
the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately. 

The term "suit" includes the following sets of garments, whether or not they fulfil all the above 
conditions: 
- morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails hanging well down at the back 
and striped trousers; 

- evening dress (tailcoat), generally made of black cloth, the jacket of which is relatively short at the front, 
does not close and has narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind; 

- dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an ordinary jacket (though perhaps revealing 
more of the shirt front), but has shiny silk or imitation silk lapels. 

(b) The term "ensemble" means a set of garments (other than suits and articles of heading No. 62.07 or 62.08) 
composed of several pieces made up in identical fabric, put up for retail sale, and comprising: 
- one garment designed to cover the upper part of the body, with the exception of waistcoats which may 
also form a second upper garment, and 

- one or two different garments, designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, 
bib and brace overalls, breeches, shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt. 

All of the components of an ensemble must be of the same fabric construction, style, colour and 
composition; they also must be of corresponding or compatible size. The term "ensemble" does not apply 
to track suits or ski suits, of heading No. 62.11. 

4.- For the purposes of heading No. 62.09: 
(a) The expression "babies' garments and clothing accessories" means articles for young children of a body 

height not exceeding 86 cm; it also covers babies' napkins; 
(b) Articles which are, prima facie, classifiable both in heading No. 62.09 and in other headings of this 

Chapter are to be classified in heading No. 62.09. 

5.- Garments which are, prima facie, classifiable both in heading No. 62.10 and in other headings of this 
Chapter, excluding heading No. 62.09, are to be classified in heading No. 62.10. 

6.- For the purposes of heading No. 62.11, "ski suits" means garments or sets of garments which, by their 
general appearance and texture, are identifiable as intended to be worn principally for skiing (cross-country 
or alpine). They consist either of: 
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(a) a "ski overall", that is. a one-piece garment designed to cover the upper and the lower parts of the body; 
in addition to sleeves and a collar the ski overall may have pockets or footstraps; or 

(b) a "ski ensemble", that is, a set of garments composed of two or three pieces, put up for retail sale and 
comprising: 
- one garment such as an anorak, wind-cheater, wind-jacket or similar article, closed by a slide fastener 
(zipper), possibly with a waistcoat in addition, and 

- one pair of trousers whether or not extending above waist-level, one pair of breeches or one bib and 
brace overall. 

The "ski ensemble" may also consist of an overall similar to the one mentioned in paragraph la) 
above and a type of padded, sleeveless jacket wom over the overall. 

All the components of a "ski ensemble" must be made up in a fabric of the same texture, style and 
composition whether or not of the same colour; they also must be of corresponding or compatible size. 

7.- Scarves and articles of the scarf type, square or approximately square, of which no side exceeds 60 cm, are 
to be classified as handkerchiefs (heading No. 62.13). Handkerchiefs of which any side exceeds 60 cm are 
to be classified in heading No. 62.14. 

8.- Garments of this Chapter designed for left over right closure at the front shall be regarded as men's or boys' 
garments, and those designed for right over left closure at the front as women's or girls' garments. These 
provisions do not apply where the cut of the garment clearly indicates that it is designed for one or other 
of the sexes. 

Garments which cannot be identified as either men's or boys' garments or as women's or girls' garments 
are to be classified in the headings covering women's or girls' garments. 

9.- Articles of this Chapter may be made of metal thread. 

Heading 
No. 

62.01 

62.02 

H.S. 
Code 

6201.11 
6201.12 
6201.13 
6201.19 

6201.91 
6201.92 
6201.93 
6201.99 

6202.11 
6202.12 
6202.13 
6202.19 

6202.91 
6202.92 
6202.93 
6202.99 

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 
ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than 
those of heading No. 62.03. 
- Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
-Other: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 
ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than 
those of heading No. 62.04. 
- Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
-Other: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
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Heading 
No. 

62.03 

62.04 

H.S. 
, Code 

6203.11 
6203.12 
6203.19 

6203.21 
6203.22 
6203.23 
6203.29 

6203.31 
6203.32 
6203.33 
6203.39 

6203.41 
6203.42 
6203.43 
6203.49 

6204.11 
6204.12 
6204.13 
6204.19 

6204.21 
6204.22 
6204.23 
6204.29 

6204.31 
6204.32 
6204.33 
6204.39 

6204.41 
6204.42 

6204.44 
6204.49 

Section XI 
Chapter 62 

62.03/04, 

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts (other than swimwear). 

- Suits: 
• - Of wool or fine animal hair 
• - Of synthetic fibres 
- · Of other textile materials 
- Ensembles: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Jackets and blazers: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, 
divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts 
(other than swimwear). 
- Suits: 
- - Of wool or fine animal hair 
--Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Ensembles: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Jackets and blazers: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
- Dresses: 
- - Of wool or fine animal hair 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of artificial fibres 
- - Of other textile materials 
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Section XI 
Chapter 62 

62.0V08, 

H.S. 
Code 

- Skirts and divided skirts: 
6204.51 - - Of wool or fine animal hair 
6204.52 --Of cotton 
6204.53 --Of synthetic fibres 
6204.59 - - Of other textile materials 

- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 
6204.61 - - Of wool or fine animal hair 
6204.62 - - Of cotton 
6204.63 - - Of synthetic fibres 
6204.69 - - Of other textile materials 

Men's or boys' shirts. 
6205.10 - Of wool or fine animal hair 
6205.20 - Of cotton 
6205.30 - Of man-made fibres 
6205.90 - Of other textile materials 

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses. 

6206.10 - Of silk or silk waste 
6206.20 - Of wool or fine animal hair 
6206.30 - Of cotton 
6206.40 - Of man-made fibres 
6206.90 - Of other textile materials 

Men's or boys' singlets and other Tests, underpants, briefs, nightshirts, 
pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles. 

- Underpants and briefs: 
6207.11 --Of cotton 
6207.19 - - Of other textile materials 

- Nightshirts and pyjamas: 
6207.21 - - Of cotton 
6207.22 - - Of man-made fibres 
6207.29 . - - Of other textile materials 

-Other: 
6207.91 .--Of cotton 
6207.92 - - Of man-made fibres 
6207.99 - - Of other textile materials 

Women's or girls1 singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, pan
ties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and 
similar articles. 
• Slips and petticoats: 

6208.11 -- Of man-made fibres 
6208.19 - - Of other textile materials 

- Nightdresses and pyjamas: 
6208.21 --Of cotton 
6208.22 - - Of man-made fibres 
6208.29 - - Of other textile materials 
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Section XI 
Chapter 62 

62.083/13 

H.S. 
Code 

-Other: 
6208.91 -Of cotton 
6208.92 - - Of man-made fibres 
6208.99 - - Of other textile materials 

Babies' garments and clothing accessories. 
6209.10 - Of wool or fine animal hair 
6209.20 -Of cotton 
6209.30 - Of synthetic fibres 
6209.90 - Of other textile materials 

Garments, made up of fabrics of heading No. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 
or 59.07. 

6210.10 - Of fabrics of heading No. 56.02 or 56.03 
6210.20 -Other garments, of the type described in subheadings 6201.11 to 

6201.19 
6210.30 -Other garments, of the type described in subheadings 6202.11 to 

6202.19 
6210.40 - Other men's or boys' garments 
6210.50 - Other women's or girls' garments 

Track suits, ski suits and swim wear; other garments. 

- Swimwear: 
6211.11 - - Men's or boys' 
6211.12 - - Women's or girls' 
6211.20 -Ski suits 

- Other garments, men's or boys': 
6211.31 - - Of wool or fine animal hair 
6211.32 --Of cotton 
6211.33 - - Of man-made fibres 
6211.39 - - Of other textile materials 

- Other garments, women's or girls': 
6211.41 - - Of wool or fine animal hair 
6211.42 --Of cotton 
6211.43. - - Of man-made fibres 
6211.49 - - Of other textile materials 

Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar 
articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted. 

6212.10 -Brassieres 
6212.20 - Girdles and panty-girdles 
6212.30 -Corselettes 
6212.90 -Other 

Handkerchiefs. 
6213.10 - Of silk or silk waste 
6213.20 - Of cotton 
6213.90 - Of other textile materials 
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H.S. 
Code 

6214.10 
6214.20 
6214.30 
6214.40 
6214.90 

6215.10 
6215.20 
6215.90 
6216.00 

6217.10 
6217.90 

Section XI 
Chapter 62 

62.14/17 

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like. 

- Of silk or silk waste 
- Of wool or fine animal hair 
- Of synthetic fibres 
- Of artificial fibres 
- Of other textile materials 
Ties, bow ties and cravats. 
- Of silk or silk waste 
• Of man-made fibres 
- Of other textile materials 
Gloves, mittens and mitts. 
Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing ac
cessories, other than those of heading No. 62.12. 
-Accessories 
-Parts 
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Chapter 63 

Section XI 
Chapter 63 

63.01/02, 

Other made up textile articles; sets; 
worn clothing and worn textile articles; rags 

Notes. 

I.- Sub-Chapter I applies only to made up articles, of any textile fabric. 

2.- Sub-Chapter I does not cover: 
(a) Goods of Chapters 56 to 62; or 
(b) Worn clothing or other worn articles of heading No. 63.09. 

3.- Heading No. 63.09 applies only to the following goods: 
(a) Articles of textile materials: 

(i) Clothing and clothing accessories, and parts thereof; 
(ii) Blankets and travelling rugs; 
(iii) Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen; 
(iv) Furnishing articles, other than carpets of headings Nos. 57.01 to 57.05 and tapestries of headine 

No. 58.05; 
(b) Footwear and headgear of any material other than asbestos. 

In order to be classified in this heading, the articles mentioned above must comply with both of the 
following requirements: 
(i) they must show signs of appreciable wear, and 
(ii) they must be presented in bulk or in bales, sacks or similar packings. 

Heading 
No. 

63.01 

63.02 

H.S. 
Code 

6301.10 
6301.20 

6301.30 

6301.40 

6301.90 

6302.10 

6302.21 
6302.22 
6302.29 

6302.31 
6302.32 
6302.39 
6302.40 

I.- OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES 

Blankets and travelling rugs. 
- Electric blankets 
- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or 
of fine animal hair 

- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton 

- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic 
fibres 

- Other blankets and travelling rugs 

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen. 
- Bed linen, knitted or crocheted 
- Other bed linen, printed: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
- Other bed linen: 
- - Of cotton 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
- Table linen, knitted or crocheted 
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63.06 

Heading 
No. 

-

63.03 

63.04 

63.05 

H.S. 
Code 

6302.51 
6302.52 
6302.53 
6302.59 
6302.60 

6302.91 
6302.92 
6302.93 
6302.99 

6303.11 
6303.12 
6303.19 

6303.91 
6303.92 
6303.99 

6304.11 
6304.19 

6304.91 
6304.92 
6304.93 
6304.99 

6305.10 
6305.20 

6305.31 

6305.39 
6305.90 

6306.11 
6306.12 
6306.19 

6306.21 
6306.22 
6306.29 

Section XI 
Chapter 63 

63.02J/06, 

- Other table linen: 
- - Of cotton 
- - Of flax 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
- Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, 

of cotton 
-Other: 
- - Of cotton 
- - Of flax 
- - Of man-made fibres 
- - Of other textile materials 
Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances. 
- Knitted or crocheted: 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
-Other: 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
Other furnishing articles, excluding those of heading No. 94.04. 
- Bedspreads: 
- - Knitted or crocheted 
- - Other 
-Other: 
- - Knitted or crocheted 
- - Not knitted or crocheted, of cotton 
- - Not knitted or crocheted, of synthetic fibres 
- - Not knitted or crocheted, of other textile materials 
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods. 

Of jute or of other textile bast fibres of heading No. 53.03 
Of cotton 
Of man-made textile materials: 
- Of polyethylene or polypropylene strip or the like 

- Other 
Of other textile materials 

Tarpaulins, awnings and sunbBnds; tents; sails for boats, sailboards or 
landcraft; camping goods. 
- Tarpaulins, awnings and sunblinds: 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
-Tents: 
- - Of cotton 
- - Of synthetic fibres 
- - Of other textile materials 
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Heading 
No. 

63.07 

63.08 

63.09 

63.10 

H.S. 
Code 

6306.31 
6306.39 

6306.41 
6306.49 

6306.91 
6306.99 

6307.10 

6307.20 
6307.90 

6308.00 

6309.00 

6310.10 
6310.90 

Section XI 
Chapter 63 

63.06,710 

Sails: 
 ■ Of synthetic fibres 
  Of other textile materials 
 Pneumatic mattresses: 
  Of cotton 
  Of other textile materials 
 Other: 
  Of cotton 
  Of other textile materials 
Other made up articles, including dress patterns. 
 Floorcloths, dishcloths, dusters and similar cleaning cloths 

 Lifejackets and lifebelts 
Other 

II.- SETS 

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accesso
ries, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or ser
viettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale. 

III.- WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS 

Worn clothing and other worn articles. 

Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out 
articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials. 
 Sorted 
 Other 
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Section XII 
Chapter 64 

64.01, 
Section XII 

FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, 
WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS 
THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH ; 

ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR 

Chapter 64 

Footwear, gaiters and the like; parts of such articles 

Notes. 

1.-This Chapter does not cover: 
(a) Footwear without applied soles, of textile material (Chapter 61 or 62); 
(b) Worn footwear of heading No. 63.09; 
(c) Articles of asbestos (heading No. 68.12); 
(d) Orthopaedic footwear or other orthopaedic appliances, or parts thereof (heading No. 90.21); or 
(e) Toy footwear or skating boots with ice or roller skates attached; shin-guards or similar protective 

sportswear (Chapter 95). 

2.- For the purposes of heading No. 64.06, the expression "parts" does not include pegs, boot protectors, eyelets, 
boot hooks, buckles, ornaments, braid, laces, pompons or other trimmings (which are to be classified in their 
appropriate headings) or buttons or other goods of heading No. 96.06. 

3.- For the purposes of this Chapter, the expression "rubber or plastics" includes any textile material visibly 
coated or covered externally with one or both of those materials. 

4.- Subject to Note 3 to this Chapter: 
(a) the material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatest external surface 

area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, edging, ornamenta
tion, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments; 

(b) the constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatest surface 
area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcements such as spikes, 
bars, nails, protectors or similar attachments. 

Subheading Note. 

1.- For the purposes of subheadings Nos. 640111, 6402.19, 6403.11, 6403.19 and 6404.11, the expression 
"sports footwear" applies only to: 
(a) footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for the attachment of, spikes, 

sprigs, stops, clips, bars or the like; 
(b) skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes. 

Heading H.S. 
N o . Code 

64.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of robber or of 
plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled 
by stitching, riveting, nailing,.screwing, plugging or similar processes. 

6401.10 - Footwear incorporating a protective metal toe-cap 
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H.S. 
Code 

Section XII 
Chapter 64 

64.0V05 

- Other footwear: 
6401.91 --Covering the kriee 
6401.92 - - Covering the ankle but not covering the knee 
6401.99 --Other 

Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. 

- Sports footwear: 
6402.11 - - Ski-boots and cross-country ski footwear 
6402.19 --Other 
6402.20 - Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means 

of plugs 
6402.30 - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap 

• Other footwear: 
6402.91 --Covering the ankle 
6402.99 --Other 

Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 
leather and uppers of leather. 
- Sports footwear: 

6403.11 - - Ski-boots and cross-country ski footwear 
6403.19 --Other 
6403.20 - Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of 

leather straps across the instep and around the big toe 

6403.30 - Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole 
or a protective metal toe-cap 

6403.40 - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap 

• Other footwear with outer soles of leather: 
6403.51 --Covering the ankle 
6403.59 - - Other 

- Other footwear: 
6403.91 --Covering the ankle 
6403.99 - - Other 

Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 
leather and uppers of textile materials. 
- Footwear with outer soles of rubber or plastics: 

6404.11 - - Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training 
shoes and the like 

6404.19 --Other 
6404.20 - Footwear with outer soles of leather or composition leather 

Other footwear. 
6405.10 - With uppers of leather or composition leather 
6405.20 - With uppers of textile materials 
6405.90 -Other 
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H.S. 
Code 

6406.10 

6406.20 

6406.91 
6406.99 

Section XII 
Chapter 64 

64.06 

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles 
other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar ar
ticles ; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof. 

- Uppers and parts thereof, other than stiffeners 

- Outer soles and heels, of rubber or plastics 
-Other: 
- - Of wood 
- · Of other materials 
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Chapter 65 

Headgear and parts thereof 

Section XII 
Chapter 65 

65.01/07 

Notes. 

I.- This Chapter does not cover: 
(a) Worn headgear of heading No. 63.09; 
(b) Asbestos headgear (heading No. 68.12); or 
(c) Dolls' hats, other toy hats or carnival articles of Chapter 95. 

2.- Heading No. 65.02 does not cover hat-shapes made by sewing, other than those obtained simply by sewing 
strips in spirals. 

Heading 
No. 
65.01 

65.02 

65.03 

65.04 

65.05 

65.06 

65.07 

H.S. 
Code 
6501.00 

6502.00 

6503.00 

6504.00 

6505.10 
6505.90 

6506.10 

6506.91̂  
6506.92 
6506.99 
6507.00 

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor 
with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of 
felt 

Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither 
blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed. 

Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or 
plateaux of heading No. 65.01, whether or not lined or trimmed. 
Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any 
material, whether or not fined or trimmed. 
Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, 
felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not 
lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or 
trimmed. 
- Hair-nets 
-Other 

Other headgear, whether or not lined or trimmed. 
- Safety headgear 
-Other: 
- - Of rubber or of plastics 
- - Of furskin 
- - Of other materials 
Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and 
chinstraps, for headgear. 
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Chapter 66 

Section XII 
Chapter 66 

66.01/03 

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, 
seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof 

Notes. 

l.-This Chapter does not cover: 
(a) Measure walking-sticks or the like {heading No. 90.17); 
(b) Firearm-sticks, sword-sticks, loaded walking-sticks or the like (Chapter 93); or 
(c) Goods of Chapter 95 (for example, toy umbrellas, toy sun umbrellas). 

2.- Heading No. 66.03 does not cover parts, trimmings or accessories of textile material, or covers, tassels, 
thongs, umbrella cases or the like, of any material. Such goods presented with, but not fitted to, articles of 
heading No. 66.01 or 66.02 are to be classified separately and are not to be treated as forming part of those 
articles. 

Heading 
No. 

66.01 

66.02 
66.03 

H.S. 
Code 

6601.10 

6601.91 
6601.99 
6602.00 

6603.10 
6603.20 

6603.90 

Umbrellas and son umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden 
umbrellas and similar umbrellas). 
- Garden or similar umbrellas 
-Other: 
- - Having a telescopic shaft 
- - Other 

Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like. 

Parts, trimmings and accessories of articles of heading No. 66.01 or 
66.02. 
- Handles and knobs 
- Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) 

-Other 
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Chapter 67 

Section XII 
Chapter 67 

67.01/04 

Prepared feathers and down and articles made of feathers 
or of down; artificial flowers; articles of human hair 

Notes. 

1 .· This Chapter does not cover: 
(a) Straining cloth of human hair (heading No. 59.11); 
(b) Floral motifs of lace, of embroidery or other textile fabric (Section XI); 
(c) Footwear (Chapter 64); 
(d) Headgear or hair-nets (Chapter 65); 
(e) Toys, sports requisites or carnival articles (Chapter 95); or 
(f) Feather dusters, powder-puffs or hair sieves (Chapter 96). 

2.- Heading No. 67.01 does not cover: 
(a) Articles in which feathers or down constitute only filling or padding (for example, bedding of heading 

No. 9*4.04); ' . . ·. · r . ' . . . 
(b) Articles of apparelor clothing accessories in which feathers or down constitute no more than mere trimm

ing or padding; or 
(c) Artificial flowers or foliage or parts thereof or made up articles of heading No. 67.02. 

3.- Heading No. 67.02 does not cover: 
(a) Articles of glass (Chapter 70); or 
(b) Artificial flowers, fob'age or fruit of pottery, stone, metal, wood or other materials, obtained in one piece 

by moulding, forging, carving, stamping or other process, or consisting of parts assembled otherwise than 
by binding, glueing, fitting into one another or similar methods. 

Heading 
No. 

67.01 

67.02 

67.03 

67.04 

H.S. 
Code 

6701.00 

6702.10 
6702.90 
6703.00 

6704.11 
6704.19 
6704.20 
6704.90 

Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts 
of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 
No. 05.05 and worked quills and scapes). 
Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of 
artificial flowers, foliage or fruit. 
-O f plastics 
- Of other materials 
Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or 
other animal hair or other textile materials, prepared for use in making 
wigs or the like. 
Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the tike, of 
human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not 
elsewhere specified or included. 
- Of synthetic textile materials: 
- - Complete wigs 
- - Other 
• Of human hair 
• Of other materials 
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Section XIII 

Section XIII 
Chapter 68 

68.01/02, 

ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR 
SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; 

GLASS AND GLASSWARE 

Chapter 68 

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 
mica or similar materials 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Goods of Chapter 25; 
(b) Coated, impregnated or covered paper of heading No. 48.10 or 48.11 (for example, paper coated with 

mica powder or graphite, bituminised or asphalted paper); 
(c) Coated, impregnated or covered textile fabric of Chapter 56 or 59 (for example, fabric coated or covered 

with mica powder, bituminised or asphalted fabric); 
(d) Articles of Chapter 71; 
(e) Tools or parts of tools, of Chapter 82; 
(f) Lithographic stones of heading No. 84.42; 
(g) Electrical insulators (heading No. 85.46) or fittings of insulating material of heading No. 85.47; 
(h) Dental burrs (heading No. 90.18); 
(ij) Articles of Chapter 91 (for example, clocks and clock cases); 
(k) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings, prefabricated buildings); 
(I) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games and sports requisites); 

(m) Articles of heading No. 96.02, if made of materials specified in Note 2 (b) to Chapter 96, or of heading 
No. 96.06 (for example, buttons), No. 96.09 (for example, slate pencils) or No. 96.10 (for example, draw
ing slates); or 

(n) Articles of Chapter 97 (for example, works of art). 

2.- In heading No. 68.02 the expression "worked monumental or building stone" applies not only to the varieties 
of stone referred to in heading No. 25.15 or 25.16 but also to all other natural stone (for example, quartzite, 
flint, dolomite and steatite) similarly worked; it does not, however, apply to slate. 

Heading 
No. 

68.01 

68.02 

H.S. 
Code* 

6801.00 

6802.10 

6802.21 

Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate). 

Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, 
other than goods of heading No. 68.01; mosaic cubes and the like, of 
natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially 
coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including 
slate). 
- Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including 

square), the largest surface area of which is capable of being enclosed 
in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured 
granules, chippings and powder 

- Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or 
sawn, with a flat or even surface: 

- · Marble, travertine and alabaster 
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Heading 
No. 

68.03 

68.04 

68.05 

68.06 

68.07 

68.08 

H.S. 
Code 

6802.22 
6802.23 
6802.29 

6802.91 
6802.92 
6802.93 
6802.99 
6803.00 

6804.10 

6804.21 
6804.22 
6804.23 
6804.30 

6805.10 
6805.20 
6805.30 

6806.10 

6806.20 

6806.90 

6807.10 
6807.90 
6808.00 

Section XIII 
Chapter 68 

68.02j/08 

- - Other calcareous stone 
- - Granite 
- · Other stone 
-Other: 
- - Marble, travertine and alabaster 
- - Other calcareous stone 
- - Granite 
- - Other stone 
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate. 

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frame
works, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand shar
pening' or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of 
agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or 
without parts of other materials. 
- Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping 
- Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like: 
- - Of agglomerated synthetic or natural diamond 
- - Of other agglomerated abrasives or of ceramics 
- - Of natural stone 
- Hand sharpening or polishing stones 
Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile materi
al, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to 
shape or sewn or otherwise made up. 
- On a base of woven textile fabric only 
- On a base of paper or paperboard only 
- On a base of other materials 
Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoGated venniculite, 
expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; 
mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-
absorbing mineral materials, other than those of heading No. 68.11 or 
68.12 or of Chapter 69. 
- Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermix

tures thereof), »n bulk, sheets or rolls 
-Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar 

expanded mineral materials (including intermixtures thereof) 
- Other 
Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitu
men or coal tar pitch). 
- In rolls 
- Other 
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of 
straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, 
agglomerated with cement, plaster or other mineral binders. 
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Heading 
No. 
68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.13 

68.14 

H.S. 
Code 

6809.11 
6809.19 
6809.90 

6810.11 
6810.19 
6810.20 

6810.91 
6810.99 

6811.10 
6811.20 
6811.30 
6811.90 

6812.10 

6812.20 
6812.30 
6812.40 
6812.50 
6812.60 
6812.70 

6812.90 

6813.10 
6813.90 

6814.10 

6814.90 

Section XIII 
Chapter 68 

68.09/14 

Articles of plaster or of compositions based on plaster. 
- Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented: 

- - Faced or reinforced with paper or paperboard only 
- - Other 
- Other articles 
Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not 
reinforced. 
• Tiles, flagstones, bricks and similar articles: 
- - Building blocks and bricks 
- - Other 
-Pipes 
- Other articles: 
- - Prefabricated structural components for building or civil engineering 
- · Other 
Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like. 
- Corrugated sheets 
- Other sheets, panels, tiles and similar articles 
- Tubes, pipes and tube or pipe fittings 
- Other articles 
Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a 
basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or 
of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, 
footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of 
heading No. 68.11 or 68.13. 
- Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a 
basis of asbestos and magnesium carbonate 

- Yarn and thread 
- Cords and string, whether or not plaited 
- Woven or knitted fabric 
- Clothing, clothing accessories, footwear and headgear 
- Paper, millboard and felt 
- Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls 

-Other 
Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, 
segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or 
the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of 
cellulose, whether or not combined with textile or other materials. 

- Brake linings and pads 
-Other 
Worked mica and articles of mica, including agglomerated or 
reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or 
other materials. 
-Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, 
whether or not on a support 

-Other 



780 

H.S. 
Code 

6815.10 

6815.20 

6815.91 
6815.99 

Section XIII 
Chapter 68 

68.15 

Articles of stone or of other mineral substances (including articles of 
peat), not elsewhere specified or included. 
- Non-electrical articles of graphite or other carbon 

- Articles of peat 
- Other articles: 
- - Containing magnesite, dolomite or chromite 
--Other 
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Chapter 69 

Ceramic products 

Section XIII 
Chapter 69 

69.01/04 

Notes. 

1.- This Chapter applies only to ceramic products which have been fired after shaping. Headings Nos. 69.04 
to 69.14 apply only to such products other than those classifiable in headings Nos. 69.01 to 69.03. 

2.- This Chapter does not cover: 
(a) Products of heading No. 28.44; 
(b) Articles of Chapter 71 (for example, imitation jewellery); 
(c) Cermets of heading No. 81.13; 
(d) Articles of Chapter 82; 
(e) Electrical insulators (heading No. 85.46) or fittings of insulating material of heading No. 85.47; 
(f) Artificial teeth (heading No. 90.21); 
(g) Articles of Chapter 91 (for example, clocks and clock cases); 
(h) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings, prefabricated buildings); 
(ij) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games and sports requisites); 
(k) Articles of heading No. 96.06 (for example, buttons) or of heading No. 96.14 (for example, smoking pipes); or 
(1) Articles of Chapter 97 (for example, works of art). 

Heading 
No. 

69.01 

69.02 

69.03 

69.04 

rLS. 
Code 

6901.00 

6902.10 

6902.20 

6902.90 

6903.10 

6903.20 

6903.90 

6904.10 
6904.90 

I.- GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS 
OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, 

AND REFRACTORY GOODS 

Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for 
example, kieselguhr, tripoBte or diatomite) or of similar siliceous earths. 

Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic construc
tional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous 
earths. 
-Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the 

elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr203 

- Containing by weight more than 50 % of alumina (Al2Oj), of silica 
(SiOJ or of a mixture or compound of these products 

-Other 
Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, 
nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other 
than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths. 

- Containing by weight more than 50 % of graphite or other forms of 
carbon or of a mixture of these products 

- Containing by weight more than 50 °h of alumina (A^Oj) or of a mix
ture or compound of alumina and of silica (SiOj) 

-Other 

II.- OTHER CERAMIC PRODUCTS 
Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the 
like. 
• Building bricks 
- Other 



H.S. 
Code 

782 

Section XIII 
Chapter 69 

69.05/14 

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural orn
aments and other ceramic constructional goods. 

6905.10 -Roofing tiles 
6905.90 - Other 
6906.00 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings. 

Ungiazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceram
ic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing. 

6907.10 - Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest 
surface area of which is capable of being enclosed in a square the side 
of which is less than 7 cm 

6907.90 - Other 
Glazed ceramic flags and paring, hearth or wall tiles; glazed ceramic 
mosaic cubes and the like,..whether or not on a backing. 

6908.10 - Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest 
surface area of which is capable of being enclosed in a square the side 
of which is less than 7 cm 

6908.90 -Other . . . . . . . . 
Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic 
troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; cer
amic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or 
packing of goods. 
- Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses: 

6909.11 - - Of porcelain or china 
6909.19 -Other 
6909.90 - Other 

Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water 
closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures. 

6910.10 - Of porcelain or china 
6910.90 -Other 

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of 
porcelain or china. 

6911.10 - Tableware and kitchenware 
6911.90 "-Other 
6912.00 Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet art

icles, other than of porcelain or china. 
Statuettes and other ornamental ceramic articles. 

6913.10 -Of porcelain or china 
6913.90 -Other 

Other ceramic articles. 
6914.10 - Of porcelain or china 
6914.90 -Other 
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Chapter 70 

Glass and glassware 

Section XIII 
Chapter 70 

70.01/02 

Notes. 

l.This Chapter does not cover: 
(a) Goods of heading No. 32.07 (for example, vitrifiable enamels and glazes, glass frit, other glass in the form 

of powder, granules or flakes); 
(b) Articles of Chapter 71 (for example, imitation jewellery); 
(c) Optical fibre cables of heading No. 85.44, electrical insulators (heading No. 85.46) or fittings of insulating 

material of heading No. 85.47; 
(d) Optical fibres, optically worked optical elements, hypodermic syringes, artificial eyes, thermometers, 

barometers, hydrometers or other articles of Chapter 90; 

(e) Lamps or lighting fittings, illuminated signs, illuminated nameplates or the like, having a permanently 
fixed light source, or parts thereof of heading No. 94.05; 

(f) Toys, games, sports requisites, Christmas tree ornaments or other articles of Chapter 95 (excluding glass 
eyes without mechanisms for dolls or for other articles of Chapter 95); or 

(g) Buttons, fitted vacuum flasks, scent or similar sprays or other articles of Chapter 96. 

2. For the purposes of headings Nos. 70.03, 70.04 and 70.05: 
(a) glass is not regarded as "worked" by reason of any process it has undergone before annealing; 
(b) cutting to shape does not affect the classification of glass in sheets; 
(c) the expression "absorbent or reflecting layer" means a microscopically thin coating of metal or of a chemi

cal compound (for example, metal oxide) which absorbs, for example, infrared light or improves the 
reflecting qualities of the glass while still allowing it to retain a degree of transparency or translucency. 

3. The products referred to in heading No. 70.06 remain classified in that heading whether or not they have 
the character of articles. 

4. For the purposes of heading No. 70.19, the expression "glass wool" means: 
(a) Mineral wools with a silica (SiO )̂ content not less than 60 % by weight; 
(b) Mineral wools with a silica (Si02) content less than 60 % but with an alkaline oxide (K20 or Na20) con

tent exceeding 5 % by weight or a boric oxide (B2O3) content exceeding 2 % by weight. 

Mineral wools which do not comply with the above specifications fall in heading No. 68.06. 

5. Throughout the Nomenclature, the expression "glass" includes fused quartz and other fused silica. 

Subheading Note. 

1. For the purposes of subheadings Nos. 7013.21, 7013.31 and 7013.91, the expression "lead crystal" means 
only glass having a minimum lead monoxide (PbO) content by weight of 24 %. 

Heading 
No. 

70.01 
70.02 

H.S. 
Code 

7001.00 

7002.10 
7002.20 

7002.31 
7002.32 

7002.39 

Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass. 
Glass in balls (other than microspheres of heading No. 70.18), rods or 
tubes, unworked. 
Balls 
Rods 
Tubes: 
  Of fused quartz or other fused silica 
  Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 

5 χ 10"6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C 
Other 
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Heading 
No. 

70.03 

70.04 

70.05 

70.06 

70.07 

70.08 
70.09 

70.10 

H.S. 
Code 

7003.11 

7003.19 
7003.20 
7003.30 

7004.10 

7004.90 

7005.10 

7005.21 

7005.29 
7005.30 
7006.00 

7007.11 

7007.19 

7007.21 

7007.29-
7008.00 

7009.10 

7009.91 
7009.92 

7010.10 
7010.90 

Section XIII 
Chapter 70 

70.03/10 

Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having 
an absorbent or reflecting layer, but not otherwise worked. 
- Non-wired sheets: 
- - Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or hav

ing an absorbent or reflecting layer 
- - Other 
- Wired sheets 
- Profiles 
Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorb
ent or reflecting layer, but not otherwise worked. 
- Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or 

having an absorbent or reflecting layer 
- Other glass 
Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or 
not having an absorbent or reflecting layer, but not otherwise worked. 

- Non-wired glass, having an absorbent or reflecting layer 
- Other non-wired glass: 
- - Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or 

merely surface ground 
- - Other 
- Wired glass 
Glass of heading No. 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, en
graved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted 
with other materials. 
Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass. 

- Toughened (tempered) safety glass: 
- - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels 
- - Other 
- Laminated safety glass: 
- - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels 
-Other 
Multiple-walled insulating units of glass. 
Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors. 
- Rear-view mirrors for vehicles 
- Other: 
- - Unframed 
- - Framed 
Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other contain
ers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; 
preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass. 

- Ampoules 
- Other 
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Heading 
No. 
70.11 

70.12 

70.13 

70.14 

70.15 

70.16 

70.17 

H.S. 
Code 

7011.10 
7011.20 
7011.90 
7012.00 

7013.10 

7013.21 
7013.29 

7013.31 
7013.32 

7013.39 

7013.91 
7013.99 
7014.00 

7015.10 
7015.90 

7016.10 

7016.90 

7017.10 
7017.20 

7017.90 

Section XIII 
Chapter 70 

70.11/17 

Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts 
thereof, without fittings, for electric lamps, cathoderay tubes or the like. 
 For electric lighting 
 For cathoderay tubes 
Other 
Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels. 

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decora· 
tion or similar purposes (other than that of heading No. 70.10 or 70.18). 

 Of glassceramics 
 Drinking glasses other than of glassceramics: 
  Of lead crystal 
Other 

 Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kit
chen purposes other than of glassceramics: 

  Of lead crystal 
Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 

5 χ 10"6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C 
  Other 
 Other glassware: 
  Of lead crystal 
  Other 
Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of 
beading No. 70.15), not optically worked. 
Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for noncorrective or 
corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically 
worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture 
of such glasses. 
 Glasses for corrective spectacles 
Other 
Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed 
or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or 
construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether 
or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded 
tights'and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, 
shells or similar forms. 
 Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, 
for mosaics or similar decorative purposes 

Other 
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not 
graduated or calibrated. 
 Of fused quartz or other fused silica 
 Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 

5 χ 10* per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C 
Other 
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Section XIII 
Chapter 70 

70.18/20 

H.S. 
Code 

Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones 
and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation 
jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other 
ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass 
microspheres not exceeding 1 mm in diameter. 

7018.10 - Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones 
and similar glass smallwares 

7018.20 -Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter 
7018.90 -Other 

Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, 
yarn, woven fabrics). 

7019.10 - Slivers, rovings, yarn and chopped strands 
7019.20 -Woven fabrics, including narrow fabrics 

- Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar non-
woven products: 

7019.31 --Mats 
7019.32 - - Thin sheets (voiles) 
7019.39 --Other 
7019.90 -Other 
7020.00 Other articles of glass. 
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Chapter 71 

Notes. 
Section XIV 

NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS 
STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, 

AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; 
COIN 

Chapter 71 

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, 
precious metals, metals clad with precious metal, and articles 

thereof; imitation jewellery; coin 

Notes. 

1.- Subject to Note 1 (a) to Section VI and except as provided below, all articles consisting wholly or partly: 

(a) Of natural or cultured pearls or of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed), 
or 

(b) Of precious metal or of metal clad with precious metal, are to be classified in this Chapter. 

2.- (a) Headings Nos. 71.13, 71.14 and 71.15 do not cover articles in which precious metal or metal clad with 
precious metal is present as minor constituents only, such as minor fittings or minor ornamentation (for 
example, monograms, ferrules and rims), and paragraph (b) of the foregoing Note does not apply to such 
articles (*). 

(b) Heading No. 71.16 does not cover articles containing precious metal or metal clad with precious metal 
(other than as minor constituents). 

3.· This Chapter does not cover: 
(a) Amalgams of precious metal, or colloidal precious metal (heading No. 28.43); 
(b) Sterile surgical suture materials, dental fillings or other goods of Chapter 30; 

(c) Goods of Chapter 32 (for example, lustres); 
(d) Handbags or other articles of heading No. 42.02 or articles of heading No. 42.03; 
(e) Articles of heading No. 43.03 or 43.04; 
(0 Goods of Section XI (textiles and textile articles); 
(g) Footwear, headgear or other articles of Chapter 64 or 65; 
(h) Umbrellas, walking-sticks or other articles of Chapter 66; 
(ij) Abrasive goods of heading No. 68.04 or 68.05 or Chapter 82, containing dust or powder of precious or 

semi-precious stories (natural or synthetic); articles of Chapter 82 with a working part of precious or semi
precious stones (natural, synthetic or reconstructed); machinery, mechanical appliances or electrical 
goods, or parts thereof, of Section XVI. However, articles and parts thereof, wholly of precious or semi
precious stones (natural, synthetic or reconstructed) remain classified in this Chapter, except unmounted 
worked sapphires and diamonds for styli (heading No. 85.22); 

(k) Articles of Chapter 90, 91 or 92 (scientific instruments, clocks and watches, musical instruments); 
(I) Arms or parts thereof (Chapter 93); 

(m) Articles covered by Note 2 to Chapter 95; 
(n) Articles classified in Chapter 96 by virtue of Note 4 to that Chapter; or 
(o) Original sculptures or statuary (heading No. 97.03), collectors' pieces (heading No. 97.05) or antiques of 

an age exceeding one hundred years (heading No. 97.06), other than natural or cultured pearls or precious 
or semi-precious stones. 

(·) The underlined portion of this Note constitutes an optional text. 
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Chapter 71 

Notes, 

4.-(a) The expression "precious metal" means silver, gold and platinum. 
(b) The expression "platinum" means platinum, iridium, osmium, palladium, rhodium and ruthenium. 
(c) The expression "precious or semi-precious stones" does not include any of the substances specified in 

Note 2 (b) to Chapter 96. 

5.- For the purposes of this Chapter, any alloy (including a sintered mixture and an inter-metallic compound) 
containing precious metal is to be treated as an alloy of precious metal if any one precious metal constitutes 
as much as 2 %, by weight, of the alloy. Alloys of precious metal are to be classified according to the foll
owing rules: 
(a) An alloy containing 2 % or more, by weight, of platinum is to be treated as an alloy of platinum; 
(b) An alloy containing 2 % or more, by weight, of gold but no platinum, or less than 2 %, by weight, 

of platinum, is to be treated as an alloy of gold; 
(c) Other alloys containing 2 % or more, by weight, of silver are to be treated as alloys of silver. 

6.- Except where the context otherwise requires, any reference in the Nomenclature to precious metal or to 
any particular precious metal includes a reference to alloys treated as alloys of precious metal or of the 
particular metal in accordance with the rules in Note 5 above, but not to metal clad with precious metal 
or to base metal or non-metals plated with precious metal. 

7.- Throughout the Nomenclature the expression "metal clad with precious metal" means material made with 
a base of metal upon one or more surfaces of which there is affixed by soldering, brazing, welding, hot-
rolling or similar mechanical means a covering of precious metal. Except where the context otherwise re
quires, the expression also covers base metal inlaid with precious metaL 

8.- For the purposes of heading No. 71.13, the expression "articles of jewellery" means: 
(a) Any small objects of personal adornment (gem-set or not) (for example, rings, bracelets, necklaces, 

brooches, ear-rings, watch-chains, fobs, pendants, tie-pins, cuff-links, dress-studs, religious or other me
dals and insignia); and 

(b) Articles of personal use of a kind normally carried in the pocket, in the handbag or on the person (such 
as cigarette cases, powder boxes, chain purses, cachou boxes). 

9.-For the purposes of heading No. 71.14, the expression "articles of goldsmiths' or silversmiths' wares" 
includes such articles as ornaments, tableware, toilet-ware, smokers' requisites and other articles of house
hold, office or religious use. 

10.- For the purposes of heading No. 71.17, the expression "imitation jewellery" means articles of jewellery wi
thin the meaning of paragraph (a) of Note 8 above (but not including buttons or other articles of heading 
No. 96.06, or dress-combs, hair-slides or the like, or hairpins, of heading No. 96.15), not incorporating 
natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) nor (except 
as plating or as minor constituents) precious metal or metal clad with precious metaL 

Subheading Notes 

1,- For.the purposes of subheadings Nos. 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 and 7110.41, the 
expressions "powder" and "in powder form" mean products of which 90 % or more by weight passes 
through a sieve having a mesh aperture of 0.5 mm. 

2.- Notwithstanding the provisions of Chapter Note 4 (b), for the purposes of subheadings Nos. 7110.11 and 
7110.19, the expression "platinum" does not include iridium, osmium, palladium, rhodium or ruthenium. 

3.- For the classification of alloys in the subheadings of heading No. 71.10, each alloy is to be classified with 
that metal, platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium or ruthenium which predominates by weight 
over each other of these metals. 

I 
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Heading 
No. 

71.01 

71.02 

71.03 

71.04 

71.05 

71.06 

H.S. 
Code 

7101.10 

7101.21 
7101.22 

7102.10 

7102.21 
7102.29 

7102.31 
7102.39 

7103.10 

7103.91 
7103.99 

7104.10 
7104.20 
7104.90 

7105.10 
7105.90 

71.07 

7106.10 

7106.91 
7106.92 
7107.00 

Section XIV 
Chapter 71 

71.01/07 

I.- NATURAL OR CULTURED PEARLS AND PRECIOUS OR 
SEMI-PRECIOUS STONES 

Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded bat not 
strung, mounted or set; ungraded pearls, natural or cultured, temporarily 
strung for convenience of transport. 
- Natural pearls 
- Cultured pearls: 
--Unworked 
- · Worked 
Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set. 
- Unsorted 
-Industrial: 
- - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted 
- - Other 
- Non-industrial: 
- - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted 
- - Other 
Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether 
or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded 
precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, tem
porarily strung for convenience of transport. 
- Unworked or simply sawn or roughly shaped 
- Otherwise worked: 
- - Rubies, sapphires and emeralds 
- - Other 
Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or 
not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded syn
thetic or reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily 
strung for convenience of transport. 
- Piezo-electric quartz 
- Other, unworked or simply sawn or roughly shaped 
-Other 

Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious 
stones. 
- Of diamonds 
-Other 

II. PRECIOUS METALS AND METALS CLAD 
WITH PRECIOUS METAL 

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in 
semi-manufactured forms, or in powder form. 
- Powder 
-Other: 
- - Unwrought 
- - Semi-manufactured 
Base metals clad with silver, not further worked than semi
manufactured. 
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Heading 
No. 
71.08 

71.09 

71.10 

71.11 

71.12 

71.13 

71.14 

H.S. 
Code 

7108.11 
7108.12 
7108.13 
7108.20 
7109.00 

7110.11 
7110.19 

7110.21 
7110.29 

7110.31 
7110.39 

7110.41 
7110.49 
7111.00 

7112.10 

7112.20 

7112.90 

7113.11 
7113.19 

7113.20 

7114.11 

Section XIV 
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71.08/14, 

Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi
manufactured forms, or in powder form. 
-Non-monetary: 
- - Powder 
- - Other unwrought forms 
- - Other semi-manufactured forms 
- Monetary 
Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi
manufactured. 

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form. 
- Platinum: 
- - Unwrought or in powder form 
- - Other 
- Palladium: 
- - Unwrought or in powder form 
-Other 
- Rhodium: 
- - Unwrought or in powder form 
- - Other 
- Iridium, osmium and ruthenium: 
- - Unwrought or in powder form 
--Other 

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than 
semi-manufactured. 
Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal. 

- Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings 
containing other precious metals 

- Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweep
ings containing other precious metals 

-Other 

III.- JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES 
AND OTHER ARTICLES 

Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad 
with precious metal. 
• Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal: 

- - Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal 
- - Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious 

metal 
- Of base metal clad with precious metal 
Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of 
precious metal or of metal clad with precious metaL 
- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal : 

- - Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal 
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Heading 
No. 

71.15 

71.16 

71.17 

71.18 

H.S. 
Code 

7114.19 

7114.20 

7115.10 
7115.90 

7116.10 
7116.20 

7117.11 
7117.19 
7117.90 

7118.10 
7118.90 
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- - Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious 
metal 

- Of base metal clad with precious metal 
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metaL 

- Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum 
- Other 
Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones 
(natural, synthetic or reconstructed). 
- Of natural or cultured pearls 
- Of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or recons

tructed) 
Imitation jewellery. 
- Of base metal, whether or not plated with precious metal: 
- - Cuff-links and studs 
- - Other 
- Other 
Coin. 
- Coin (other than gold coin), not being legal tender 
- Other 
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BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL 

Notes. 

1.- This Section does not cover: 
(a) Prepared paints, inks or other products with a basis of metallic flakes or powder (headings Nos. 32.07 

to 32.10, 32.12, 32.13 or 32.15); 
(b) Ferro-cerium or other pyrophoric alloys (heading No. 36.06); 
(c) Headgear or parts thereof of heading No. 65.06 or 65.07; 
(d) Umbrella frames or other articles of heading No. 66.03; 
(e) Goods of Chapter 71 (for example, precious metal alloys, base metal clad with precious metal, imitation 

jewellery); 
(0 Articles of Section XVI (machinery, mechanical appliances and electrical goods); 
(g) Assembled railway or tramway track (heading No. 86.08) or other articles of Section XVII (vehicles, ships 

and boats, aircraft); 
(h) Instruments or apparatus of Section XVTEL including clock or watch springs; 
(ij) Lead shot prepared for ammunition (heading No. 93.06) or other articles of Section XIX (arms and 

ammunition); 
(k) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, mattress supports, lamps and lighting fittings, illuminated 

signs, prefabricated buildings); 
(1) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites); 

(m) Hand sieves, buttons, pens, pencil-holders, pen nibs or other articles of Chapter 96 (miscellaneous 
manufactured articles); or 

(n) Articles of Chapter 97 (for example, works of art). 

2.- Throughout the Nomenclature, the expression "parts of general use" means: 
(a) Articles of heading No. 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 or 73.18 and similar articles of other base metal; 

(b) Springs and leaves for springs, of base metal, other than clock or watch springs (heading No. 91.14); and 
(c) Articles of headings Nos. 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 and frames and mirrors, of base metal, of heading 

No. 83.06. 
In Chapters 73 to 76 and 78 to 82 (but not in heading No. 73.15) references to parts of goods do not 

include references to parts of general use as defined above. 
Subject to the preceding paragraph and to Note 1 to Chapter 83, the articles of Chapter 82 or 83 are 

excluded from Chapters 72 to 76 and 78..to 81. 

3.- Classification of alloys (other than ferro-alloys and master alloys as defined in Chapters 72 and 74): 
(a) An alloy of base metals is to be classified as an alloy of the metal which predominates by weight over 

each of the other metals; 
(b) An alloy composed of base metals of this Section and of elements not falling within this Section is to 

be treated as an alloy of base metals of this Section if the total weight of such metals equals or exceeds 
the total weight of die other elements present; 

(c) In this Section the term "alloys" includes sintered mixtures of metal powders, heterogeneous intimate 
mixtures obtained by melting (other than cermets) and intermetallic compounds. 

4.- Unless the context otherwise requires, any reference in the Nomenclature to a base metal includes a 
reference to alloys which, by virtue of Note 3 above, are to be classified as alloys of that metal. 

5.- Classification of composite articles: 
Except where the headings otherwise require, articles of base metal (including articles of mixed 

materials treated as articles of base metal under the Interpretative Rules) containing two or more base metals 
are to be treated as articles of the base metal predominating by weight over each of the other metals. 

For this purpose: 
(a) Iron and steel, or different kinds of iron or steel, are regarded as one and the same metal; 
(b) An alloy is regarded as being entirely composed of that metal as an alloy of which, by virtue of Note 3, 

it is classified; and 
(c) A cermet of heading No. 81.13 is regarded as a single base metaL 
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6.- In this Section, the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Waste and scrap 

Metal waste and scrap from the manufacture or mechanical working of metals, and metal goods definitely 
not usable as such because of breakage, cutting-up, wear or other reasons. 

(b) Powders 
Products of which 90 % or more by weight passes through a sieve having a mesh aperture of 1 mm. 

Chapter 72 

Iron and steel 

1.- In this Chapter and, in the case of Notes (d), (e) and (f) throughout the Nomenclature, the following expres
sions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Pig iron 

Iron-carbon alloys not usefully malleable, containing more than 2 % by weight of carbon and which may 
contain by weight one or more other elements within the following limits: 

- not more than 10 % of chromium 
- not more than 6 % of manganese 
- not more than 3 % of phosphorus 
• not more than 8 % of silicon 
- a total of not more than 10 % of other elements. 

(b) Spiegeleiseo 
Iron-carbon alloys containing by weight more than 6 % but not more than 30 % of manganese and other
wise conforming to the specification at (a) above. 

(c) Ferro-alloys 
Alloys in pigs, blocks, lumps or similar primary forms, in forms obtained by continuous casting and also 
in granular or powder forms, whether or not agglomerated, commonly used as an additive in the 
manufacture of other alloys or as de-oxidants, de-sulphurising agents or for similar uses in ferrous 
metallurgy and generally not usefully malleable, containing by weight 4 % or more of the element iron 
and one or more of the following: 

- more than 10 % of chromium 
• more than 30 % of manganese 
• more than 3 % of phosphorus 
- more than 8 % of silicon 
- a total of more than 10 % of other elements, excluding carbon, subject to a maximum content of 10 % 
in the case of copper. 

(d) Steel 
Ferrous materials other than those of heading No. 72.03 which (with the exception of certain types pro
duced in the form of castings) are usefully malleable and which contain by weight 2 % or less of carbon. 
However, chromium steels may contain higher proportions of carbon. 

(e) Stainless steel 
Alloy steels containing, by weight, 1.2 % or less of carbon and 10.5 % or more of chromium,- with or 
without other elements. 

(f) Other alloy steel 
Steels not complying with the definition of stainless steel and containing by weight one or more of the 
following elements in the proportion shown: 
- 0.3 "h or more of aluminium 
- 0.0008 % or more of boron 
• 0.3 % or more of chromium 
- 0.3 % or more of cobalt 
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- 0.4 % or more of copper 
- 0.4 % or more of lead 
- 1.65 % or more of manganese 
- 0.08 % or more of molybdenum 
- 0.3 % or more of nickel 
-0.06 % or more of niobium 
- 0.6 % or more of silicon 
- 0.05 % or more of titanium 
- 0.3 % or more of tungsten (wolfram) 
• 0.1 % or more of vanadium 
- 0.05 % or more of zirconium 
- 0.1 % or more of other elements (except sulphur, phosphorus, carbon and nitrogen), taken separately. 

(g) Remelting scrap ingots of iron or steel 
Products roughly cast in the form of ingots without feeder-heads or hot tops, or of pigs, having obvious 
surface faults and not complying with the chemical composition of pig iron, spiegeleisen or ferro-alloys. 

(h) Granules 
Products of which less than 90 % by weight passes through a sieve with a mesh aperture of 1 mm and 
of which 90 % or more by weight passes through a sieve with a mesh aperture of 5 mm. 

(ij) Semi-finished products 
Continuous cast products of solid section, whether or not subjected to primary hot-rolling; and 

Other products of solid section, which have not been further worked than subjected to primary hot-
rolling or roughly shaped by forging, including blanks for angles, shapes or sections. 
These products are not presented in coils, 

(k) Flat-rolled products 
Rolled products of solid rectangular (other than square) cross-section, which do not conform to the defini
tion at (ij) above in the form of: 
- coils of successively superimposed layers, or 
• straight lengths, which if of a thickness less than 4.75 mm are of a width measuring at least ten times 

the thickness or if of a thickness of 4.75 mm or more are of a width which exceeds 150 mm and measures 
at least twice the thickness. 

Flat-rolled products include those with patterns in relief derived directly from rolling (for example, 
grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and those which have been perforated, corrugated or 
polished, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings. 

Flat-rolled products of a shape other than rectangular or square, of any size, are to be classified as 
products of a width of 600 mm or more, provided that they do not assume the character of articles or 
products of other headings. 

(1) Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils 
Hot-rolled products in irregularly wound coils, which have a solid cross-section in the shape of circles, 
segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons. These pro
ducts may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during-the-rolling process 

. (reinforcing bars and rods). 
(m) Other bars and rods 

Products which do not conform to any of the definitions at (ij), (k) or (1) above or to the definition of 
wire, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, segments 
of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons. These products may: 

- have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing 
bars and rods); 

• be twisted after rolling. 
(n) Angles, shapes and sections 

Products having a uniform solid cross-section along their whole length which do not conform to any of 
the definitions at (ij), (k), (I) or (m) above or to the definition of wire. 

Chapter 72 does not include products of heading No. 73.01 or 73.02. 
(o)Wire 

Cold-formed products in coils, of any uniform solid cross-section along their whole length, which do not 
conform to the definition of flat-rolled products. 
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(p) Hollow drill bars and rods 
Hollow bars and rods of any cross-section, suitable for drills, of which the greatest external dimension 
of the cross-section exceeds 15 mm but does not exceed 52 mm. and of which the greatest internal dimen
sion does not exceed one half of the greatest external dimension. Hollow bars and rods of iron or steel 
not conforming to this definition are to be classified in heading No. 73.04. 

2.- Ferrous metals clad with another ferrous metal are to be classified as products of the ferrous metal 
predominating by weight. 

3.- Iron or steel products obtained by electrolytic deposition, by pressure casting or by sintering are to be classi
fied, according to their form, their composition and their appearance, in the headings of this Chapter ap
propriate to similar hot-rolled products. 

Subheading Notes. 

1.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Alloy pig iron 

Pig iron containing, by weight, one or more of the following elements in the specified proportions: 
- more than 0.2 % of chromium 
- more than 0.3 % of copper 
- more than 0.3 % of nickel 
- more than 0.1 % of any of the following elements: aluminium, molybdenum, titanium, tungsten (wol
fram), vanadium. 

(b) Non-alloy free-cutting steel 
Non-alloy steel containing, by weight, one or more of the following elements in the specified proportions: 

- 0.08. % or more of sulphur 
- 0.1 % or more of lead 
- more than 0.05 % of selenium 
- more than 0.01 % of tellurium 
- more than 0.05 % of bismuth. 

(c) Silicon-electrical steel 
Alloy steels containing by weight at least 0.6 % but not more than 6 % of silicon and not more than 
0.08 % of carbon. They may also contain by weight not more than 1 % of aluminium but no other ele
ment in a proportion that would give the steel the characteristics of another alloy steel. 

(d) High speed steel 
Alloy steels containing, with or without other elements, at least two of the three elements molybdenum, 
tungsten and vanadium with a combined content by weight of 7 % or more, 0.6 % or more of carbon 
and 3 to 6 % of chromium. 

(e) Silico-manganese steel 
Alloy steels containing by weight: 
- 0.35 % or more but not more than 0.7 % of carbon, 
- 0.5 % or more but not more than 1.2 % of manganese, and 
- 0.6 % or more but not more than 2.3 % of silicon, but not containing any other element in a proportion 
that would give the steel the characteristics of another alloy stecL 

2.- For the classification of ferro-alloys in the subheadings of heading No. 72.02 the following rule should be 
observed: 
A ferro-alloy is considered as binary and classified under the relevant subheading (if it exists) if only one 
of the alloy elements exceeds the minimum percentage laid down in Chapter Note 1 (c); by analogy, it is 
considered respectively as ternary or quaternary if two or three alloy elements exceed the minimum per
centage. 

For the application of this rule the unspecified "other elements" referred to in Chapter Note 1 (c) must 
each exceed 10 % by weight. 
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Heading 
No. 

72.01 

72.02 

72.03 

72.04 

H.S. 
Code 

7201.10 

7201.20 

7201.30 
7201.40 

7202.11 
7202.19 

7202.21 
7202.29 
7202.30 

7202.41 
7202.49 
7202.50 
7202.60 
7202.70 
7202.80 

7202.91 
7202.92 
7202.93 
7202.99 

7203.10 
7203.90 

7204.10 

7204.21 
7204.29 
7204.30 

7204.41 
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I.- PRIMARY MATERIALS; 
PRODUCTS IN GRANULAR OR POWDER FORM 

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms. 

- Non-alloy pig iron containing by weight 0.5 % or less of phosphorus 

-Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5 % of 
phosphorus 

- Alloy pig iron 
- Spiegeleisen 
Ferro-alloys. 
- Ferro-manganese: 
- - Containing by weight more than 2 % of carbon 
- - Other 
- Ferro-sflicon: 
- - Containing by weight more than 55 % of silicon 
--Other 
- Ferro-silico-manganese 
- Ferro-chromium: 
- - Containing by weight more than 4 % of carbon 
- - Other 
- Ferro-silico-chromium 
- Ferro-nickel 
- Ferro-molybdenum 
- Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten 
-Other: 
- - Ferro-titanium and ferro-sflico-titanium 
- - Ferro-vanadium 
- - Ferro-niobium 
- - Other 
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other 
spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having 
a minimum purity by weight of 99.94 %, in lumps, pellets or similar 
forms. 
- Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore 
- Other 
Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steeL 

- Waste and scrap of cast iron 
- Waste and scrap of alloy steel: 
- - Of stainless steel 
--Other 
- Waste and scrap of tinned iron or steel 
- Other waste and scrap: 
• - Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings 

and stampings, whether or not in bundles 
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Heading 
No. 

72.05 

72.06 

72.07 

72.08 

H.S. 
Code 

7204.49 
7204.50 

7205.10 

7205.21 
7205.29 

7206.10 
7206.90 

7207.11 

7207.12 
7207.19 
7207.20 

7208.11 
7208.12 
7208.13 
7208.14 

7208.21 
7208.22 
7208.23 
7208.24 

7208.31 

7208.32 
7208.33 

7208.34 
7208.35 

- - Other 
- Remelting scrap ingots 
Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steeL 
- Granules 
- Powders: 
- - Of alloy steel 
- - Other 

II.- IRON AND NON-ALLOY STEEL 

Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron 
of heading No. 72.03). 
- Ingots 
- Other 
Semi-finished products of iron or non-alloy steel 
- Containing by weight less than 0.25 % of carbon: 
- - Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring 

less than twice the thickness 
- - Other, of rectangular (other than square) cross-section 
- - Other 
- Containing by weight 0.25 % or more of carbon 
Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or 
more, bot-rolkd, not clad, plated or coated. 
- In coils, not further worked than hot-rolled, of a thickness of less than 
3 ram and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness 
of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa: 

- - Of a thickness exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm 
- - Of a thickness of less than 3 mm 
- Other, in coils, not further worked than hot-rolled: 
- - Of a thickness exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm 
- - Of a thickness of less than 3 mm 
- Not in coils, not further worked than hot-rolled, of a thickness of less 
than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a 
thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 
355 MPa: 

- - Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width not exceeding 
1,250 mm and of a thickness of not less than 4 mm, without patterns 
in relief 

- - Other, of a thickness exceeding 10 mm 
- - Other, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm 

- - Other, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm . 
- - Other, of a thickness of less than 3 mm 
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H.S. 
Code 

7208.41 

7208.42 
7208.43 

7208.44 
7208.45 
7208.90 

7209.11 
7209.12 
7209.13 
7209.14 

7209.21 
7209.22 
7209.23 
7209.24 

7209.31 
7209.32 
7209.33 
7209.34 

7209.41 
7209.42 
7209:43 
7209.44 
7209.90 

7210.11 
7210.12 
7210.20 

7210.31 

7210.39 

Section XV 
Chapter 72 

72.08J/10, 

- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled: 
- - Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width not exceeding 

1,250 mm and of a thickness of not less than 4 mm, without patterns 
in relief 

- - Other, of a thickness exceeding 10 mm 
- - Other, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm 

- - Other, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm 
- - Other, of a thickness of less than 3 mm 
-Other 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or 
more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated. 
-In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), of a 
thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 
275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum 
yield point of 355 MPa: 

- - Of a thickness of 3 mm or more 
- - Of a thickness exceeding I mm but less than 3 mm 
- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm 
- - Of a thickness of less than 0.5 mm 
- Other, in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): 
- - Of a thickness of 3 mm or more 
- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm 
- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm 
- - Of a thickness of less than 0.5 mm 
- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), of a 

thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 
275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum 
yield point of 355 MPa: 

- - Of a thickness of 3 mm or more 
- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm 
- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm 
- - Of a thickness of less than 0.5 mm 
- Other, not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): 
- - Of a thickness of 3 mm or more 
- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm 
- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm 
- - Of a thickness of less than 0.5 mm 
- Other 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or 
more, clad, plated or coated. 
- Plated or coated with tin: 
- - Of a thickness of 0.5 mm or more 
- - Of a thickness of less than 0.5 mm 
- Plated or coated with lead, including teme-plate 
- Electrolytically plated or coated with zinc: 
- · Of steel of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield 

point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a 
minimum yield point of 355 MPa 

-Other 



799 

HS/AS 1 — July 1988 

Heading 
No. 

72.11 

72.12 

72.13 

H.S. 
Code 

7210.41 
7210.49 
7210.50 

7210.60 
7210.70 
7210.90 

7211.11 

7211.12 
7211.19 

7211.21 

7211.22 
7211.29 
7211.30 

7211.41 
7211.49 
7211.90 

7212.10 

7212.21 

7212.29 
7212.30 
7212.40 
7212.50 
7212:60 

7213.10 

7213.20 

7213.31 
7213.39 
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- Otherwise plated or coated with zinc: 
- - Corrugated 
- - Other 
- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromi

um oxides 
- Plated or coated with aluminium 
- Painted, varnished or coated with plastics 
- Other 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 
600 mm, not clad, plated or coated. 
- Not further worked than hot-rolled, of a thickness of less than 3 mm 
and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 
3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa: 

- - Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 
150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and 
without patterns in relief 

- - Other, of a thickness of 4.75 mm or more 
- - Other 
- Other, not further worked than hot-rolled: 
- - Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 

150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and 
without patterns in relief 

- - Other, of a thickness of 4.75 mm or more 
- - Other 
- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced), of a thickness of less 
than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thick
ness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa 

- Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced): 
- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon 
- - Other 
- Other 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 
600 ram, clad, plated or coated. 
- Plated or coated with tin 
- Electrolytically plated or coated with zinc: 
- - Of steel of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield 

point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a 
minimum yield point of 355 MPa 

- - Other 
• Otherwise plated or coated with zinc 
- Painted, varnished or coated with plastics 
- Otherwise plated or coated 
- Clad 
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy 
steel. 
- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced 
during the rolling process 

- Of free-cutting steel 
- Other, containing by weight less than 0.25 % of carbon: 
- -Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter 
- - Other 
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72.13/17, 

H.S. 
Code 

7213.41 
7213.49 
7213.50 

7214.10 
7214.20 

7214.30 
7214.40 
7214.50 

7214.60 

7215.10 
7215.20 

7215.30 

7215.40 

7215.90 

7216.10 

7216.21 
7216.22 

7216.31 
7216.32 
7216.33 
7216.40 

7216.50 

7216.60 

7216.90 

7217.11 
7217.12 
7217.13 
7217.19 

 Other, containing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of 
carbon: 

  Of circular crosssection measuring less than 14 mm in diameter 
•  Other 
 Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon 
Other bars and rods of iron or nonalloy steel, not further worked than 
forged, hotrolled, hotdrawn or hotextruded, bat including those 
twisted after rolling. 
 Forged 
 Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced 
during the rolling process or twisted after rolling 

 Of freecutting steel 
 Other, containing by weight less than 0.25 % of carbon 
 Other, containing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of 
carbon 

 Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon 
Other bars and rods of iron or nonalloy steeL 
 Of freecutting steel, not further worked than cold formed or coldfinished 
 Other, not further worked than coldformed or coldfinished, contain
ing by weight less than 0.25 % of carbon 

 Other, not further worked than coldformed or coldfinished, contain
ing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of carbon 

 Other, not further worked than coldformed or coldfinished, contain
ing by weight 0.6 % or more of carbon 

 Other 
Angles, shapes and sections of iron or nonalloy steeL 
 U, I or Η sections, not further worked than hotrolled, hotdrawn or 
extruded, of a height of less than 80 mm 

 L or Τ sections, not further worked than hotrolled, hotdrawn or 
extruded, of a height of less than 80 mm: 

  L sections 
  Τ sections 
 U, I or Η sections, not further worked than hotrolled, hotdrawn or 
extruded of a height of 80 mm or more: 

- - U sections 
- -1 sections 
- - Η sections 
 L or Τ sections, not further worked than hotrolled, hotdrawn or 
extruded, of a height of 80 ram or more 

 Other angles, shapes and sections, not further worked than hotrolled, 
hotdrawn or extruded 

 Angles, shapes and sections, not further worked than coldformed or 
coldfinished 

Other 
Wire of iron or nonalloy steeL 
 Containing by weight less than 0.25 % of carbon: 
  Not plated or coated, whether or not polished 
  Plated or coated with zinc 
  Plated or coated with other base metals 
  Other 
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Heading 
No. 

72.18 

72.19 

72.20 

72.21 
72.22 

H.S. 
Code 

7217.21 
7217.22 
7217.23 
7217.29 

7217.31 
7217.32 
7217.33 
7217.39 

7218.10 
7218.90 

7219.11 
7219.12 
7219.13 
7219.14 

7219.21 
7219.22 
7219.23 
7219.24 

7219.31 
7219.32 
7219.33 
7219.34 
7219.35 
7219.90 

7220.11 
7220.12 
7220.20 
7220.90 
7221.00 

7222.10 

7222.20 
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72.17^22, 

- Containing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of carbon: 
- - Not plated or coated, whether or not polished 
- - Plated or coated with zinc 
- · Plated or coated with other base metals 
- - Other 
- Containing by weight 0.6 % or more of carbon: 
- - Not plated or coated, whether or not polished 
- - Plated or coated with zinc 
- - Plated or coated with other base metals 
- - Other 

i l l.- STAINLESS STEEL 

Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products 
of stainless steeL 
- Ingots and other primary forms 
- Other 
Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more. 

- Not further worked than hot-rolled, in coils: 
- - Of a thickness exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm 
- - Of a thickness of less than 3 mm 
- Not further worked than hot-rolled, not in coils: 
- - Of a thickness exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm 
- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm 
- - Of a thickness of less than 3 mm 
- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced): 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more 
- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm 
- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm 
- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm 
• - Of a thickness of less than 0.5 mm 
- Other 
Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm. 

- Not further worked than hot-rolled: 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more 
- - Of a thickness of less than 4.75 mm 
- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) 
-Other 
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steeL 
Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of 
stainless steeL 
-Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 
extruded 

- Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished 
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H.S. 
Code 

7222.30 
7222.40 

7223.00 

Section XV 
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72.22^29 

- Other bars and rods 
- Angles, shapes and sections 
Wire of stainless steeL 

IV.- OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, 
OF ALLOY OR NON-ALLOY STEEL 

Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished 
products of other alloy steel 

7224.10 - Ingots and other primary forms 
7224.90 - Other 

Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more. 

7225.10 - Of silicon-electrical steel 
7225.20 - Of high speed steel 
7225.30 - Other, not further worked than hot-rolled, in coils 
7225.40 - Other, not further worked than hot-rolled, not in coils 
7225.50 - Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) 
7225.90 - Other 

Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm. 

7226.10 - Of sih'con-electrical steel 
7226.20 - Of high speed steel 

-Other: 
7226.91 - - Not further worked than hot-rolled 
7226.92 - - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) 
7226.99 - - Other 

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steeL 
7227.10 - Of high speed steel 
7227.20 - Of silico-manganese steel 
7227.90 -Other 

Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of 
other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steeL 

7228.10 - Bars and rods, of high speed steel 
7228.20 - Bars and rods, of silico-manganese steel 
7228.30 - Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded 
7228.40 - Other bars and rods, not further worked than forged 
7228.50 - Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-

finished 
7228.60 - Other bars and rods 
7228.70 - Angles, shapes and sections 
7228.80 - Hollow drill bars and rods 

Wire of other afloy steeL 
7229.10 - Of high speed steel 
7229.20 - Of silico-manganese steel 
7229.90 - Other 
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Chapter 73 

Articles of Iron or steel 

Notes. 

1. In this Chapter the expression "cast iron" applies to products obtained by casting in which iron predominates 
by weight over each of the other elements and which do not comply with the chemical composition of steel 
as defined in Note 1 (d) to Chapter 72. 

2. In this Chapter the word "wire" means hot or coldformed products of any crosssectional shape, of which 
no crosssectional dimension exceeds 16 mm. 

H.S. 
Code 

7301.10 
7301.20 

7302.10 
7302.20 
7302.30 

7302.40 
7302.90 
7303.00 

7304.10 
7304.20 

7304-31 
7304.39 

7304.41 
7304.49 

7304.51 
7304.59 
7304.90 

7305.11 

Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made 
from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or 
steel. 
 Sheet piling 
 Angles, shapes and sections 

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the fol
lowing: rails, checkrails and rack rails, switch blades, crossing frogs, 
point rods and other crossing pieces, sleepers (crossties), fishplates, 
chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties 
and other material specialized for jointing or fixing rails. 

Rails 
 Sleepers (crossties) 
 Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces 

 Fishplates and sole plates 
Other 
Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron. 
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) 
or steel. 
 Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines 
 Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas I 

 Other, of circular crosssection, of iron or nonalloy steel: 
  Colddrawn or coldrolled (coldreduced) 
  Other 
 Other, of circular crosssection, of stainless steel: 
  Colddrawn or coldrolled (coldreduced) 
Other 
 Other, of circular crosssection, of other alloy steel: ( 

  Colddrawn or coldrolled (coldreduced) < 
Other 
 Other ι 
Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), 
having internal and external circular crosssections, the external di
ameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel. 
 Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines: 
  Longitudinally submerged arc welded 
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73.05j/09 

H.S. 
Code 

7305.12 
7305.19 
7305.20 

7305.31 
7305.39 
7305.90 

7306.10 
7306.20 

7306.30 
7306.40 
7306.50 
7306.60 
7306.90 

7307.11 
7307.19 

7307.21 
7307.22 
7307.23 
7307.29 

7307.91 
7307.92 
7307.93 
7307.99 

7308.10 
7308.20 
7308.30 
7308.40 
7308.90 
7309.00 

- - Other, longitudinally welded 
• - Other 
- Casing of a kind used in drilling for oil or gas 

- Other, welded: 
- - Longitudinally welded 
- - Other 
- Other 
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, 
riveted or similarly closed), of iron or steeL 
- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines 
- Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas 

- Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel 
- Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel 
- Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel 
- Other, welded, of non-circular cross-section 
- Other 
Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or 
steeL 
- Cast fittings: 
- - Of non-malleable cast iron 
- - Other 
- Other, of stainless steel : 
- - Flanges 
- - Threaded elbows, bends and sleeves 
- - Butt welding fittings 
- - Other 
-Other: 
- - Flanges 
- - Threaded elbows, bends and sleeves 
- - Butt welding fittings 
- - Other 
Structures (excluding prefabricated buildings of heading No. 94.06) and 
parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, 
towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows 
and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars 
and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, 
tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steeL 

- Bridges and bridge-sections 
- Towers and lattice masts 
- Doors, windows and their frames and thresholds for doors 
- Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pitpropping 
- Other 
Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other 
than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceed
ing 300 I, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with 
mechanical or thermal equipment. 
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Headine 
No. ~ 

73.10 

73.11 
73.12 

73.13 

73.14 

73.15 

73.16 

73.17 

H.S. 
Code 

7310.10 

7310.21 
7310.29 
7311.00 

7312.10 
7312.90 
7313.00 

7314.11 
7314.19 
7314.20 

7314.30 

7314.41 
7314.42 
7314.49 
7314.50 

7315.11. 
7315.12 
7315.19 
7315.20 

7315.81 
7315.82 
7315.89 
7315.90 
7316.00 
7317.00 

Section XV 
Chapter 73 

73.10/17 

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any materi
al (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity 
not exceeding 300 L, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted 
with mechanical or thermal equipment. 

- Of a capacity of 50 l or more 
- Of a capacity of less than 50 l: 
- - Cans which are to be closed by soldering or crimping 
- - Other 
Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel. 

Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron 
or steel, not electrically insulated. 
- Stranded wire, ropes and cables 
- Other 
Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or 
not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron 
or steel. 
Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel 
wire; expanded metal of iron or steel. 

- Woven products: 
- - Of stainless steel 
- - Other 
- Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a 

maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a 
mesh size of 100 cm2 or more 

- Other grill, netting and fencing, welded at the intersection 
- Other grill, netting and fencing: 
- - Plated or coated with zinc 
- - Coated with plastics 
- - Other 
- Expanded metal 
Chain and parts thereof, of iron or steel. 
- Articulated link chain and parts thereof: 
- - Roller chain 
- - Other chain 
--Parts 
- Skid chain 
- Other chain: 
- - Stud-link 
- - Other, welded link 
- - Other 
- Other parts 
Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steeL 
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of 
heading No. 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not 
with heads of other material, but excluding such articles with heads of 
copper. 
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Heading 
No. 

73.18 

73.19 

73.20 

73.21 

H.S. 
Code 

7318.11 
7318.12 
7318.13 
7318.14 
7318.15 
7318.16 
7318.19 

7318.21 
7318.22 
7318.23 
7318.24 
7318.29 

7319.10 
7319.20 
7319.30 
7319.90 

7320.10 
7320.20 
7320.90 

7321.Π 
7321.12 
7321.13 

7321.81 
7321.82 
7321.83 
7321.90 
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73.18/21 

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-
pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or 
steeL 
- Threaded articles: 
- - Coach screws 
- - Other wood screws 
- - Screw hooks and screw rings 
- - Self-tapping screws 
- - Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers 
- - Nuts 
- - Other 
- Non-threaded articles: 
- - Spring washers and other lock washers 
- - Other washers 
- - Rivets 
- - Cotters and cotter-pins 
- - Other 
Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery 
stilettos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety 
pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included. 

- Sewing, darning or embroidery needles 
- Safety pins 
- Other pins 
- Other 
Springs and leaves for springs, of iron or steeL 
- Leaf-springs and leaves therefor 
- Helical springs 
-Other 
Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers 
for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and 
similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or 
steeL 
- Cooking appliances and plate warmers: 
- - For gas fuel or for both gas and other fuels 
- - For liquid fuel 

. - - For solid fuel 
- Other appliances: 
- - For gas fuel or for both gas and other fuels 
- · For liquid fuel 
- - For solid fuel 
-Parts 
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H.S. 
Code 

7322.11 
7322.19 
7322.90 

7323.10 

7323.91 
7323.92 
7323.93 
7323.94 
7323.99 

7324.10 

7324.21 
7324.29 
7324.90 

7325.10 

7325.91 
7325.99 

7326.11 
7326.19 
7326.20 
7326.90 
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73.22/26 

Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, 
of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including 
distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not elec
trically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts 
thereof, of iron or steel. 

- Radiators and parts thereof: 
- - Of cast iron 
- - Other 
- Other 
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or 
steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, 
gloves and the like,'of iron or steeL 

- Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves 
and the like 

-Other: 
- - Of cast iron, not enamelled 
- - Of cast iron, enamelled 
- - Of stainless steel 
- - Of iron (other than cast iron) or steel, enamelled 
- - Other 
Sanitary ware and parts thereof, of iron or steeL 
- Sinks and wash basins, of stainless steel 
-Baths: 
- - Of cast iron, whether or not enamelled 
- - Other 
- Other, including parts 

Other cast articles of iron or steeL 
- Of non-malleable cast iron 
-Other: 
- - Grinding balls and similar articles for mills 
- - Other 
Other articles of iron or steeL 
- Forged or stamped, but not further worked: 
- - Grinding balls and similar articles for mills 
--Other 
- Articles of iron or steel wire 
-Other 
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Chapter 74 

Copper and articles thereof 

Note. 

1.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Refined copper 

Metal containing at least 99.85 % by weight of copper; or 
Metal containing at least 97.5 °h by weight of copper, provided that the content by weight of any other 
element does not exceed the limit specified in the following table: 

TABLE · Other elements 

Element 

Ag Silver 
As Arsenic 
Cd Cadmium 
Cr Chromium 
Mg Magnesium 
Pb Lead 
S Sulphur 
Sn Tin 
Te Tellurium 
Zn Zinc 
Zr Zirconium 
Other elements*, each 

Limiting content % by weight 

0.25 
0.5 
1.3 
1.4 
0.8 
1.5 
0.7 
0.8 
0.8 
1 
0.3 
0.3 

* Other elements are, for example, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. 

(b) Copper alloys 
Metallic substances other than unrefined copper in which copper predominates by weight over each of 
the other elements, provided that: 
(i) the content by weight of at least one of the other elements is greater than the limit specified in the I 

foregoing table; or 
(ii) the total content by weight of such other elements exceeds 2.5 %. 

(c) Master alloys 
Alloys containing with other elements more than 10 % by weight of copper, not usefully malleable and 
commonly used as an additive in the manufacture of other alloys or as de-oxidants, de-sulphurising agents 
or for similar uses in the metallurgy of non-ferrous metals. However, copper phosphide (phosphor copper) 
containing more than 15 % by weight of phosphorus falls in heading No. 28.48. 

(d) Bars and rods 
Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite 
sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a 
rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have comers rounded along 
their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rect
angular") cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered 
products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production 
(otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided that they have not thereby assumed the 
character of articles or products of other headings. 

Wire-bars and billets with their ends tapered or otherwise worked simply to facilitate their entry into 
machines for converting them into, for example, drawing stock (wire-rod) or tubes, are however to be 
taken to be unwrought copper of heading No. 74.03. 

(e) Profiles 
Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their 
whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, 
foil, tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have 
been subsequently, worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided 
that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings. . 

Section XV 
Chapter 74 

Note, 
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(0 Wire 
Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole 
length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex 
polygons (including "•flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex 
arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (includ
ing square), triangular or polygonal cross-section may have comers rounded along their whole length. 
The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section 
exceeds one-tenth of the width. 

In the case of heading No. 74.14, however, the term "wire" applies only to products, whether or 
not in coils, of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm. 

(g) Plates, sheets, strip and foil 
Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading No. 74.03), coiled or not, of solid 
rectangular (other than square) cross-section with or without rounded corners (including "modified rec
tangles" of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length 
and parallel) of a uniform thickness, which are: 
- of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width, 
- of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character 
of articles or products of other headings. 

Headings Nos. 74.09 and 74.10 apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for 
example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforat
ed, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles 
or products of other headings. 

(h) Tubes and pipes 
Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section with only one enclosed void along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. Products with a rectangular (includ
ing square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have corners 
rounded along their whole length, are also to be taken to be tubes and pipes provided the inner and outer 
cross-sections are concentric and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the foregoing 
cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, drilled, waisted, expanded, cone-shaped or fitted 
with flanges, collars or rings. 

Subheading Note. 

1.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Copper-zinc base alloys (brasses) 

Alloys of copper and zinc, with or without other elements. When other elements are present: 
- zinc predominates by weight over each of such other elements; 
- any nickel content by weight is less than 5 % (see copper-nickel-zinc alloys (nickel silvers)); and 

- any tin content by weight is less than 3 % (see copper-tin alloys (bronzes)). 
(b) Copper-tin base alloys (bronzes) 

Alloys of copper and tin. with or without other elements. When other elements are present, tin 
predominates by weight over each of such other elements, except that when the tin content is 3 % or 
more the zinc content by weight may exceed that of tin but must be less than 10 %. 

(c) Copper-nickel-zinc base alloys (nickel silvers) 
Alloys of copper, nickel and zinc, with or without other elements. The nickel content is 5 % or more 
by weight (see copper-zinc alloys (brasses)). 

(d) Copper-nickel base alloys 
Alloys of copper and nickel, with or without other elements but in any case containing by weight not 
more than 1 % of zinc. When other elements are present, nickel predominates by weight over each of 
such other elements. 
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74.07 

74.08 

74.09 

leading 
No. 
74.01 

74.02 
74.03 

74.04 
74.05 
74.06 

H.S. 
Code 

7401.10 
7401.20 
7402.00 

7403.11 
7403.12 
7403.13 
7403.19 

7403.21 
7403.22 
7403.23 

7403.29 
7404.00 
7405.00 

7406.10 
7406.20 

7407.10 

7407.21 
7407.22 

7407.29 

7408.11 
7408.19 

7408.21 
7408.22 

7408.29 

7409.11 
7409.19 

7409.21 
7409.29 

Section XV 
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74.01/09, 

Copper mattes; cement copper (precipitated copper). 
- Copper mattes 
- Cement copper (precipitated copper) 
Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining. 
Refined copper and copper alloys, unwrought. 
- Refined copper: 
- · Cathodes and sections of cathodes 
- · Wire-bars 
- - Billets 
- - Other 
- Copper alloys: 
- - Copper-zinc base alloys (brass) 
- - Copper-tin base alloys (bronze) 
- - Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base 

alloys (nickel silver) 
- - Other copper alloys (other than master alloys of heading No. 74.05) 
Copper waste and scrap. 
Master alloys of copper. 
Copper powders and flakes. 
- Powders of non-lamellar structure 
- Powders of lamellar structure; flakes 
Copper bars, rods and profiles. 
- Of refined copper 
- Of copper alloys: 
- - Of copper-zinc base alloys (brass) 
- - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base 

alloys (nickel silver) 
--Other 
Copper wire. 
- Of refined copper: 
- - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm 
--Other 
-Of copper alloys: 
- - Of copper-zinc base alloys (brass) 
- - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base 

alloys (nickel silver) 
--Other 
Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm. 
- Of refined copper: 
- - In coils 
- - Other 
- Of copper-zinc base alloys (brass): 
- - In coils 
- - Other 
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Heading 
No. 

74.10 

74.11 

74.12 

74.13 

74.14 

74.15 

H.S. 
Code 

7409.31 
7409.39 
7409.40 

7409.90 

7410.11 
7410.12 

7410.21 
7410.22 

7411.10 

7411.21 
7411.22 

7411.29 

7412.10 
7412.20 
7413.00 

7414.10 
7414.90 

7415.10 

7415.21 
7415.29 

74.16 

7415.31 
7415.32 
7415.39 
7416.00 
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74.09/16 

- Of copper-tin base alloys (bronze): 
• - In coils 
- - Other 
- Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base 

alloys (nickel silver) 
- Of other copper alloys 

Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, 
plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any back
ing) not exceeding 0.15 mm. 
- Not backed: 
- - Of refined copper 
- - Of copper alloys 
-Backed: 
- - Of refined copper 
- - Of copper alloys 
Copper tubes and pipes. 
- Of refined copper 
- Of copper alloys: 
- - Of copper-zinc base alloys (brass) 
- - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base 

alloys (nickel silver) 
- - Other 
Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves). 

- Of refined copper 
- Of copper alloys 
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not elec
trically insulated. 
Cloth (including endless bands), grill and netting, of copper wire; ex
panded metal of copper. 
- Endless bands, for machinery 
- Other 
Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 
No. 83.05) aqd similar articles, of copper or of iron or steel with heads 
of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, 
washers (including spring washers) and'similar articles, of copper. 

• Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles 
• Other articles, not threaded: 
• - Washers (including spring washers) 
- - Other 
- Other threaded articles: 
- - Screws for wood 
- - Other screws; bolts and nuts 
- - Other 
Copper springs. 
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Heading 
No. 

74.17 

74.18 

74.19 

H.S. 
Code 

7417.00 

7418.10 

7418.20 

7419.10 

7419.91 
7419.99 
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74.17/19 

Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic purposes, non
electric, and parts thereof, of copper. 
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; 
pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of cop
per ; sanitary ware and parts thereof, of copper. 
-Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot 
scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like 

- Sanitary ware and parts thereof 
Other articles of copper. 
- Chain and parts thereof 
-Other: 
- - Cast, moulded, stamped or forged, but not further worked 
- - Other 
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Chapter 75 

Nickel and articles thereof 

Note. 

I.· In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Bars and rods 

Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite 
sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a 
rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along 
their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rect
angular") cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered 
products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production 
(otherwise than by simple trimming or descaling), provided that they have not thereby assumed the 
character of articles or products of other headings. 

(b) Profiles 
Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their 
whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, 
foil, tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have 
been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided 
that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings. 

(c) Wire 
Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole 
length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex 
polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex 
arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (includ
ing square), triangular or polygonal cross-section may have comers rounded along their whole length. 
The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section 
exceeds one-tenth of the width. 

(d) Plates, sheets, strip and foil 
Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading No. 7S.02), coiled or not, of solid 
rectangular (other than square) cross-section with or without rounded comers (including "modified rec
tangles" of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length 
and parallel) of a uniform thickness, which are: 
- of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width, 
- of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character 
of articles or products of other headings. 

Heading No. 75.06 applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, 
grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, 
corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or 
products of other headings. 

(e) Tubes and pipes 
Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section with only one enclosed void along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. Products with a rectangular (includ
ing square), equilateral triangular, or regular convex polygonal cross-section, which may have comers 

. rounded along their whole length, are also to be considered as tubes and pipes provided the. inner and 
outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the fore
going cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, drilled, waisted, expanded, cone-shaped or 
fitted with flanges, collars or rings. 

Subheading Note. 

I.-In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Nickel, not alloyed 

Metal containing by weight at least 99 % of nickel plus cobalt, provided that: 
(i) the cobalt content by weight does not exceed 1.5 %, and 
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(ii) the content by weight of any other element does not exceed the limit specified in the following table: 

TABLE - Other elements 

Element 

Fe Iron 
0 Oxygen 
Other elements, each 

Limiting content % by weight 

0.5 
0.4 
0.3 

(b) Nickel alloys 
Metallic substances in which nickel predominates by weight over each of the other elements provided that: 
(0 the content by weight of cobalt exceeds 1.5 %, 
(ii) the content by weight of at least one of the other elements is greater than the limit specified in the I 

foregoing table, or 
(iii) the total content by weight of elements other than nickel plus cobalt exceeds 1 %. 

Heading 
No. 

75.01 

75.02 

75.03 
75.04 
75.05 

75.06 

75.07 

75.08 

H.S. 
Code 

7501.10 
7501.20 

7502.10 
7502.20 
7503.00 
7504.00 

7505.11 
7505.12 

7505.21 
7505.22 

7506.10 
7506.20 

7507.11 
7507.12 
7507.20 
7508.00 

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of 
nickel metallurgy. 
- Nickel mattes 
- Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel 

metallurgy 
Unwrought nickel. 
- Nickel, not alloyed 
- Nickel alloys 
Nickel waste and scrap. 
Nickel powders and flakes. 
Nickel bars, rods, profiles and wire. 
- Bars, rods and profiles: 
- - Of nickel, not alloyed 
- - Of nickel alloys 
-Wire: 
- - Of nickel, not alloyed 
- - Of nickel alloys 
Nickel plates, sheets, strip and foiL 
- Of nickel, not alloyed 
- Of nickel alloys 
Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, el
bows, sleeves). 
- Tubes and pipes: 
- - Of nickel, not alloyed 
- - Of nickel alloys 
- Tube or pipe fittings 
Other articles of nickeL 
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Chapter 76 

Aluminium and articles thereof 

1.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Bars and rods 

Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite 
sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a 
rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have comers rounded along 
their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rect
angular") cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered 
products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production 
(otherwise than by simple trimming or descaling), provided that they have not thereby assumed the 
character of articles or products of other headings. 

(b) Profiles 
Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their 
whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, 
foil, tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have 
been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided 
that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings. 

(c) Wire 
Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole 
length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex 
polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex 
arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (includ
ing square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. 
The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section 
exceeds one-tenth of the width. 

(d) Plates, sheets, strip and foil 
Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading No. 76.01), coiled or not, of solid 
rectangular (other than square) cross-section with or without rounded corners (including "modified rec
tangles" of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length 
and parallel) of a uniform thickness, which are: 
- of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width, 
• of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character I 
of articles or products of other headings. 

Headings Nos. 76.06 and 76.07 apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for 
example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforat
ed, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles 
or products of other headings. 

(e) Tubes and pipes " "': 
Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section with only one enclosed void along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. Products with a rectangular (includ
ing square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have corners 
rounded along their whole length, are also to be considered as tubes and pipes provided the inner and 
outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the fore
going cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, drilled, waisted, expanded, cone-shaped or 
fitted with flanges, collars or rings. 

Section XV 
Chapter 76 

Note 
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Subheading Note. 

Section XV 
Chapter 76 

76.01/06 

l.· In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Aluminium, not alloyed 

Metal containing by weight at least 99 % of aluminium, provided that the content by weight of any other 
element does not exceed the limit specified in the following table: 

TABLE - Other elements 

Element 

Fe + Si (iron plus silicon) 
Other elements"*, each 

Limiting content % by weight 

1 
0.1<3 

'" Other elements are, for example Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 
121 Copper is permitted in a proportion greater than 0.1 % but not more than 0.2 %, provided 

that neither the chromium nor manganese content exceeds 0.05 %. 

(b) Aluminium alloys 
Metallic substances in which aluminium predominates by weight over each of the other elements, 
provided that: 
(i) the content by weight of at least one of the other elements or of iron plus silicon taken together is 

greater than the limit specified in the foregoing table; or 
(ii) the total content by weight of such other elements exceeds 1 %. 

Heading 
No. 
76.01 

76.02 
76.03 

76.04 

76.05 

76.06 

H.S. 
Code 

7601.10 
7601.20 
7602.00 

7603.10 
7603.20 

7604.10 

7604.21 
7604.29 

7605.11 
7605.19 

7605.21 
7605.29 

7606.11 
7606.12 

7606.91 
7606.92 

Unwroaght aluminium. 
- Aluminium, not alloyed 
- Aluminium alloys 
Aluminium waste and scrap. 
Aluminium powders and flakes. 
- Powders of non-lamellar structure 
- Powders of lamellar structure; flakes 
Aluminium bars, rods and profiles. 
- Of aluminium, not alloyed 
- Of aluminium alloys: 
- - Hollow profiles 
- - Other 
Aluminium wire. 
- Of aluminium, not alloyed: 
- r Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm 
- - Other 
- Of aluminium alloys: 
- - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm 
- - Other 
Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 nun. 
- Rectangular (including square): 
- - Of aluminium, not alloyed 
- - Of aluminium alloys 
-Other: 
- - Of aluminium, not alloyed 
- - Of aluminium alloys 
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Heading 
No. 
76.07 

76.08 

76.09 

76.10 

76.11 

76.12 

76.13 
76.14 

76.15 

76.16 

H.S. 
Code 

7607.11 
7607.19 
7607.20 

7608.10 
7608.20 
7609.00 

7610.10 
7610.90 
7611.00 

7612.10 
7612.90 
7613.00 

7614.10 
7614.90 

7615.10 

7615.20 

7616.10 

7616.90 
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Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paper-
board, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding 
any backing) not exceeding 0.2 mm. 
- Not backed: 
- - Rolled but not further worked 
- · Other 
- Backed 

Aluminium tubes and pipes. 
- Of aluminium, not alloyed 
- Of aluminium alloys 

Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves). 

Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 
No. 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-
sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and 
windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars 
and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, 
prepared for use in structures. 
- Doors, windows and their frames and thresholds for doors 
- Other 

Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any 
material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 
300 L, whether or not lined or beat-insulated, but not fitted with 
mechanical or thermal equipment 
Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including 
rigid or collapsible tubular containers), for any material (other than com
pressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 I, whether or 
not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal 
equipment. 
- Collapsible tubular containers 
-Other 
Aluminium containers for compressed or liquefied gas. 
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not elec
trically insulated. 
- With steel core 
-Other 
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of 
aluminium; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the 
like, of aluminium; sanitary ware and parts thereof, of aluminium. 
-Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot 

scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like 

- Sanitary ware and parts thereof 
Other articles of aluminium. 
- Nails, tacks, staples (other than those of heading No. 83.05), screws, 

bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers and similar 
articles 

- Other 
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Chapter 77 

(Reserved for possible future use in the 
Harmonized System) 
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Chapter 78 

Lead and articles thereof 

Note. 

I.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Bars and rods 

Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite 
sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a 
rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along 
their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rect
angular") cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered 
products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production 
(otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided that they have not thereby assumed the 
character of articles or products of other headings. 

(b) Profiles 
Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their 
whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, 
foil tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have 
been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided 
that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings. 

(c) Wire 
Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole 
length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex 
polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex 
arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (includ
ing square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. 
The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section 
exceeds one-tenth of the width. 
Plates, sheets, strip and foil 
Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading No. 78.01), coiled or not, of solid 
rectangular (other than square) cross-section with or without rounded corners (including "modified rec
tangles" of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length 
and parallel) of a uniform thickness, which are: 
• of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width, 
- of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character 
of articles or products of other headings. 

Heading No. 78.04 applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, 
grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, cor
rugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products 
of other; headings. 
Tubes and pipes 
Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section with only one enclosed void along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. Products with a rectangular (includ
ing square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have corners 
rounded along their whole length, are also to be considered as tubes and pipes provided the inner and 
outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the fore
going cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, drilled, wasted, expanded, cone-shaped or 
fitted with flanges, collars or rings. 

Section XV 
Chapter 78 

Note 
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Subheading Note. 

1.- In this Chapter the expression "refined lead" means: 
Metal containing by weight at least 99.9 % of lead, provided that the content by weight of any other element 
does not exceed the limit specified in the following table : 

TABLE - Other elements 

Element 

Ag Silver 
As Arsenic 
Bi Bismuth 
Ca Calcium 
Cd Cadmium 
Cu Copper 
Fe Iron 
S Sulphur 
Sb Antimony 
Sn Tm 
Zn Zinc 
Other (for example Te), each 

Limiting content % by weight 

0.02 
0.005 
0.05 
0.002 
0.002 
0.08 
0.002 
0.002 
0.005 
0.005 
0.002 
0.001 

Unwrought lead. 
- Refined lead 
-Other: 
- - Containing by weight antimony as the principal other element 
- - Other 
Lead waste and scrap. 
Lead bars, rods, profiles and wire. 
Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes. 
• Plates, sheets, strip and foil: 
• - Sheets, strip and foQ of a thickness (excluding any backing) not ex

ceeding 0.2 mm 
--Other 
- Powders and flakes 
Lead tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, 
elbows, sleeves). 

Other articles of lead. 

Heading 
No. 

78.01 

78.02 

78.03 
78.04 

78.05 

78.06 

H.S. 
Code 

7801.10 

7801.91 
7801.99 

7802.00 

7803.00 

7804.11 

7804.19 
7804.20 

7805.00 

7806.00 
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Chapter 79 

Zinc and articles thereof 

Note. 

1.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Bars and rods 

Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons (including "flattened circles'* and "modified rectangles", of which two opposite 
sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a 
rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along 
their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rect
angular'1) cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered 
products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production 
(otherwise than by simple trimming or de scaling), provided that they have not thereby assumed the 
character of articles or products of other headings. 

(b) Profiles 
Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their 
whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, 
foil, tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have 
been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided 
that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings. 

(c) Wire 
Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole 
length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex 
polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex 
arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (includ
ing square), triangular or polygonal cross-section may have comers rounded along their whole length. 
The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section 
exceeds one-tenth of the width. 

(d) Plates, sheets, strip and foil 
Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading No. 79.01), coiled or not, of solid 
rectangular (other than square) cross-section with or without rounded corners (including "modified rec
tangles'* of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length 
and parallel) of a uniform thickness, which are: 
• of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width, 
- of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character 
of articles or products of other headings. 

Heading No. 79.0S applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, 
grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, cor
rugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products 
of other headings. ' 

(e) Tubes and pipes 
Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section with only one enclosed void along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. Products with a rectangular (includ
ing square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have comers 
rounded along their whole length, are also to be considered as tubes and pipes provided the inner and 
outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the fore
going cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, drilled, waisted, expanded, cone-shaped or 
fitted with flanges, collars or rings. 

Section XV 
Chapter 79 

Note 
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Section XV 
Chapter 79 

79.01/07 

Subheading Note. 

1.· In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Zinc, not alloyed 

Metal containing by weight at least 97.2 % of zinc. 
(b) Zinc alloys 

Metallic substances in which zinc predominates by weight over each of the other elements, provided that 
the total content by weight of such other elements exceeds 2 J °h. 

(c) Zinc dost 
Dust obtained by condensation of zinc vapour, consisting of spherical particles which are finer than zinc 
powders. At least 80 % by weight of the particles pass through a sieve with 63 micrometres (microns) 
mesh. It must contain at least 85 % by weight of metallic zinc. 

[eading 
No. 
79.01 

79.02 
79.03 

79.04 
79.05 
79.06 

79r07 

H.S. 
Code 

7901.11 
7901.12 
7901.20 
7902.00 

7903.10 
7903.90 
7904.00 
7905.00 
7906.00 

7907.10 

7907.90 

Unwrought zinc. 
- Zinc, not alloyed: 
- - Containing by weight 99.99 % or more of zinc 
- - Containing by weight less than 99.99 % of zinc 
- Zinc alloys 
Zinc waste and scrap. 
Zinc dost, powders and flakes. 
-Zinc dust 
-Other 
Zinc bars, rods, profiles and wire. 
Zinc plates, sheets, strip and foil. 
Zinc tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, 
elbows, sleeves). 
Other articles of zinc. 
- Gutters, roof capping, skylight frames and other fabricated building 

components 
-Other 
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Chapter 80 

Tin and articles thereof 

Note. 

1.· In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Bars and rods 

Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite 
sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a 
rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have comers rounded along 
their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rect
angular") cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered 
products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production 
(otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided that they have not thereby assumed the 
character of articles or products of other headings. 

(b) Profiles 
Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their 
whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, 
foiL tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have 
been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided 
that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings. 

(c) Wire 
Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole 
length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex 
polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex 
arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (includ
ing square), triangular or polygonal cross-section may have comers rounded along their whole length. 
The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section 
exceeds one-tenth of the width. 

(d) Plates, sheets, strip and foil 
Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading No. 80.01). coiled or not, of solid 
rectangular (other than square) cross-section with or without rounded comers (including "modified rec
tangles" of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length 
and parallel) of a uniform thickness, which are: 
- of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width, 
- of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character 
of articles or products of other headings. 

Headings Nos. 80.04 and 80.05 apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for 
example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been per
forated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles 
or products of. other headings. 

(e) Tubes and pipes . 
Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section with only one enclosed void along 
their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or 
regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. Products with a rectangular (includ
ing square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have corners 
rounded along their whole length, are also to be considered as tubes and pipes provided the inner and 
outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the fore
going cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, drilled, waisted, expanded, cone-shaped or 
fined with flanges, collars or rings. 

Section XV 
Chapter 80 

Note 
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Subheading Note. 

Section XV 
Chapter 80 

80.01/07 

1.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: 
(a) Tin, not alloyed 

Metal containing by weight at least 99 % of tin. provided that the content by weight of any bismuth 
or copper is less than the limit specified in the following table: 

TABLE - Other elements 

Element 

Bi Bismuth 
Cu Copper 

Limiting content % by weight 

0.1 
0.4 

(b) Tin alloys 
Metallic substances in which tin predominates by weight over each of the other elements, provided that: 

(i) the total content by weight of such other elements exceeds I %; or 
(ii) the content by weight of either bismuth or copper is equal to or greater than the limit specified in I 

the foregoing table. 

Heading 
No. 

80.01 

80.02 
80.03 
80.04 
80.05 

80.06 

80.07 

H.S. 
Code 

8001.10 
8001.20 

8002.00 

8003.00 

8004.00 

800S.10 
8005.20 

8006.00 

8007.00 

Unwrought tin. 
- Tin, not alloyed 
- Tin alloys 

Tin waste and scrap. 
Tin bars, rods, profiles and wire. 
Tin plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm. 
Tin foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plas
tics or similar backing materials), of a thickness (excluding any backing) 
not exceeding 0.2 mm; tin powders and flakes. 
-Foil 
- Powders and flakes 

Tin tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, 
sleeves). 
Other articles of tin. 
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Chapter 81 

Other base metals; cermets; articles thereof 

Section XV 
Chapter 81 

81.01/07 

Subheading Note. 

1. Note 1 to Chapter 74, defining "bars and rods", "profiles", "wire" and "plates, sheets, strip and foil" applies. | 
mutatis mutandis, to this Chapter. ι 

81.05 

81.06 
81.07 

Heading 
No. 

81.01 

81.02 

81.03 

81.04 

H.S. 
Code 

8101.10 

8101.91 

8101.92 

8101.93 
8101.99 

8102.10 

8102.91 

8102.92 

8102.93 
8102.99 

8103.10 

8103.90 

8104.11 
8104.19 
8104.20 
8104.30 
8104.90 

8105.10 

8105.90 
8106.00 

8107.10 
8107.90 

Tungsten (wolfram) and articles thereof, including waste and scrap. 

 Powders 
 Other : 
  Unwrought tungsten, including bars and rods obtained simply by sin

tering ; waste and scrap 
  Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, 

plates, sheets, strip and foil 
  Wire 
Other 
Molybdenum and articles thereof, including waste and scrap. 
 Powders 
Other: 
  Unwrought molybdenum, including bars and rods obtained simply by 

sintering; waste and scrap 
  Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, 

plates, sheets, strip and foil 
  Wire 
  Other 
Tantalum and articles thereof, including waste and scrap. 
 Unwrought tantalum, including bars and rods obtained simply by sin

tering ; waste and scrap; powders 
 Other 
Magnesium and articles thereof, including waste and scrap. 
 Unwrought magnesium: 
  Containing at least 99.8 % by weight of magnesium 
  Other 
 Waste and scrap 
 Raspings, turnings and granules, graded according to size; powders 
 Other 
Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; 
cobalt and articles thereof, including waste and scrap. 
 Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; 

unwrought cobalt; waste and scrap; powders 
 Other 
Bismuth and articles thereof, including waste and scrap. 
Cadmium and articles thereof, including waste and scrap. 
 Unwrought cadmium; waste and scrap; powders 
Other 
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H.S. 
Code 

8108.10 
8108.90 

8109.10 
8109.90 
8110.00 
8111.00 

8112.11 
8112.19 
8112.20 
8112.30 
8112.40 

8112.91 
8112.99 
8113.00 

Section XV 
Chapter 81 

81.08/13 

Titanium and articles thereof, including waste and scrap. 
- Unwrought titanium; waste and scrap; powders 
-Other 
Zirconium and articles thereof, including waste and scrap. 
- Unwrought zirconium; waste and scrap; powders 
-Other 
Antimony and articles thereof, including waste and scrap. 
Manganese and articles thereof, including waste and scrap. 
Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, 
niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles of these metals, 
including waste and scrap. 
- Beryllium: 
- - Unwrought; waste and scrap; powders 
- - Other 
-Chromium 
- Germanium 
- Vanadium 
-Other: 
- - Unwrought; waste and scrap; powders 
- - Other 
Cermets and articles thereof, including waste and scrap. 
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Chapter 82 

Section XV 
Chapter 82 

82.01/02 

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; 
parts thereof of base metal 

Notes. 

I.- Apart from blow lamps, portable forges, grinding wheels with frameworks, manicure or pedicure sets, and 
goods of heading No. 82.09, this Chapter covers only articles with a blade, working edge, working surface 
or other working part of: 
(a) Base metal; 
(b) Metal carbides or cermets; 
(c) Precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) on a support of base metal, metal 

carbide or cermet; or 
(d) Abrasive materials on a support of base metal, provided that the articles have cutting teeth, flutes, 

grooves, or the like, of base metal, which retain their identity and function after the application of the 
abrasive. 

2.- Parts of base metal of the articles of this Chapter are to be classified with the articles of which they are 
parts, except parts separately specified as such and tool-holders for hand tools (heading No. 84.66). However, 
parts of general use as defined in Note 2 to Section XV are in all cases excluded from this Chapter. 

Heads, blades and cutting plates for electric shavers or electric hair clippers are to be classified in head
ing No. 85.10. 

3.- Sets consisting of one or more knives of heading No. 82.11 and at least an equal number of articles of head
ing No. 82.IS are to be classified in heading No. 82.15. 

Heading 
No. 

82.01 

82.02 

H.S. 
Code 

8201.10 
8201.20 
8201.30 
8201.40 
8201.50 

8201.60 

8201.90 

8202.10 
8202.20 

8202.31 
8202.32 
8202.40 

8202.91 
8202.99 

Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks 
and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and 
pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber 
wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or 
forestry. 
- Spades and shovels 
- Forks 
- Mattocks, picks, hoes and rakes 
- Axes, bill hooks and similar hewing tools 
^Secateurs and similar one-handed pruners and shears (including poultry 
shears) 

-Hedge shears, two-handed pruning shears and similar two-handed 
shears 

- Other hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry 
Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or 
toothless saw blades). 
-Handsaws 
- Band saw blades 
- Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades): 
- - With working part of steel 
- - With working part of other materials 
- Chain saw blades 
- Other saw blades: 
- - Straight saw blades, for working metal 

-Other 
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Heading 
No. 

82.03 

82.04 

82.05 

82.06 

82.07 

H.S. 
Code 

8203.10 
8203.20 
8203.30 
8203.40 

8204.11 
8204.12 
8204.20 

8205.10 
8205.20 
8205.30 

8205.40 

8205.51 
8205.59 
8205.60 
8205.70 
8205.80 

8205.90 
8206.00 

8207.11 
8207.12 
8207.20 
8207.30 
8207.40 
8207.50 
8207.60 
8207.70 
8207.80 
8207.90 . 

Section XV 
Chapter 82 

82.03/07 

Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cut
ting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar 
hand tools. 
- Files, rasps and similar tools 
- Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools 
- Metal cutting shears and similar tools 
- Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools 
Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches 
but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with 
or without bandies. 
- Hand-operated spanners and wrenches: 
- - Non-adjustable 
- - Adjustable 
- Interchangeable spanner sockets, with or without handles 
Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or in
cluded ; blow lamps; rices, clamps and the like, other than accessories 
for and parts of, machine tools; anvils; portable forges; hand or pedal-
operated grinding wheels with frameworks. 

- Drilling, threading or tapping tools 
- Hammers and sledge hammers 
- Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood 

- Screwdrivers 
- Other hand tools (including glaziers' diamonds): 
- - Household tools 
- - Other 
- Blow lamps 
• Vices, clamps and the like 
- Anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with 
frameworks 

- Sets of articles of two or more of the foregoing subheadings 
Tools of two or more of the headings Nos. 82.02 to 82.05, put up in sets 
for retail sale. 
Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or 
for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tap
ping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw 
driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling 

: or earth boring tools. 
- Rock drilling or earth boring tools: 
- - With working part of sintered metal carbide or cermets 
- - With working part of other material 
- Dies for drawing or extruding metal 
- Tools for pressing, stamping or punching 
- Tools for tapping or threading 
- Tools for drilling, other than for rock drilling 
- Tools for boring or broaching 
- Tools for milling 
- Tools for turning 
- Other interchangeable tools 
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Section XV 
Chapter 82 

82.08/15 

H.S. 
Code 

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances. 

8208.10 - For metal working 
8208.20 - For wood working 
8208.30 - For kitchen appliances or for machines used by the food industry 
8208.40 - For agricultural, horticultural or forestry machines 
8208.90 - Other 
8209.00 Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of sintered metal 

carbides or cermets. 
8210.00 Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in 

the preparation, conditioning or serving of food or drink. 
Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), 
other than knives of heading No. 82.08, and blades therefor. 

8211.10 - Sets of assorted articles 
•Other: 

8211.91 - - Table knives having fixed blades 
8211.92 - - Other knives having fixed blades 
8211.93 - - Knives having other than fixed blades 
8211.94 --Blades 

Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips). 
8212.10 -Razors 
8212.20 - Safety razor blades, including razor blade blanks in strips 
8212.90 -Other parts 
8213.00 Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor. 

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen 
cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedi
cure sets and instruments (including nail files). 

8214.10 -Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil sharpeners and 
blades therefor 

8214.20 - Manicure or pedicure sets and instruments (including nail files) 

8214.90 -Other 
-_ Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, 

sugar tongs and similar kitchen or tableware. 
8215.10 - Sets of assorted articles containing at least one article plated with pre

cious metal 
8215.20 - Other sets of assorted articles 

-Other: 
8215.91 --Plated with precious metal 
8215.99 --Other 



830 

Chapter 83 

Miscellaneous articles of base metal 

Section XV 
Chapter 83 

83.01/04 

Notes. 
1.- For the purposes of this Chapter, parts of base metal are to be classified with their parent articles. However, 

articles of iron or steel of heading No. 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 or 73.20, or similar articles of other base 
metal (Chapters 74 to 76 and 78 to 81) are not to be taken as parts of articles of this Chapter. 

2.- For the purposes of heading No. 83.02, the word "castors" means those having a diameter (including, where 
appropriate, tyres) not exceeding 75 mm, or those having a diameter (including, where appropriate, tyres) 
exceeding 75 mm provided that the width of the wheel or tyre fitted thereto is less than 30 mm. 

Heading 
No. 
83.01 

83.02 

83.03 

83.04 

H.S. 
Code 

8301.10 
8301.20 
8301.30 
8301.40 
8301.50 
8301.60 
8301.70 

8302.10 
8302.20 
8302.30 

8302.41 
8302.42 
8302.49 
8302.50 
8302.60 
8303.00 

8304.00 

Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base 
metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; 
keys for any of the foregoing articles, of base metal. 
- Padlocks 
- Locks of a kind used for motor vehicles 
- Locks of a kind used for furniture 
• Other locks 
- Gasps and frames with clasps, incorporating locks 
-Parts 
- Keys presented separately 
Base metal mountings, Gttings and similar articles suitable for furniture, 
doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, 
caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar 
fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers 
of base metaL 

-Hinges 
- Castors 
-Other mountings, fittings and similar articles suitable for motor 
vehicles 

- Other mountings, fittings and similar articles: 
• - Suitable for buildings 
- - Other, suitable for furniture 
- - Other 
- Hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures 
- Automatic door closers 
Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit 
lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metaL 
Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, 
office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metaL 
other than office furniture of heading No. 94.03. 
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H.S. 
Code 

Section XV 
Chapter 83 

83.05/11 

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper 
clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in 
strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metaL 

8305.10 - Fittings for loose-leaf binders or files 
8305.20 - Staples in strips 
8305.90 - Other, including parts 

Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other 
ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base 
metal; mirrors of base metal. 

8306.10 - Bells, gongs and the like 
- Statuettes and other ornaments: 

8306.21 --Plated with precious metal 
8306.29 - - Other 
8306.30 - Photograph, picture or similar frames; mirrors 

Flexible tubing of base metal, with or without fittings. 
8307.10 - Of iron or steel 
8307.90 - Of other base metal 

Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets 
and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear, awn· 
ings, handbags, travel goods or other made up articles; tubular or bifur
cated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metaL 

8308.10 - Hooks, eyes and eyelets 
8308.20 - Tubular or bifurcated rivets 
8308.90 - Other, including parts 

Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring 
stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and 
other packing accessories, of base metaL 

8309.10 -Crown corks 
8309.90 -Other 
8310.00 Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, let

ters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 
No. 94.05. 
Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal 
or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used 
for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal car
bides ; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal 
spraying. 

8311.10 - Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding 
8311.20 - Cored wire of base metal, for electric arc-welding 
8311.30 - Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or 

welding by flame 
8311.90 - Other, including parts 
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Notes, 

Section XVI 

MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; 
ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; 

SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE 
AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS 

AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES 

Notes. 

1.- This Section does not cover: 
(a) Transmission or conveyor belts or belting, of plastics of Chapter 39, or of vulcanised rubber (heading 

No. 40.10); or other articles of a kind used in machinery or mechanical or electrical appliances or for 
other technical uses, of vulcanised rubber other than hard rubber (heading No. 40.16); I 

(b) Articles of leather or of composition leather (heading No. 42.04) or of furskin (heading No. 43.03), of 
a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses; 

(c) Bobbins, spools, cops, cones, cores, reels or similar supports, of any material (for example, Chapter 39, 
40, 44 or 48 or Section XV); 

(d) Perforated cards for Jacquard or similar machines (for example. Chapter 39 or 48 or Section XV); 

(e) Transmission or conveyor belts of textile material (heading No. 59.10) or other articles of textile material 
for technical uses (heading No. 59.11); 

(f) Precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) of headings Nos. 71.02 to 71.04,. 
or articles wholly of such stones of heading No. 71.16, except unmounted worked sapphires and dia
monds for styli (heading No. 85.22); 

(g) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods 
of plastics (Chapter 39); 

(h) Drill pipe (heading No. 73.04); 
(ij) Endless belts of metal wire or strip (Section XV); 
(k) Articles of Chapter 82 or 83; 
(1) Articles of Section XVII; 

(m) Articles of Chapter 90; 
(n) Clocks, watches or other articles of Chapter 91; 
(o) Interchangeable tools of heading No. 82.07 or brushes of a kind used as parts of machines of heading 

No. 96.03; similar interchangeable tools are to be classified according to the constituent material of their 
working pan (for example, in Chapter 40, 42, 43, 45 or 59 or heading No. 68.04 or 69.09); or 

(p) Articles of Chapter 95. 

2.- Subject to Note 1 to this Section, Note 1 to Chapter 84 and to Note 1 to Chapter 85, parts of machines 
(not being parts of the articles of heading No. 84.84, 85.44,85.45,85.46 or 85.47) are to be classified accord
ing to the following rules: 
(a) Parts which are goods included in any of the headings of Chapters 84 or 85 (other than headings 

Nos. 84.85 and 85.48) are in ail cases to be classified in their respective headings; 

(b) Other parts, if suitable for use solely or principally with a particular kind of machine, or with a number 
of machines of the same heading (including a machine of heading No. 84.79 or 85.43) are to be classified 
with the machines of that kind. However, parts which are equally suitable for use principally with the 
goods of headings Nos. 85.17 and 85.25 to 85.28 are to be classified in heading No. 85.17; 

(c) All other parts are to be classified in heading No. 84.85 or 85.48. 

3.- Unless the context otherwise requires, composite machines consisting of two or more machines fitted 
together to form a whole and other machines adapted for the purpose of performing two or more com
plementary or alternative functions are to be classified as if consisting only of that component or as being 
that machine which performs the principal function. 
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Section XVI 
Chapter 84 

Notes, 

4.-Where a machine (including a combination of machines) consists of individual components (whether 
separate or interconnected by piping, by transmission devices, by electric cables or by other devices) intended 
to contribute together to a clearly defined function covered by one of the headings in Chapter 84 or 
Chapter 85, then the whole fails to be classified in the heading appropriate to that function. 

5.· For the purposes of these Notes, the expression "machine" means any machine, machinery, plant, 
equipment, apparatus or appliance cited in the headings of Chapter 84 or 85. 

Chapter 84 

Nuclear reactors, boilers, machinery 
and mechanical appliances; parts thereof 

Notes. 

l.-This Chapter does not cover: 
(a) Millstones, grindstones or other articles of Chapter 68; 
(b) Appliances or machinery (for example, pumps) or parts thereof, of ceramic material (Chapter 69); 

(c) Laboratory glassware (heading No. 70.17); machinery, appliances or other articles for technical uses or 
parts thereof, of glass (heading No. 70.19 or 70.20); 

(d) Articles of heading No. 73.21 or 73.22 or similar articles of other base metals (Chapters 74 to 76 or 78 
to 81); 

(e) Electro-mechanical tools for working in the hand, of heading No. 85.08 or electro-mechanical domestic 
appliances of heading No. 85.09; or 

(f) Hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised (heading No. 96.03). 

2.- Subject to the operation of Note 3 to Section XVI, a machine or appliance which answers to a description 
in one or more of the headings Nos. 84.01 to 84.24 and at the same time to a description in one or other 
of the headings Nos. 84.25 to 84.80 is to be classified under the appropriate heading of the former group 
and not the latter. 

Heading No. 84.19 does not, however, cover: 

(a) Germination plant, incubators or brooders (heading No. 84.36); 

(b) Grain dampening machines (heading No. 84.37); 
(c) Diffusing apparatus for sugar juice extraction (heading No. 84.38); 
(d) Machinery for the heat-treatment of textile yams, fabrics or made up textile articles (heading No. 84.51); 

or 
(e) Machinery or plant, designed for mechanical operation, in which a change of temperature, even if 

^necessary, is subsidiary. 
Heading No. 84.22 does not cover: 

(a) Sewing machines for closing bags or similar containers (heading No. 84.52); or 
(b) Office machinery of heading No. 84.72. 

3.- A machine-tool for working any material which answers to a description in beading No. 84.56 and at the 
same time to a description in heading No.84.57,84.58,84.59,84.60,84.61,84.64 or 84.65 is to be classified 
in heading No. 84.56. 

4.- Heading No. 84.57 applies only to machine-tools for working metal (other than lathes) which can carry out 
different types of machining operations either: 
(a) by automatic tool change from a magazine or the like in conformity with a machining programme 

(machining centres), 
(b) by the automatic use, simultaneously or sequentially, of different unit heads working on a fixed position 

workpiece (unit construction machines, single station), or 
(c) by the automatic transfer of the workpiece to different unit heads (multi-station transfer machines). 
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Section XVI 
Chapter 84 

84.01/02, 

5.· (A) For the purposes of heading No. 84.71, the expression "automatic data processing machines" means: 
(a) Digital machines, capable of (1) storing the processing program or programs and at least the data im

mediately necessary for the execution of the program; (2) being freely programmed in accordance 
with the requirements of the user; (3) performing arithmetical computations specified by the user; 
and, (4) executing, without human intervention, a processing program which requires them to modify 
their execution, by logical decision during the processing run; 

(b) Analogue machines capable of simulating mathematical models and comprising at least: analogue 
elements, control elements and programming elements; 

(c) Hybrid machines consisting of either a digital machine with analogue elements or an analogue 
machine with digital elements. 

(B) Automatic data processing machines may be in the form of systems consisting of a variable number of 
separately-housed units. A unit is to be regarded as being a part of the complete system if it meets all 
the following conditions: 

(a) it is connectable to the central processing unit either directly or through one or more other units; 

(b) it is specifically designed as part of such a system (it must, in particular, unless it is a power supply 
unit, be able to accept or deliver data in a form (code or signals) which can be used by the system). 

Such units presented separately are also to be classified in heading No. 84.71. 
Heading No. 84.71 does not cover machines incorporating or working in conjunction with an automat

ic data processing machine and performing a specific function. Such machines are classified in the headings 
appropriate to their respective functions or, failing that, in residual headings. 

6.· Heading No. 84.82 applies, inter alia, to polished steel balls, the maximum and minimum diameters of which 
do not differ from the nominal diameter by more than 1 % or by more than 0.05 mm, whichever is less. 
Other steel balls are to be classified in heading No. 73.26. 

7.- A machine which is used for more than one purpose is, for the purposes of classification, to be treated as 
if its principal purpose were its sole purpose. 

Subject to Note 2 to this Chapter and Note 3 to Section XVI, a machine the principal purpose of which 
is not described in any heading or for which no one purpose is the principal purpose is, unless the context 
otherwise requires, to be classified in heading No. 84.79. Heading No. 84.79 also covers machines for mak
ing rope or cable (for example, stranding, twisting or cabling machines) from metal wire, textile yarn or any 
other material or from a combination of such materials. 

Subheading Note. 

1.- Subheading No. 8482.40 applies only to bearings with cylindrical rollers of a uniform diameter not exceeding 
5 mm and having a length which is at least three times the diameter. The ends of the rollers may be rounded. 

Heading 
No. 

84.01 

84.02 

H.S. 
Code 

8401.10 
8401120 
8401.30 
8401.40 

8402.11 

8402.12 

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-Irradiated, for nuclear 
reactors; machinery and apparatus for isotopic separation. 

- Nuclear reactors 
• Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof 
- Fuel elements (cartridges), non-irradiated 
- Parts of nuclear reactors 

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot 
water boilers capable also of producing low pressure steam); super
heated water boilers. 
- Steam or other vapour generating boilers: 
- - Watertube boilers with a steam production exceeding 45 t per hour 

- - Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 t per 
hour 
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Heading 
No. 

84.03 

84.04 

84.05 

84.06 

84.07 

84.08 

H.S. 
Code 

8402.19 
8402.20 
8402.90 

8403.10 
8403.90 

8404.10 
8404.20 
8404.90 

8405.10 

8405.90 

8406.11 
8406.19 
8406.90 

8407.10 

8407.21 
8407.29 

8407.31 
8407.32 
8407.33 
8407.34 
8407.90 

8408.10 
8408.20 
8408.90 

Section XVI 
Chapter 84 

84.022/08 

- · Other vapour generating boilers, including hybrid boilers 
- Super-heated water boilers 
-Parts 
Central heating boilers other than those of heading No. 84.02. 
- Boilers 
-Parts 
Auxiliary plant for use with boilers of heading No. 84.02 or 84.03 (for 
example, economises, super-heaters, soot removers, gas recoverers); 
condensers for steam or other vapour power units. 
- Auxiliary plant for use with boilers of heading No. 84.02 or 84.03 
- Condensers for steam or other vapour power units 
-Parts 
Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; 
acetylene gas generators and similar water process gas generators, with 
or without their purifiers. 
- Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; 
acetylene gas generators and similar water process gas generators, with 
or without their purifiers 

-Parts 
Steam turbines and other vapour turbines. 
.- Turbines: 
- - For marine propulsion 
- - Other 
-Parts 
Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston 
engines. 
- Aircraft engines 
- Marine propulsion engines: 
- - Outboard motors 
- - Other 
- Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of 
vehicles of Chapter 87: 

- - Of a cylinder capacity not exceeding 50 cc 
- - Of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc 
- - Of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 1,000 cc 
- - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc 

-- Other engines 
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-
diesel engines). 
- Marine propulsion engines 
- Engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87 
- Other engines 
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Heading 
No. 
84.09 

84.10 

84.11 

84.12 

H.S. 
Code 

8409.10 

8409.91 

8409.99 

8410.11 
8410.12 
8410.13 
8410.90 

8411.11 
8411.12 

8411.21 
8411.22 

8411.81 
8411.82 

8411.91 
8411.99 

8412.10 

8412.21 
8412.29 

84.13 

8412.31 
8412.39 
8412.80 
8412.90 

8413.11 

8413.19 
8413.20 
8413.30 

Section XVI 
Chapter 84 

84.09/13, 

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 
No. 84.07 or 84.08. 
- For aircraft engines 
•Other: 
• - Suitable for use solely or principally with spark-ignition internal com

bustion piston engines 
- - Other 
Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor. 
• Hydraulic turbines and water wheels: 
- · Of a power not exceeding 1,000 kW 
• · Of a power exceeding 1,000 kW but not exceeding 10,000 kW 
• - Of a power exceeding 10,000 kW 
- Parts, including regulators 
Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines. 
- Turbo-jets: 
- - Of a thrust not exceeding 25 kN 
- - Of a thrust exceeding 25 kN 
- Turbo-propellers: 
- - Of a power not exceeding 1,100 kW 
- - Of a power exceeding 1,100 kW 
- Other gas turbines: 
- - Of a power not exceeding 5,000 kW 
- - Of a power exceeding 5,000 kW 
-Parts: 
- - Of turbo-jets or turbo-propellers 
- - Other 
Other engines and motors. 
- Reaction engines other than turbo-jets 
- Hydraulic power engines and motors : 
- - Linear acting (cylinders) 
--Other 
• Pneumatic power engines and motors: 
- - Linear acting (cylinders) 
- - Other 
-Other 
-Parts 
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid 
elevators. 
- Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device: 

- - Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-
stations or in garages 

- - Other 
- Hand pumps, other than those of subheading No. 8413.11 or 8413.19 
• Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion 
piston engines 
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Heading 
No. 

84.14 

84.15 

84.16 

H.S. 
Code 
8413.40 
8413.50 
8413.60 
8413.70 

8413.81 
8413.82 

8413.91 
8413.92 

8414.10 
8414.20 
8414.30 
8414.40 

8414.51 

8414.59 
8414.60 
8414.80 
8414.90 

8415.10 

8415.81 

8415.82 
8415.83* 
8415.90 

8416.10 
8416.20 
8416.30 

8416:90 

Section XVI 
Chapter 84 

84.13/16 

- Concrete pumps 
- Other reciprocating positive displacement pumps 
- Other rotary positive displacement pumps 
- Other centrifugal pumps 
- Other pumps; liquid elevators: 
--Pumps 
- - Liquid elevators 
- Parts: 
- - Of pumps 
- - Of liquid elevators 
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating 
or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters. 

- Vacuum pumps 
- Hand- or foot-operated air pumps 
- Compressors of a kind used in refrigerating equipment 
- Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing 
-Fans: 
- - Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained 

electric motor of an output not exceeding 125 W 

- - Other 
- Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm 
-Other 
-Parts 
Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements 
for changing the temperature and humidity, including those machines in 
which the humidity cannot be separately regulated. 

- Window or wall types, self-contained 
-Other: 
- - Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the 

cooling/heat cycle 
- - Other, incorporating a refrigerating unit 
- - Not incorporating a refrigerating unit 
- Parts 
Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; 
mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash 
dischargers and similar appliances. 

- Furnace burners for liquid fuel 
- Other furnace burners, including combination burners 
- Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash 

dischargers and similar appliances 

-Parts 
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Heading 
No. 

84.17 

84.18 

84.19 

H.S. 
Code 

8417.10 

8417.20 
8417.80 
8417.90 

8418.10 

8418.21 
8418.22 
8418.29 
8418.30 

8418.40 

8418.50 

8418.61 

8418.69 

8418.91 

8418.99 

Section XVI 
Chapter 84 

84.17/19, 

Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non
electric. 
• Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heattreatment 
of ores, pyrites or of metals 

 Bakery ovens, including biscuit ovens 
•Other 
Parts 
Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, 
electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of 
heading No. 84.15. 

 Combined refrigeratorfreezers, fitted with separate external doors 

 Refrigerators, household type: 
  Compressiontype 
  Absorptiontype, electrical 
  Other 
 Freezers of the chest type, not exceeding 800 1 capacity 

 Freezers of the upright type, not exceeding 900 1 capacity 

 Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, show
cases and similar refrigerating or freezing furniture 

 Other refrigerating or freezing equipment; heat pumps: 

  Compression type units whose condensers are heat exchangers 

  Other 
Parts: 
  Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment 

  Other 
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically 
heated, for the treatment of materials by a process involving a change of 
temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, 
sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, con
densing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for 
domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, nonelectric. 

 Instantaneous or storage water heaters, nonelectric: 

8419.11 
8419.19 
8419.20 

8419.31 
8419.32 
8419.39 ■ 
8419.40 
8419.50 

  Instantaneous gas water heaters 
  Other 
<· Medical, surgical or laboratory sterilisers 
 Dryers: 
  For agricultural products 
  For wood, paper pulp, paper or paperboard 
  Other 
 Distilling or rectifying plant 
 Heat exchange units 
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Heading 
No. 

84.20 

84.21 

84.22 

H.S. 
Code 

8419.60 

8419.81 

8419.89 
8419.90 

8420.10 

8420.91 
8420.99 

8421.11 
8421.12 
8421.19 

8421.21 
8421.22 
8421.23 

8421.29 

8421.31 

8421.39 

8421.91 
8421.99 

8422.11 
8422.19 
8422.20 

8422.30 

8422.40 
8422.90 

Section XVI 
Chapter 84 

84.19j/22 

- Machinery for liquefying air or other gases 
- Other machinery, plant and equipment: 
- - For making hot drinks or for cooking or heating food 

-Other 
- Parts 

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, 
and cylinders therefor. 
- Calendering or other rolling machines 
-Parts: 
- - Cylinders 
- - Other 
Centrifuges, including centrifugal dryers; Gltering or purifying 
machinery and apparatus, for liquids or gases. 
- Centrifuges, including centrifugal dryers: 
- - Cream separators 
- - Clothes-dryers 
- - Other 
- Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids: 
- - For filtering or purifying water 
- - For filtering or purifying beverages other than water 
- - Oil or petrol-filters for internal combustion engines 

- - Other 
- Filtering or purifying machinery and apparatus for gases: 
- - Intake air filters for internal combustion engines 

- - Other 
-Parts: 
- - Of centrifuges, including centrifugal dryers 
- - Other 
Dish washing machines; machinery for cleaning or drying bottles or 
other containers; machinery for filling, closing, sealing, capsuling or 
labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; other packing or 
wrapping machinery; machinery for aerating beverages. 

- Dish washing machines: 
- - Of the household type 
- - Other 
- Machinery for cleaning or drying bottles or other containers 

• Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles, 
cans, boxes, bags or other containers; machinery for aerating 
beverages 

- Other packing or wrapping machinery 
- Parts 
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Chapter 84 
84.23/26, 

ieading 
No. 
84.23 

84.24 

84.25 

84.26 

H.S. 
Code 

8423.10 
8423.20 
8423.30 

8423.81 
8423.82 

8423.89 
8423.90 

8424.10 
8424.20 
8424.30 

8424.81 
8424.89 
8424.90 

8425.11 
8425.19 
8425.20 

8425.31 
8425.39 

8425.41 
8425.42 
8425.49 

8426.11 
8426.12 
8426.19 
8426.20 
8426.30 

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 eg or bet
ter), including weight operated counting or checking machines; weighing 
machine weights of all kinds. 
■ Personal weighing machines, including baby scales; household scales 
 Scales for continuous weighing of goods on conveyors 
Constant weight scales and scales for discharging a predetermined 

weight of material into a bag or container, including hopper scales 
 Other weighing machinery: 
  Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg 
  Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not ex

ceeding 5,000 kg 
  Other 
 Weighing machine weights of all kinds; parts of weighing machinery 

Mechanical appliances (whether or not handoperated) for projecting, 
dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or 
not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting 
machines and similar jet projecting machines. 
 Fire extinguishers, whether or not charged 
 Spray guns and similar appliances 
 Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines 

 Other appliances: 
  Agricultural or horticultural 
  Other 
Parts 
Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; 
jacks. 
 Pulley tackle and hoists other than skip hoists or hoists of a kind used 

for raising vehicles: 
  Powered by electric motor 
  Other 
 Pithead winding gear; winches specially designed for use underground 

 Other winches; capstans: 
  Powered by electric motor 
  Other 
 Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles: 
 . Builtin jacking systems of a type used in garages 
  Other jacks and hoists, hydraulic 

Other 

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, 
straddle carriers and works trucks fitted with a crane. 
 Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge 
cranes, mobile lifting frames and straddle carriers: 

  Overhead travelling cranes on fixed support 
  Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers 
Other 
 Tower cranes 
 Portal or pedestal jib cranes 
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Heading 
No. 

84.27 

84.28 

84.29 

8430 

H.S. 
Code 

8426.41 
8426.49 

8426.91 
8426.99 

8427.10 
8427.20 
8427.90 

8428.10 
8428.20 

8428.31 

8428.32 
8428.33 
8428.39 
8428.40 
8428.50 

8428.60 

8428.90 

8429.11 
8429.19 
8429.20 
8429.30 
8429.40 

8429.51 
8429.52 
8429.59 

_ 

8430.10 
8430.20 

Section XVI 
Chapter 84 

84.262/30, 

- Other machinery, self-propelled: 
On tyres 

- - Other 
- Other machinery: 
- - Designed for mounting on road vehicles 
- - Other 

Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling 
equipment 
- Self-propelled trucks powered by an electric motor 
- Other self-propelled trucks 
- Other trucks 
Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, 
lifts, escalators, conveyors, teleferics). 

- Lifts and skip hoists 
- Pneumatic elevators and conveyors 
-Other continuous-action elevators and conveyors, for goods or 

materials: 
- - Specially designed for underground use 

- - Other, bucket type 
- - Other, belt type 
- - Other 
- Escalators and moving walkways 
- Mine wagon pushers, locomotive or wagon traversers, wagon tippers 

and similar railway wagon handling equipment 

- Teleferics, chair-lifts, ski-draglines; traction mechanisms for funiculars 

- Other machinery 
Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, 
mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and 
road rollers. 
- Bulldozers and angledozers: 
- - Track laying 

-Other 
- Graders and levellers 
-Scrapers 
- Tamping machines and road rollers 
• Mechanical shovels, excavators and shovel loaders: 
- - Front-end shovel loaders 
- - Machinery with a 360° revolving superstructure 
- - Other 
Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, com
pacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; 
pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers. 

- Pile-drivers and pile-extractors 
- Snow-ploughs and snow-blowers 
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Heading 
No. 

8431 

8432 

8433 

H.S. 
Code 

8430.31 
8430.39 

8430.41 
8430.49 
8430.50 

8430.61 
8430.62 
8430.69 

8431.10 
8431.20 

8431.31 
8431.39 

8431.41 
8431.42 
8431.43 

8431.49 

8432.10 

8432.21 
8432.29 
8432.30 
8432.40 

• 8432.80 
8432.90 

8433.11 
8433.19 
8433.20 
8433.30 
8433.40 

Section XVI 
Chapter 84 

84.30^33, 

- Coal or rock cutters and tunnelling machinery: 
- - Self-propelled 
- - Other 
- Other boring or sinking machinery: 
--Self-propelled 
-Other 
- Other machinery, self-propelled 
- Other machinery, not self-propelled: 
- - Tamping or compacting machinery 
- - Scrapers 
- - Other 
Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 
Nos. 84.25 to 8430. 
- Of machinery of heading No. 84.25 
- Of machinery of heading No. 84.27 
- Of machinery of heading No. 84.28: 
- - Of lifts, skip hoists or escalators 
--Other 
- Of machinery of heading No. 84.26, 84.29 or 84.30: 
- - Buckets, shovels, grabs and grips 
- - Bulldozer or angledozer blades 
- - Parts for boring or sinking machinery of subheading No. 8430.41 or 

8430.49 
- - Other 
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or 
cultivation; lawn or sports-ground rollers. 

- Ploughs 
- Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes: 

- - Disc harrows 
- - Other 
- Seeders, planters and transplanters 
- Manure spreaders and fertiliser distributors 
- Other machinery 
-Parts 
Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; 
grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, 
fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 
No. 8437. 

- Mowers for lawns, parks or sports-grounds: 
- - Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane 
- - Other 
• Other mowers, including cutter bars for tractor mounting 
• Other haymaking machinery 
• Straw or fodder balers, including pick-up balers 
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Heading 
No. 

8434 

8435 

84.36 

8437 

8438 

H.S. 
Code 

8433.51 
8433.52 
8433.53 
8433.59 
8433.60 

8433.90 

8434.10 
8434.20 
8434.90 

8435.10 
8435.90 

8436.10 

8436.21 
8436.29 
8436.80 

8436.91 
8436.99 

8437.10 

8437.80 
8437.90 

8438.10 

8438.20 

8438.30 
8438.40 

Section XVI 
Chapter 84 

84.33^38, 

- Other harvesting machinery; threshing machinery: 

- - Combine harvester-threshers 
- - Other threshing machinery 
- - Root or tuber harvesting machines 
- - Other 
-Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other 

agricultural produce 
-Parts 

Milking machines and dairy machinery. 
- Milking machines 
- Dairy machinery 
-Parts 
Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, 
cider, fruit juices or similar beverages. 
- Machinery 
-Parts 
Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee
keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or 
thermal equipment; poultry incubators and brooders. 

- Machinery for preparing animal feeding stuffs 

- Poultry-keeping machinery; poultry incubators and brooders: 

- - Poultry incubators and brooders 
- - Other 
- Other machinery 
-Parts: 
- - Of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders 
--Other 
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried 
leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the 
working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type 
machinery. 
-Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried 

leguminous vegetables 
- Other machinery 
-Parts 
Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the 
industrial preparation or manufacture of food or drink, other than 
machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable 
fats or oils. 
- Bakery machinery and machinery for the manufacture of macaroni, 

spaghetti or similar products 
- Machinery for the manufacture of confectionery, cocoa or chocolate 

- Machinery for sugar manufacture 
- Brewery machinery 
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Heading 
No. 

8439 

84.40 

84.41 

84.42 

84.43 

H.S. 
Code 
8438.50 
8438.60 
8438.80 
8438.90 

8439.10 

8439.20 
8439.30 

8439.91 

8439.99 

8440.10 
8440.90 

8441.10 
8441.20 
8441.30 

8441.40 
8441.80 
8441.90 

8442.10 
8442.20' 

8442.30 
8442.40 
8442.50 

8443.11 
8443.12 

Section XVI 
Chapter 84 

84.3β2/431 

 Machinery for the preparation of meat or poultry 
 Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables 
 Other machinery 
 Parts 
Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making 
or finishing paper or paperboard. 

 Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material 

 Machinery for making paper or paperboard 
• Machinery for finishing paper or paperboard 
Parts: 
  Of machinery for making pulp of fibrous cellulosic material 

Other 
Bookbinding machinery, including booksewing machines. 

 Machinery 
 Parts 
Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, in
cluding cutting machines of all kinds. 
 Cutting machines 
• Machines for making bags, sacks or envelopes 
 Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar con

tainers, other than by moulding 
 Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard 
 Other machinery 
Parts 
Machinery, apparatus and equipment (other than the machinetools of 
headings Nos. 8436 to 84.65), for typefounding or typesetting, for 
preparing or making printing blocks, plates, cylinders or other printing 
components; printing type, blocks, plates, cylinders and other printing 
components; blocks, plates, cylinders and lithographic stones, prepared 
for printing purposes (for example, planed, grained or polished). 
 Phototypesetting and composing machines 
 Machinery, apparatus and equipment for typesetting or composing by 

other processes, with or without founding device 
• Other machinery, apparatus and equipment 
 Parts of the foregoing machinery, apparatus or equipment 
 Printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components; 

blocks, plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing 
purposes (for example, planed, grained or polished) 

Printing machinery; machines for uses ancillary to printing. 
Offset printing machinery: 
  Reel fed 
  Sheet fed, office type (sheet size not exceeding 22 χ 36 cm) 
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Heading 
No. 

84.44 

84.45 

84.46 

84.47 

H.S. 
Code 

8443.19 

8443.21 
8443.29 
8443.30 
8443.40 
8443.50 
8443.60 
8443.90 
8444.00 

8445.11 
8445.12 
8445.13 
8445.19 
8445.20 
8445.30 
8445.40 

8445.90 

8446.10 

8446.21 
8446.29 
8446.30 

8447.11 
8447.12 
8447.20 
8447.90 

Section XVI 
Chapter 84 

84.43J/47 

- - Other 
- Letterpress printing machinery, excluding flexographic printing: 

- - Reel fed 
--Other 
- Flexographic printing machinery 
- Gravure printing machinery 
- Other printing machinery 
- Machines for uses ancillary to printing 
-Parts 
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile 
materials. 
Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting 
machines and other machinery for producing textile yarns; textile 
reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for 
preparing textile yarns for use on the machines of heading No. 84.46 or 
84.47. 

- Machines for preparing textile fibres: 
• - Carding machines 
- - Combing machines 
- - Drawing or roving machines 
- - Other 
- Textile spinning machines 
- Textile doubling or twisting machines 
- Textile winding (including weft-winding) or reeling machines 

-Other 
Wearing machines (looms). 
- For weaving fabrics of a width not exceeding 30 cm 
- For weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttle type: 
- - Power looms 
--Other 
- For weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttleless type 
Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making 
gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and 
machines for tufting. 
- Circular knitting machines: 
- · With cylinder diameter not exceeding 165 mm 
- - With cylinder diameter exceeding 165 mm 
- Flat knitting machines; stitch-bonding machines 
-Other 
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Heading 
No. 
84.48 

84.49 

84.50 

H.S. 
Code 

8448.11 

8448.19 
8448.20 

8448.31 
8448.32 

8448.33 
8448.39 

8448.41 
8448.42 
8448.49 

8448.51 

8448.59 
8449.00 

8450.11 
8450.12 
8450.19 
8450.20 

8450.90 

Section XVI 
Chapter 84 

84.48/50 

Auxiliary machinery for use with machines of heading No. 84.44,84.45, 
84.46 or 84.47 (for example, dobbies, Jacquards, automatic stop mo
tions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for 
use solely or principally with the machines of this heading or of beading 
No. 84.44, 84.45, 84.46 or 84.47 (for example, spindles and spindle 
flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and 
heald-frames, hosiery needles). 

- Auxiliary machinery for machines of heading No. 84.44, 84.45, 84.46 
or 84.47: 

- - Dobbies and Jacquards; card reducing, copying, punching or assem
bling machines for use therewith 

--Other 
- Parts and accessories of machines of heading No. 84.44 or of their 
auxiliary machinery 

- Parts and accessories of machines of heading No. 84.45 or of their 
auxiliary machinery: 

- - Card clothing 
- - Of machines for preparing textile fibres, other than card clothing 

- - Spindles, spindle flyers, spinning rings and ring travellers 
- - Other 
- Parts and accessories of weaving machines (looms) or of their auxiliary 
machinery: 

- - Shuttles 
- - Reeds for looms, healds and heald-frames 
--Other 
- Parts and accessories of machines of heading No. 84.47 or of their 
auxiliary machinery: 

- - Sinkers, needles and other articles used in forming stitches 

- - Other 
Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in tbe 
piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for 
making hats. 
Household or laundry-type washing machines, including machines which 
both wash and dry. 
- Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg: 

- - Fully-automatic machines 
- - Other machines, with built-in centrifugal drier 
--Other 
• Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10 kg 

- Parts 
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Heading 
No. 

84.51 

8452 

8453 

84.54 

84.55 

H.S. 
Code 

8451.10 

8451.21 

8451.29 
8451.30 
8451.40 
8451.50 

8451.80 
8451.90 

8452.10 

8452.21 
8452.29 
8452.30 
8452.40 
8452.90 

8453.10 

8453.20 

8453.80 
8453.90 

8454.10 
8454.20 
8454.30 
8454.90 

8455.10 

8455.21 
8455.22 
8455.30 
8455.90 

Section XVI 
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84.51/55 

Machinery (other than machines of beading No. 84.50) for washing, 
cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), 
bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile 
yarns, fabrics or made up textile articles and machines for applying the 
paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor 
coverings such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cut
ting or pinking textile fabrics. 
- Dry-cleaning machines 
- Drying machines: 
- - Each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg 

- - Other 
- Ironing machines and presses (including fusing presses) 
- Washing, bleaching or dyeing machines 
-Machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile 
fabrics 

- Other machinery 
-Parts 
Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 
No. 84.40; furniture, bases and covers specially designed for sewing 
machines; sewing machine needles. 
- Sewing machines of the household type 
- Other sewing machines: 
- - Automatic units 
- - Other 
- Sewing machine needles 
- Furniture, bases and covers for sewing machines and parts thereof 
- Other parts of sewing machines 
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or 
for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or 
leather, other than sewing machines. 
- Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather 

- Machinery for making or repairing footwear 

- Other machinery 
-Parts 
Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in 
metallurgy or in metal foundries. 
- Converters 
• Ingot moulds and ladles 
- Casting machines 
-Parts 
Metal-rolling mills and rolls therefor. 
- Tube mills 
- Other rolling mills: 
- - Hot or combination hot and cold 
--Cold 
- Rolls for rolling mills 
-Other parts 
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84.56/60, 

H.S. 
Code 

Machine-tools for working any material by removal of material, by laser 
or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro
chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes. 

8456.10 - Operated by laser or other light or photon beam processes 
8456.20 - Operated by ultrasonic processes 
8456.30 - Operated by electro-discharge processes 
8456.90 -Other 

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi
station transfer machines, for working metal. 

8457.10 - Machining centres 
8457.20 - Unit construction machines (single station) 
8457.30 - Multi-station transfer machines 

Lathes for removing metaL 
- Horizontal lathes: 

8458.11 - - Numerically controlled 
8458.19 --Other 

- Other lathes : 
8458.91 - - Numerically controlled 
8458.99 - - Other 

Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, 
boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than 
lathes of heading No. 84.58. 

8459.10 - Way-type unit head machines 
Other drilling machines: 

8459.21 - - Numerically controlled 
8459.29 - - Other 

Other boring-milling machines: 
8459.31 - - Numerically controlled 
8459.39 --Other 
8459.40 - Other boring machines 

- Milling machines, knee-type: 
8459.51 - - Numerically controlled 
8459.59 --Other 

- Other milling machines: 
8459.61 --Numerically controlled 
8459.69 -Other 
8459.70 - Other threading or tapping machines 

Machine-tools for debarring, sharpening, grinding, honing, lapping, 
polishing or otherwise finishing metal, sintered metal carbides or cermets 
by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than 
gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of beading 
No. 84.61. 
- Flat-surface grinding machines, in which the positioning in any one 

axis can be set up to an accuracy of at least 0.01 mm: 
8460.11 - - Numerically controlled 
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Heading 
No. 

84.61 

84.62 

84.63 

H.S. 
Code 
8460.19 

8460.21 
8460.29 

8460.31 
8460.39 
8460.40 
8460.90 

8461.10 
8461.20 
8461.30 
8461.40 
8461.50 
8461.90 

8462.10 

8462.21 
8462.29 

8462.31 
8462.39: 

8462.41 
. 8462.49 

8462.91 
8462.99 

8463.10 
8463.20 

8463.30 
8463.90 

Section XVI 
Chapter 84 

84.602/63 

- - Other 
• Other grinding machines, in which the positioning in any one axis can 

be set up to an accuracy of at least 0.01 mm: 
- - Numerically controlled 
- - Other 
- Sharpening (tool or cutter grinding) machines: 
- - Numerically controlled 
• - Other 
- Honing or lapping machines 
- Other 
Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, 
gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-
tools working by removing metal, sintered metal carbides or cermets, not 
elsewhere specified or included. 
- Planing machines 
- Shaping or slotting machines 
- Broaching machines 
- Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines 
- Sawing or cutting-off machines 
- Other 
Machine-tools Gncradiog presses) for working metal by forging, hammer
ing or die-stamping; machine-tools (including presses) for working metal 
by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or 
notching; presses for working metal or metal carbides, not specified 
above. 
- Forging or die-stamping machines (including presses) and hammers 

-Bending, folding, straightening or flattening machines (including 
presses): 

- - Numerically controlled 
- - Other 
- Shearing machines (including presses), other than combined punching 
and shearing machines: 

- - Numerically controlled 
--Other 
• Punching or notching machines (including presses), including combined 

punching and shearing machines: 
- - Numerically controlled 
-Other 

-Other: 
- - Hydraulic presses 
--Other 
Other machine-tools for working metal, sintered metal carbides or 
cermets, without removing material. 
- Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like 
- Thread rolling machines 

• Machines for working wire 
-Other 
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H.S. 
Code 

8464.10 
8464.20 
8464.90 

8465.10 

8465.91 
8465.92 
8465.93 
8465.94 
8465.95 
8465.96 
8465.99 

8466.10 
8466.20 
8466.30 

8466.91 
8466.92 
8466.93 
8466.94 

8467.11 
8467.19 

8467.81 
8467.89 

8467.91 
8467.92 
8467.99 
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Chapter 84 

84.64/67 

Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or 
like mineral materials or for cold working glass. 

- Sawing machines 
- Grinding or polishing machines 
- Other 
Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or other
wise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard 
plastics or similar hard materials. 
Machines which can carry out different types of machining operations 
without tool change between such operations 
Other: 
- Sawing machines 
- Planing, milling or moulding (by cutting) machines 
- Grinding, sanding or polishing machines 
- Bending or assembling machines 
- Drilling or morticing machines 
- Splitting, slicing or paring machines 
- Other 

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the 
machines of headings Nos. 8436 to 84.65, including work or tool 
holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special 
attachments for machine-tools; tool holders for any type of tool for 
working in the hand. 

• Tool holders and self-opening dieheads 
- Work holders 
- Dividing heads and other special attachments for machine-tools 

-Other: 
- · For machines of heading No. 84.64 
- - For machines of heading No. 84.65 
- - For machines of headings Nos. 84.56 to 84.61 
- - For machines of heading No. 84.62 or 84.63 
Tools for working in the hand, pneumatic or with self-contained non
electric motor. 
-Pneumatic: 
- - Rotary type (including combined rotary-percussion) 
--Other 
- Other tools: 
- - Chain saws 
- - Other 
-Parts: 
- - Of chain saws 
- - Of pneumatic tools 
- - Other 
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84.68/71 

Heading 
No. 

84.68 

84.69 

84.70 

84.71 

H.S. 
Code 

8468.10 
8468.20 
8468.80 
8468.90 

8469.10 

8469.21 
8469.29 

8469.31 
8469.39 

8470.10 

8470.21 
8470.29 
8470.30 
8470.40 
8470.50 
8470.90 

8471.10 

8471.20 

8471.91 

8471.92 

8471.93 
8471.99 

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or 
not capable of cutting, other than those of heading No. 85.15; gas-
operated surface tempering machines and appliances. 
- Hand-held blow pipes 
- Other gas-operated machinery and apparatus 
- Other machinery and apparatus 
-Parts 

Typewriters and word-processing machines. 
- Automatic typewriters and word-processing machines 

- Other typewriters, electric: 
- - Weighing not more than 12 kg, excluding case 
-Other 
- Other typewriters, non-electric: 
- - Weighing not more than 12 kg, excluding case 
- - Other 
Calculating machines; accounting machines, postage-franking machines, 
ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating 
device; cash registers. 
- Electronic calculators capable of operation without an external source 
of power 

- Other electronic calculating machines: 
- - Incorporating a printing device 
--Other 
- Other calculating machines 
• Accounting machines 
- Cash registers 
- Other 
Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or opti
cal readers, machines for transcribing data onto data media in coded 
form and machines for processing such data, not elsewhere specified or 
included. 
- Analogue or hybrid automatic data processing machines 

- Digital automatic data processing machines, containing in the same 
housing at least a central processing unit and an input and output unit, 
whether or not combined 

-Other: 
- - Digital processing units, whether or not presented with the rest of a 

system, which may contain in the same housing one or two of the fol
lowing types of unit: storage units, input units, output units 

- - Input or output units, whether or not presented with the rest of a sys
tem and whether or not containing storage units in the same housing 

- - Storage units, whether or not presented with the rest of a system 
--Other 
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Heading 
No. 

84.72 

84.73 

84.74 

8475 

84.76 

H.S. 
Code 

8472.10 
8472.20 
8472.30 

8472.90 

8473.10 

8473.21 

8473.29 
8473.30 
8473.40 

8474.10 
8474.20 

8474.31 
8474.32 
8474.39 
8474.80 
8474.90 

8475.10 

8475.20 

8475.90 

8476.11 
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84.72/76, 

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating 
machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin-
sorting machines, coin-counting or wrapping machines, pencil-
sharpening machines, perforating or stapling machines). 

• Duplicating machines 
• Addressing machines and address plate embossing machines 
- Machines for sorting or folding mail or for inserting mail in envelopes 

or bands, machines for opening, closing or sealing mail and machines 
for affixing or cancelling postage stamps 

-Other 

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 
suitable for use solely or principally with machines of headings 
Nos. 84.69 to 84.72. 
- Parts and accessories of the machines of heading No. 84.69 
- Parts and accessories of the machines of heading No. 84.70: 
-•Of the electronic calculating machines of subheading No. 8470.10, 

8470.21 or 8470.29 
--Other 
- Parts and accessories of the machines of heading No. 84.71 
- Parts and accessories of the machines of heading No. 84.72 
Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grin
ding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, 
in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, 
shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened 
cements, plastering materials or other mineral products in powder or 
paste form; machines for forming foundry moulds of sand. 
- Sorting, screening, separating or washing machines 
- Crushing or grinding machines 
- Mixing or kneading machines: 
• - Concrete or mortar mixers 
- - Machines for mixing mineral substances with bitumen 
-Other 
- Other machinery 
-Parts 
Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or 
flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot 
working glass or glassware. 

- Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or 
flashbulbs, in glass envelopes 

- Machines for manufacturing or hot working glass or glassware 

-Parts 
Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, 
cigarette, food or beverage machines), including money-changing 
machines. 
• Machines: 
- - Incorporating heating or refrigerating devices 
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H.S. 
Code 

8476.19 
8476.90 

8477.10 
8477.20 
8477.30 
8477.40 

8477.51 

8477.59 
8477.80 
8477.90 

8478.10 
8478.90 

8479.10 

8479.20 

8479.30 

8479.40 

8479.81 

8479.82 

8479.89 
8479.90 
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84.76^80, 

• - Other 
-Parts 
Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of pro
ducts from these materials, not specified or included elsewhere in this 
Chapter. 
- Injection-moulding machines 
- Extruders 
- Blow moulding machines 
- Vacuum moulding machines and other thermoforming machines 
- Other machinery for moulding or otherwise forming: 
- - For moulding or retreading pneumatic tyres or for moulding or other

wise forming inner tubes 
- - Other 
- Other machinery 
- Parts 
Machinery for preparing or making np tobacco, not specified or included 
elsewhere in this Chapter. 
- Machinery 
- Parts 
Machines and mechanical appliances having individual functions, not 
specified or included elsewhere in this Chapter. 
- Machinery for public works, building or the like 

-Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed 
vegetable fats or oils 

• Presses for the manufacture of particle board or fibre building board 
of wood or other ligneous materials and other machinery for treating 
wood or cork 

- Rope or cable-making machines 
- Other machines and mechanical appliances: 
• · For treating metal, including electric wire coil-winders 

--Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homo
genising, emulsifying or stirring machines 

- - Other 
-Parts 

. Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; 
moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, 
mineral materials, rubber or plastics. 

8480.10 
8480.20 
8480.30 

8480.41 
8480.49 
8480.50 
8480.60 

- Moulding boxes for metal foundry 
• Mould bases 
• Moulding patterns 
- Moulds for metal or metal carbides 
- - Injection or compression types 
--Other 
• Moulds for glass 
- Moulds for mineral materials 
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Heading 
No. 

84.81 

84.82 

84.83 

84.84 

H.S. 
Code 

8480.71 
8480.79 

8481.10 
8481.20 
8481.30 
8481.40 
8481.80 
8481.90 

8482.10 
8482.20 

8482.30 
8482.40 
8482.50 
8482.80 

8482.91 
8482.99 

8483.10 

8483.20 
8483.30 

8483.40 

8483.50 
8483.60 

8483.90 

8484.10 

8484.90 
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84.802/84 

• Moulds for rubber or plastics: 
- - Injection or compression types 
-Other 
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, 
vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically 
controlled valves. 
- Pressure-reducing valves 
- Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions 
- Check valves 
• Safety or relief valves 
• Other appliances 
-Parts 
Ball or roller bearings. 
- Ball bearings 
-Tapered roller bearings, including cone and tapered roller assemblies 

- Spherical roller bearings 
- Needle roller bearings 
- Other cylindrical roller bearings 
- Other, including combined ball/roller bearings 
- Parts: 
• · Balls, needles and rollers 
- - Other 
Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; 
bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball 
screws; gear boxes and other speed changers, including torque con
verters ; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft 
couplings (including universal joints). 

- Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks 

• Bearing housings, incorporating ball or roller bearings 
• Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain shaft 

bearings 
- Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and 

other transmission elements presented separately; ball screws; gear 
boxes and other speed changers, including torque converters 

- Flywheels and pulleys, including pulley blocks 
- Clutches and shaft couplings (including universal joints) 

-Parts 
Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other 
material or of two or more layers of metal; sets or assortments of 
gaskets and similar joints, dissimilar in composition, pat up in pouches, 
envelopes or similar packings. 
-Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other 

material or of two or more layers of metal 
-Other 



855 
HS/AS 1 — July 1988 

H.S. 
Code 

8485.10 
8485.90 
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84.85 

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, 
contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere 
in this Chapter. 

- Ships' or boats propellers and blades therefor 
-Other 
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Chapter 85 

Electrical machinery and equipment and parts thereof; 
sound recorders and reproducers, 

television image and sound recorders and reproducers, and 
parts and accessories of such articles 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Electrically warmed blankets, bed pads, foot-muffs or the like; electrically warmed clothing, footwear 

or ear pads or other electrically wanned articles worn on or about the person; 
(b) Articles of glass of heading No. 70.11; or 
(c) Electrically heated furniture of Chapter 94. 

2.· Headings Nos. 85.01 to 85.04 do not apply to goods described in heading No. 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 
or 85.42. 

However, metal tank mercury arc rectifiers remain classified in heading No. 85.04. 

3.- Heading No. 85.09 covers only the following electro-mechanical machines of the kind commonly used for 
domestic purposes: 
(a) Vacuum cleaners, floor polishers, food grinders and mixers, and fruit or vegetable juice extractors, of 

any weight; 
(b) Other machines provided the weight of such machines does not exceed 20 kg. 

The heading does not, however, apply to fans or ventilating or recycling hoods incorporating a fan, 
whether or not fitted with filters (heading No. 84.14), centrifugal clothes-dryers (heading No. 84.21), dish 
washing machines (heading No. 84.22), household washing machines (heading No. 84.50), roller or other 
ironing machines (heading No. 84.20 or 84.51), sewing machines (heading No. 84.52), electric scissors (head
ing No. 85.08) or to electro-thermic appliances (heading No. 85.16). 

4.- For the purposes of heading No. 85.34 "printed circuits" are circuits obtained by forming on an insulating 
base, by any printing process (for example, embossing, plating-up, etching) or by the "film circuit" technique, 
conductor elements, contacts or other printed components (for example, inductances, resistors, capacitors) 
alone or interconnected according to a pre-established pattern, other than elements which can produce, recti
fy, modulate or amplify an electrical signal (for example, semiconductor elements). 

The term "printed circuits" does not cover circuits combined with elements other than those obtained 
during the printing process. Printed circuits may, however, be fitted with non-printed connecting elements. 

Thin- or thick-film circuits comprising passive and active elements obtained during the same tech
nological process are to be classified in heading No. 85.42. 

5.- For the purposes of headings Nos. 85.41 and 85.42: 
(A) "Diodes, transistors and similar semiconductor devices" are semiconductor devices the operation of 

which depends on variations in resistivity on the application of an electric field; 
(B) "Electronic integrated circuits and raicroassemblies" are: 

(a) Monolithic integrated circuits in which the circuit elements (diodes, transistors, resistors, capacitors, 
interconnections, etc.) are created in the mass (essentially) and on the surface of a semiconductor 
material (doped silicon, for example) and are inseparably associated; 

(b) Hybrid integrated circuits in which passive elements (resistors, capacitors, interconnections, etc.), 
obtained by thin- or thick-film technology, and active elements (diodes, transistors, monolithic 
integrated circuits,-etc.), obtained by semiconductor technology, are combined to all.intents and 
purposes indivisibly, on a single insulating substrate (glass, ceramic, etc.). These circuits may also 
include discrete components; 

(c) Microassemblies of the moulded module, micromodule or similar types, consisting of discrete, active 
or both active and passive, components which are combined and interconnected. 

For the classification of the articles defined in this Note, headings Nos. 85.41 and 85.42 shall take prece
dence over any other heading in the Nomenclature which might cover them by reference to, in particular, 
their function. 

6.· Records, tapes and other media of heading No. 85.23 or 85.24 remain classified in those headings, whether 
or not they are presented with the apparatus for which they are intended. 
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Heading 
No. 
85.01 

85.02 

85.03 

85.04 

H.S. 
Code 

8501.10 
8501.20 

8501.31 
8501.32 
8501.33 
8501.34 
8501.40 

8501.51 
8501.52 
8501.53 

8501.61 
8501.62 
8501.63 
8501.64 

8502.11 
8502.12 
8502.13 
8502.20 
8502.30 
8502.40 
8503.00 

8504.10 

8504.21 
8504.22 
8504.23 

8504.31 
8504.32 
8504.33 
8504.34 
8504.40 
8504.50 
8504.90 

Section XVI 
Chapter 85 

85.01/04 

Electric motors and generators (excluding generating sets). 

• Motors of an output not exceeding 37.5 W 
 Universal AC/DC motors of an output exceeding 37.5 W 
 Other DC motors; DC generators: 

  Of an output not exceeding 750 W 
  Of an outpMt exceeding 750 W but not exceeding 75 kW 
  Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW 
  Of an output exceeding 375 kW 
 Other AC motors, singlephase 
 Other AC motors, multiphase: 
  Of an output not exceeding 750 W 
  Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW 
  Of an output exceeding 75 kW 
 AC generators (alternators): 
  Of an output not exceeding 75 kVA 
  Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA 
  Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA 
  Of an output exceeding 750 kVA 
Electric generating sets and rotary converters. 
 Generating sets with compressionignition internal combustion piston 

engines (diesel or semidiesel engines): 
  Of an output not exceeding 75 kVA 
  Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA 
  Of an output exceeding 375 kVA 
 Generating sets with sparkignition internal combustion piston engines 

 Other generating sets 
 Electric rotary converters 
Parts suitable for use solely or principally with the machines of beading 
No. 85.01 or 85.02. 
Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and in· 
ductors. 
 Ballasts for discharge lamps or tubes 
 Liquid dielectric transformers: 
  Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA 

■' Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not ex
ceeding 10,000 kVA 

  Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA 
 Other transformers: 
  Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA 
  Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not ex

ceeding 16 kVA 
  Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not ex

ceeding 500 kVA 
  Having a power handling capacity exceeding 500 kVA 
 Static converters 
 Other inductors 
Parts 
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Heading 
No. 
85.05 

85.06 

85.07 

85.08 

85.09 

85.10 

H.S. 
Code 

8505.11 
8505.19 
8505.20 

8505.30 
8505.90 

8506.11 
8506.12 
8506.13 
8506.19 
8506.20 
8506.90 

8507.10 
8507.20 
8507.30 
8507.40 
8507.80 
8507.90 

8508.10 
8508.20 
8508.80 
8508.90 

8509.10 
8509.20 
8509.30 
8509.40 
8509.80 
8509.90 

8510.10 
8510.20 
8510.90 

Section XVI 
Chapter 85 

85.05/10 

Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become 
permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent 
magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic 
couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads. 

- Permanent magnets and articles intended to become permanent mag
nets after magnetisation: 

--Of metal 
--Other 
- Electro-magnetic couplings, clutches and brakes 

- Electro-magnetic lifting heads 
- Other, including parts 
Primary cells and primary batteries. 
- Of an external volume not exceeding 300 cm': 
- - Manganese dioxide 
- - Mercuric oxide 
- - Silver oxide 
- - Other 
- Of an external volume exceeding 300 cm1 

- Parts 
Electric accumulators, including separators therefor, whether or not 
rectangular (including square). 
- Lead-acid, of a kind used for starting piston engines 
- Other lead-acid accumulators 
- Nickel-cadmium 
- Nickel-iron 
- Other accumulators 
-Parts 
Electro-mechanical tools for working in the hand, with self-contained 
electric motor. 
- Drills of all kinds 
-Saws 
- Other tools 
-Parts 
Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric 
motor. 
- Vacuum cleaners 
- Floor polishers 
- Kitchen waste disposers 
- Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice extractors 
- Other appliances 
-Parts 
Shavers and hair clippers, with self-contained electric motor. 
- Shavers 
- Hair clippers 
-Parts 
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Heading 
No. 

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.15 

H.S. 
Code 

8511.10 
8511.20 
8511.30 
8511.40 
8511.50 
8511.80 
8511.90 

8512.10 

8512.20 
8512.30 
8512.40 
8512.90 

8513.10 
8513.90 

8514.10 
8514.20 
8514.30 
8514.40 

8514.90 

8515.11 
8515.19 

8515.21 
8515.29 

Section XVI 
Chapter 85 

85.11/15, 

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition 
or compression-ignition internal combustion engines (for example, igni
tion magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and 
glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, altern
ators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines. 
- Sparking plugs 
- Ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels 
- Distributors; ignition coils 
- Starter motors and dual purpose starter-generators 
- Other generators 
- Other equipment 
• Parts 
Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 
No. 85.39), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used 
for cycles or motor vehicles. 
- Lighting or visual signalling equipment of a kind used on bicycles 

- Other lighting or visual signalling equipment 
• Sound signalling equipment 
- Windscreen wipers, defrosters and demisters 
-Parts 
Portable electric lamps designed to function by their own source of ener
gy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than light
ing equipment of heading No. 85.12. 
-Lamps 
-Parts 
Industrial or laboratory electric (including induction or dielectric) furn
aces and ovens; other industrial or laboratory induction or dielectric 
heating equipment 

- Resistance heated furnaces and ovens 
- Induction or dielectric furnaces and ovens 
- Other furnaces and ovens 
- Other induction or dielectric heating equipment 

- Parts 
Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon 
beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, 
brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of 
cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or 
sintered metal carbides. 

- Brazing or soldering machines and apparatus: 
- - Soldering irons and guns 

-Other 
- Machines and apparatus for resistance welding of metal: 
- - Fully or partly automatic 
- - Other 
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Heading 
No. 

85.16 

85.17 

85.18 

H.S. 
Code 

8515.31 
8515.39 
8515.80 
8515.90 

8516.10 

8516.21 
8516.29 

8516.31 
8516.32 
8516.33 
8516.40 
8516.50 
8516.60 

8516.71 
8516.72 
8516.79 
8516.80 
8516.90 

8517.10 
8517.20 
8517.30· 
8517,40 

8517.81 
8517.82 
8517.90 

8518.10 

8518.21 
8518.22 

Section XVI 
Chapter 85 

85.15/18, 

• Machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of 
metals: 

- - Fully or partly automatic 
-Other 
- Other machines and apparatus 
- Parts 

Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; 
electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-
thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, 
curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other 
electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric 
heating resistors, other than those of heading No. 85.45. 
- Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters 
- Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus: 

• - Storage heating radiators 
--Other 
- Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus: 
- - Hair dryers 
- - Other hair-dressing apparatus 
- - Hand-drying apparatus 
- Electric smoothing irons 
- Microwave ovens 
- Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters 

- Other electro-thermic appliances: 
- - Coffee or tea makers 
- - Toasters 

-Other 
- Electric heating resistors 
-Parts 
Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including such 
apparatus for carrier-current line systems. 
- Telephone sets 
-Teleprinters 
- Telephonic or telegraphic switching apparatus 
- Other apparatus, for carrier-current line systems 
- Other apparatus: 
--Telephonic 
- - Telegraphic 
-Parts 
Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mount
ed in their enclosures; headphones, earphones and combined micro
phone/speaker sets; audio-frequency electric amplifiers; electric sound 
amplifier sets.' 
- Microphones and stands therefor 
- Loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures: 
- - Single loudspeakers, mounted in their enclosures 
- - Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure 
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HS'AS 3 — January 1992 Section XVI 
Chapter 85 

85.18j/23 

H.S. 
Code 

8518.29 
8518.30 
8518.40 
8518.50 
8518.90 

8519.10 

8519.21 
8519.29 

8519.31 
8519.39 
8519.40 

8519.91 
8519.99 

8520.10 

8520.20 

8520.31 
8520.39 
8520.90 

8521.10 
8521.90 

8522.10 
8522.90 

8523.11 
8523.12 
8523.13 
8523.20 
8523.90 

--Other 
- Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets 
- Audio-frequency electric amplifiers 
- Electric sound amplifier sets 
- Parts 
Turntables (record-decks), record-players, cassette-players and other 
sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recording 
device. 
- Coin- or disc-operated record-players 

- Other record-players: 
- - Without loudspeaker 
- - Other 
- Turntables (record-decks): 
- - With automatic record changing mechanism 
- - Other 
- Transcribing machines 
- Other sound reproducing apparatus: 
- - Cassette-type 
- - Other 
Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether 
or not incorporating a sound reproducing device. 
- Dictating machines not capable of operating without an external 

source of power 
- Telephone answering machines 
- Other magnetic tape recorders incorporating sound reproducing ap

paratus : 
- - Cassette-type 
- - Other 
- Other 
Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating 
a video tuner. 
- Magnetic tape-type 
- Other 
Parts and accessories of apparatus of headings Nos. 85.19 to 8521. 
- Pick-up cartridges 
- Other 
Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of 
other phenomena, other than products of Chapter 37. 
- Magnetic tapes: 
- - Of a width not exceeding 4 mm 
- - Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm 
- - Of a width exceeding 6.5 mm 
- Magnetic discs 
- Other 
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HS/AS 3 — January 1992 Section XVI 
Chapter 85 

85.24/28 

Heading 
No. 

85.24 

85.25 

85.26 

85.27 

85.28 

H.S. 
Code 

8524.10 

8524.21 
8524.22 
8524.23 
8524.90 

8525.10 
8525.20 
8525.30 

8526.10 

8526.91 
8526.92 

8527.11 
8527.19 

8527.2 L 
8527,29 

8527.31 
8527.32 

8527.39 
8527.90 

8528.10 
8528.20 

Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly 
recorded phenomena, including matrices and masters for the production 
of records, but excluding products of Chapter 37. 

- Gramophone records 
- Magnetic tapes: 
- - Of a width not exceeding 4 mm 
- - Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm 
- - Of a width exceeding 6.5 mm 
-Other 

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio
broadcasting or television, whether or not incorporating reception ap
paratus or sound recording or reproducing apparatus; television 
cameras. 
- Transmission apparatus 
- Transmission apparatus incorporating reception apparatus 
- Television cameras 
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote con
trol apparatus. 
• Radar apparatus 
-Other: 
• · Radio navigational aid apparatus 
- · Radio remote control apparatus 
Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio
broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound 
recording or reproducing apparatus or a clock. 

- Radio-broadcast receivers capable of operating without an external 
source of power, including apparatus capable of receiving also radio-
telephony or radio-telegraphy: 

- - Combined with sound recording or reproducing apparatus 
--Other 
- Radio-broadcast receivers not capable of operating without an external 

source of power, of a kind used in motor vehicles, including apparatus 
capable of receiving also radio-telephony or radio-telegraphy: 

- - Combined with sound recording or reproducing apparatus 
-Other 
- Other radio-broadcast receivers, including apparatus capable of receiv

ing also radio-telephony or radio-telegraphy: 
- · Combined with sound recording or reproducing apparatus 
• · Not combined with sound recording or reproducing apparatus but 

combined with a clock 
-Other 
- Other apparatus 
Television receivers (including video monitors and video projectors), 
whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus. 

- Colour 
- Black and white or other monochrome 
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β!>.Ή/33 

Heading 
No. 

85.29 

85.30 

8531 

85.32 

85.33 

H.S. 
Code 

8529.10 

8529.90 

8530.10 
8530.80 
8530.90 

8531.10 

8531.20 

8531.80 
8531.90 

8532.10 

8532.21 
8532.22 
8532.23 
8532.24 
8532.25 
8532.29 
8532.30 
8532.90 

8533.10 

8533.21 
8533.29 

8533.31 
8533.39 
8533.40 

8533.90 

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 
Nos. 85.25 to 85.28. 
 Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith 

 Other 
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, 
tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations 
or airfields (other than those of heading No. 86.08). 

 Equipment for railways or tramways 
 Other equipment 
 Parts 
Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, 
indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 
No. 85.12 or 85.30. 

 Burglar or fire alarms and similar apparatus 

 Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light 
emitting diodes (LED) 

 Other apparatus 
•Parts 
Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (preset). 
 Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a 

reactive power handling capacity of not less than 0.5 kvar (power capa
citors) 

 Other fixed capacitors: 
  Tantalum 
  Aluminium electrolytic 
  Ceramic dielectric single layer 
  Ceramic dielectric, multilayer 
  Dielectric of paper or plastics 
  Other 
 Variable or adjustable (preset) capacitors 
Parts 
Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than 
heating resistors. 
 Fixed carbon resistors, composition or film types 
 Other fixed resistors: 
•  For a power handling capacity not exceeding 20 W 
Other 
 Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers: 

  For a power handling capacity not exceeding 20 W 
Other 
 Other variable resistors, including rheostats and potentiometers 

 Parts 
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Heading 
No. 

8534 
8535 

8536 

8537 

H.S. 
Code 

8534.00 

8535.10 

8535.21 
8535.29 
8535.30 
8535.40 
8535.90 

8536.10 
8536.20 
8536.30 

8536.41 
8536.49 
8536.50 

8536.61 
8536.69 
8536.90 

8538 

8539 

8537.10 
8537.20 

8538.10 

8538.90 

8539.10 

8539.21 
8539.22 

Section XVI 
Chapter 85 

85.34/39, 

Printed circuits. 

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for 
making connections to or in electrical circuits (for example, switches, 
fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, 
junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 volts. 

-Fuses 
- Automatic circuit breakers: 
- - For a voltage of less than 72.5 kV 
- - Other 
- Isolating switches and make-and-break switches 
- Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors 
- Other 
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for 
making connections to or in electrical circuits (for example, switches, 
relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction 
boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts. 

- Fuses 
- Automatic circuit breakers 
- Other apparatus for protecting electrical circuits 
- Relays: 
- - For a voltage not exceeding 60 V 
- - Other 
- Other switches 
- Lamp-holders, plugs and sockets: 
- - Lamp-holders 
- - Other 
- Other apparatus 
Boards, panels (including numerical control panels), consoles, desks, 
cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of 
heading No. 8535 or 8536, for electric control or the distribution of 
electricity, including those incorporating instruments or apparatus of 
Chapter 90, other than switching apparatus of heading No. 85.17. 
- For a voltage not exceeding 1,000 V 
- For a voltage exceeding 1,000 V 
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 
No. 8535, 8536 or 8537. 
- Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods 

of heading No. 85.37, not equipped with their apparatus 
-Other 
Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units 
and ultra-violet or infra-red lamps; arc-lamps. 

- Sealed beam lamp units 
- Other filament lamps, excluding ultra-violet or infra-red lamps: 

- - Tungsten halogen 
- - Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 

100 V 
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Heading 
No. 

85.40 

85.41 

H.S. 
Code 
8539.29 

8539.31 
8539.39 
8539.40 
8539.90 

8540.11 
8540.12 
8540.20 

8540.30 

8540.41 
8540.42 
8540.49 

8540.81 
8540.89 

8540.91 
8540.99 

8541.10 

8541.21 
8541.29 
8541.30 
8541.40 

8541.50 
8541.60 
8541.90 

Section XVI 
Chapter 85 

85.3V41 

- - Other 
- Discharge lamps, other than ultra-violet lamps: 
- - Fluorescent, hot cathode 
- - Other 
- Ultra-violet or infra-red lamps; arc-lamps 
-Parts 

Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (for exam
ple, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc recti
fying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes). 

- Cathode-ray television picture tubes, including video monitor cathode-
ray tubes: 

- - Colour 
- - Black and white or other monochrome 
-Television camera tubes; image converters and intensifiers; other 

photo-cathode tubes 
- Other cathode-ray tubes 
- Microwave tubes (for example, magnetrons, klystrons, travelling wave 

tubes, carcinotrons), excluding grid-controlled tubes: 

- - Magnetrons 
- - Klystrons 
- - Other 
- Other valves and tubes: 
- · Receiver or amplifier valves and tubes 
- - Other 
-Parts: 
- - Of cathode-ray tubes 
- - Other 
Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive 
semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not 
assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes; 
mounted piezo-electric crystals. 
- Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes 
- Transistors, other than photosensitive transistors: 
- - With a dissipation rate of less than 1 W 
--Other 
- Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices 
- Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells 

whether or not assembled in modules or made up into panels; light 
emitting diodes 

- Other semiconductor devices 
- Mounted piezo-electric crystals 
-Parts 
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H.S. 
Code 

8542.11 
8542.19 
8542.20 
8542.80 
8542.90 

8543.10 
8543.20 
8543.30 

8543.80 
8543.90 

8544.11 
8544.19 
8544.20 
8544.30 

8544.41 
8544.49 

8544.51 
8544.59 
8544.60 
8544.70 

Section XVI 
Chapter 85 

85.42/46 

Electronic integrated circuits and microassemblies. 
- Monolithic integrated circuits: 
--Digital 
--Other 
- Hybrid integrated circuits 
- Other 
- Parts 
Electrical machines and apparatus, having individual functions, not 
specified or included elsewhere in this Chapter. 
- Particle accelerators 
- Signal generators 
-Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electro
phoresis 

- Other machines and apparatus 
-Parts 
Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co
axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted 
with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed 
fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with 
connectors. 
- Winding wire: 
- - Of copper 
--Other 
- Co-axial cable and other co-axial electric conductors 
- Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, air
craft or ships 

- Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V: 
- - Fitted with connectors 
- - Other 
- Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not ex

ceeding 1,000 V: 
- - Fitted with connectors 
--Other 
- Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V 
- Optical fibre cables 
Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and 
other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a 
kind used for electrical purposes. 
- Electrodes: 

8545.11 
8545.19 
8545.20 
8545.90 

8546.10 
8546.20 
8546.90 

- - Of a kind used for furnaces 
--Other 
- Brushes 
-Other 
Electrical insulators of any material. 
-Of glass 
- Of ceramics 
-Other 
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Heading 
No. 

85.47 

85.48 

H.S. 
Code 

8547.10 
8547.20 
8547.90 
8548.00 

Section XVI 
Chapter 85 

85.47/48 

Insulating Sitings for electrical machines, appliances or equipment, being 
fittings wholly of insulating material apart from any minor components 
of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding 
solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 
No. 85.46; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal 
lined with insulating material. 
- Insulating fittings of ceramics 
- Insulating fittings of plastics 
- Other 
Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included 
elsewhere in this Chapter. 
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Section XVI! 

Notes 

Section XVII 

VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT 

Notes. 

1.- This Section does not cover articles of heading No. 95.01, 95.03 or 95.08, or bobsleighs, toboggans or the 
like of heading No. 95.06. 

2.- The expressions "parts" and "parts and accessories" do not apply to the following articles, whether or not 
they are identifiable as for the goods of this Section: 
(a) Joints, washers or the like of any material (classified according to their constituent material or in heading 

No. 84.84) or other articles of vulcanised rubber other than hard rubber (heading No. 40.16); 
(b) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods 

of plastics (Chapter 39); 
(c) Articles of Chapter 82 (tools); 
(d) Articles of heading No. 83.06; 
(e) Machines or apparatus of headings Nos. 84.01 to 84.79, or parts thereof; articles of heading No. 84.81 

or 84.82 or, provided they constitute integral parts of engines or motors, articles of heading No. 84.83; 
(0 Electrical machinery or equipment (Chapter 85); 
(g) Articles of Chapter 90; 
<h) Articles of Chapter 91; 
(ij) Arms (Chapter 93); 
(k) Lamps or lighting fittings of heading No. 94.05; or 
(1) Brushes of a kind used as parts of vehicles (heading No. 96.03). 

3.- References in Chapters 86 to 88 to "parts" or "accessories" do not apply to parts or accessories which are 
not suitable for use solely or principally with the articles of those Chapters. A part or accessory which an
swers to a description in two or more of the headings of those Chapters is to be classified under that heading 
which corresponds to the principal use of that part or accessory. 

4.- Aircraft specially constructed so that they can also be used as road vehicles are classified as aircraft 

Amphibious motor vehicles are classified as motor vehicles. 

5.- Air-cushion vehicles are to be classified within this Section with the vehicles to which they are most akin 
as follows: 
(a) In Chapter 86 if designed to travel on a guide-track (hovertrains); 
(b) In Chapter 87 if designed to travel over land or over both land and water 

(c) In Chapter 89 if designed to travel over water, whether or not able to land on beaches or landing-stages 
or also able to travel over ice. 

Parts and accessories of air-cushion vehicles are to be classified in the same way as those of vehicles 
of the heading in which the air-cushion vehicles are classified under the above provisions. 

Hovertrain track fixtures and fittings are to be classified as railway track fixtures and fittings, and sig
nalling, safety or traffic control equipment for hover-train transport systems as signalling, safety or traffic 
control equipment for railways. 
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Chapter 86 

Section XVII 
Chapter 86 

86.01/05 

Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 

mechanical (Including electro-mechanical) 
traffic signalling equipment of all kinds 

Notes. 

I.- This Chapter does not cover: 
(a) Railway or tramway sleepers of wood or of concrete, or concrete guide-track sections for hovertrains 

(heading No. 44.06 or 68.10); 
(b) Railway or tramway track construction material of iron or steel of heading No. 73.02; or 
(c) Electrical signalling, safety or traffic control equipment of heading No. 85.30. 

2.- Heading No. 86.07 applies, inter alia, to: 
(a) Axles, wheels, wheel sets (running gear), metal tyres, hoops and hubs and other parts of wheels; 

(b) Frames, underframes, bogies and bissel-bogies; 
(c) Axle boxes; brake gear; 
(d) Buffers for rolling-stock; hooks and other coupling gear and corridor connections; 
(e) Coachwork. 

3.- Subject to the provisions of Note 1 above, heading No. 86.08 applies, inter alia, to: 
(a) Assembled track, turntables, platform buffers, loading gauges; 
(b) Semaphores, mechanical signal discs, level crossing control gear, signal and point controls, and other 

mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment, whether or not 
fitted for electric lighting, for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port in
stallations or airfields. 

Heading 
No. 

86.01 

86.02 

86.03 

86.04 

86.05 

H.S. 
Code 

8601.10 
8601.20 

8602.10 
8602.90 

8603.10 
8603.90 
8604.00 

8605.00 

Rail locomotives powered from an external source of electricity or by 
electric accumulators. 
- Powered from an external source of electricity 
- Powered by electric accumulators 
Other rail locomotives; locomotive tenders. 
- Diesel-electric locomotives 
-Other 

Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than 
those of heading No. 86.04. 
- Powered from an external source of electricity 
-Other 
Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-
propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackfiners, 
testing coaches and track inspection vehicles). 

Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, 
post office coaches and other special purpose railway or tramway 
coaches, not self-propelled (excluding those of heading No. 86.04).. 
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Chapter 86 

86.06/09 

H.S. 
Code 

Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled. 
8606.10 - Tank wagons and the like 
8606.20 -Insulated or refrigerated vans and wagons, other than those of 

subheading No. 8606.10 
8606.30 - Self-discharging vans and wagons, other than those of subheading 

No. 8606.10 or 8606.20 
-Other: 

8606.91 - - Covered and closed 
8606.92 - - Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm 

8606.99 --Other 
Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock. 
• Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof: 

8607.11 - - Driving bogies and bissel-bogies 
8607.12 - - Other bogies and bissel-bogies 
8607.19 - - Other, including parts 

- Brakes and parts thereof: 
8607.21 - - Air brakes and parts thereof 
8607.29 --Other 
8607.30 - Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof 

-Other: 
8607.91 - - Of locomotives 
8607.99 --Other 
8608.00 Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including 

electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for 
railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port in
stallations or airfields; parts of the foregoing. 

8609.00 Containers (including containers for the transport of fluids) specially 
designed and equipped for carriage by one or more modes of transport 
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Section XVI! 
Chapter 87 

87.01/03 

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, 
and parts and accessories thereof 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover railway or tramway rolling-stock designed solely for running on rails. 

2.- For the purposes of this Chapter, "tractors" means vehicles constructed essentially for hauling or pushing 
another vehicle, appliance or load, whether or not they contain subsidiary provision for the transport, in 
connection with the main use of the tractor, of tools, seeds, fertilisers or other goods. 

3.- Motor chassis fitted with cabs fall in headings Nos. 87.02 to 87.04, and not in heading No. 87.06. 

4.- Heading No. 87.12 includes all children's bicycles. Other children's cycles fall in heading No. 95.01. 

Heading 
No. 

87.01 

87.02 

87.03 

H.S. 
Code 

8701.10 
8701.20 
8701.30 
8701.90 

8702.10 

8702.90 

8703.10 

8703.21. 
8703:22 
8703.23 
8703.24 

8703.31 
8703.32 
8703.33 
8703.90 

Tractors (other than tractors of heading No. 87.09). 
- Pedestrian controlled tractors 
- Road tractors for semi-trailers 
- Track-laying tractors 
- Other 
Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the 
driver. 
- With compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or 

semi-diesel) 
-Other 

Motor cars and other motor vehicles principally designed for the trans
port of persons (other than those of heading No. 87.02), including station 
wagons and racing cars. 
- Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar 

vehicles 

- Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating 
piston engine: 

- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 
- - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 
-'- Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 
- - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 
- Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston 
engine (diesel or semi-diesel): 

- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 
- - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 
• - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 
-Other 



872 

HS/AS 1 — Julv 1988 

H.S. 
Code 

8704.10 

870' 1 
870· 2 

8704 13 

8704.31 
8704.32 
8704.90 

8705.10 
8705.20 
8705.30 
8705.40 
8705.90 
8706.00 

8707.10 
8707.90 

8708.10 

8708.21 
8708.29 

8708.31 
8708:39 
8708.40 
8708.50 

8708.60 
8708.70 
8708.80 

8708.91 
8708.92 
8708.93 
8708.94 
8708.99 

Section XVII 
Chapter 87 

87.04/08 

Motor vehicles for the transport of goods. 
- Dumpers designed for off-highway use 

-Other, with compression-ignition internal combustion piston engine 
(diesel or semi-diesel): 

- - g.v.w. not exceeding 5 tonnes 
- · g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes 

- - g.v.w. exceeding 20 tonnes 
- Other, with spark-ignition internal combustion piston engine: 
- - g.v.w. not exceeding 5 tonnes 
- - g.v.w. exceeding 5 tonnes 
- Other 
Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for 
the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane 
lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper 
lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units). 

- Crane lorries 
- Mobile drilling derricks 
- Fire fighting vehicles 
- Concrete-mixer lorries 
- Other 
Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings Nos. 87.01 
to 87.05. 
Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings Nos. 87.01 to 
87.05. 
- For the vehicles of heading No. 87.03 
- Other 
Parts and accessories of the motor vehicles of headings Nos. 87.01 to 
87.05. 
- Bumpers and parts thereof 
- Other parts and accessories of bodies {including cabs): 
- - Safety seat belts 
- - Other 
- Brakes.and servq-brakes and parts thereof: 
- - Mounted brake linings 
- - Other 
- Gear boxes 
- Drive-axles with differential, whether or not provided with other trans

mission components 
- Non-driving axles and parts thereof 
- Road wheels and parts and accessories thereof 
- Suspension shock-absorbers 
- Other parts and accessories: 
- - Radiators 
- - Silencers and exhaust pipes 
- - Clutches and parts thereof 
- - Steering wheels, steering columns and steering boxes 
- - Other 
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Heading 
No. 
87.09 

87.10 

87.11 

87.12 
87.13 

87.14 

H.S. 
Code 

87.15 

8709.11 
8709.19 
8709.90 
8710.00 

8711.10 

8711.20 

8711.30 

8711.40 

8711.50 

8711.90 
8712.00 

8713.10 
8713.90 

8714.11 
8714.19 
8714.20 

8714.91 
8714.92 
8714.93 

8714.94 

8714.95 
8714.96 
8714.99 
8715.00 

Section XVI! 
Chapter 87 

87.09/15 

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equip
ment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports 
for short distance transport of goods; tractors of the type used on 
railway station platforms; parts of the foregoing vehicles. 
• Vehicles: 
- - Electrical 
- - Other 
-Parts 
Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not 
fitted with weapons, and parts of such vehicles. 
Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary 
motor, with or without side-cars; side-cars. 
- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity not exceeding 50 cc 

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc 

-With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 250 cc but not exceeding 500 cc 

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 500 cc but not exceeding 800 cc 

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 800 cc 

- Other 
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised. 
Invalid carriages, whether or not motorised or otherwise mechanically 
propelled. 
- Not mechanically propelled 
-Other 
Parts and accessories of vehicles of headings Nos. 87.11 to 87.13. 
- Of motorcycles (including mopeds): 
- - Saddles 
- - Other 
- Of invalid carriages 
-Other: 
- - Frames and forks, and parts thereof 
- - Wheel rims and spokes 
• - Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel 

sprocket-wheels 
- · Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts 

thereof 
- - Saddles 
- - Pedals and crank-gear, and parts thereof 
- - Other 
Baby carriages and parts thereof. 
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Heading 
No. 

87.16 

H.S. 
Code 

8716.10 

8716.20 

8716.31 
8716.39 
8716.40 
8716.80 
8716.90 

Section XVII 
Chapter 87 

87.16 

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; 
parts thereof. 
- Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping 

- Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural 
purposes 

- Other trailers and semi-trailers for the transport of goods: 

- - Tanker trailers and tanker semi-trailers 
- - Other 
- Other trailers and semi-trailers 
- Other vehicles 
-Parts 



875 

Chapter 88 

Aircraft, spacecraft, and parts thereof 

Section XVII 
Chapter 88 

88.01/05 

H.S. 
Code 

8801.10 
8801.90 

8802.11 
8802.12 
8802.20 

8802.30 

8802.40 

8802.50 

8803.10 
8803.20 
8803.30 
8803.90 
8804.00 

8805.10 

8805.20 

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered 
aircraft. 
- Gliders and hang gliders 
- Other 
Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft (in
cluding satellites) and spacecraft launch vehicles. 
- Helicopters: 
- - Of an unladen weight not exceeding 2,000 kg 
- - Of an unladen weight exceeding 2,000 kg 
• Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 
2,000 kg 

• Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg 
but not exceeding 15,000 kg 

- Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 
15,000 kg 

- Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles 
Parts of goods of heading No. 88.01 or 88.02, 
- Propellers and rotors and parts thereof 
- Under-carriages and parts thereof 
- Other parts of aeroplanes or helicopters 
-Other 
Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochntes; parts thereof 
and accessories thereto. 
Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying 
trainers; parts of the foregoing articles. 

- Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestor or similar gear 
and parts thereof 

- Ground flying trainers and parts thereof 
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Chapter 89 

Ships, boats and floating structures 

89.01/08 

Note. 

1.- A hull, an unfinished or incomplete vessel, assembled, unassembled or disassembled, or a complete vessel 
unassembled or disassembled, is to be classified in heading No. 89.06 if it does not have the essential charac
ter of a vessel of a particular kind. 

H.S. 
Code 

8901.10 

8901.20 
8901.30 
8901.90 

8902.00 

8903.10 

8903.91 
8903.92 
8903.99 
8904.00 

8905.10 
8905.20 
8905.90 
8906.00 

8907.10 
8907.90 

8908.00 

Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and simi
lar vessels for the transport of persons or goods. 
- Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed 
for the transport of persons; ferry-boats of all kinds 

- Tankers 
- Refrigerated vessels, other than those of subheading No. 8901.20 
- Other vessels for the transport of goods and other vessels for the trans

port of both persons and goods 
Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserv
ing fishery products. 
Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and 
canoes. 
- Inflatable 
-Other: 
- - Sailboats, with or without auxiliary motor 
- - Motorboats, other than outboard motorboats 
- - Other 
Tugs and pusher craft. 
Light-vessels, Ore-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the 
navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; 
floating or submersible drilling or production platforms. 

- Dredgers 
- Floating or submersible drilling or production platforms 
- Other 
Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats. 

Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-
stages, buoys and beacons). 
- Inflatable rafts 
- Other 
Vessels and other floating structures for breaking up. 
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Notes 
Section XVIII 

OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, 
CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS 

AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; 
MUSICAL INSTRUMENTS; 

PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 

Chapter 90 

Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, checking, 

precision, medical or surgical instruments 
and apparatus; parts and accessories thereof 

Notes. 

l.This Chapter does not cover: 
(a) Articles of a kind used in machines, appliances or for other technical uses, of vulcanised rubber other 

than hard rubber (heading No. 40.16), of leather or of composition leather (heading No. 42.04) or of tex
tile material (heading No. 59.11); 

(b) Supporting belts or other support articles of textile material, whose intended effect on the organ to be 
supported or held derives solely from their elasticity (for example, maternity belts, thoracic support band
ages, abdominal support bandages, supports for joints or muscles) (Section XI); 

(c) Refractory goods of heading No. 69.03; ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, 
of heading No. 69.09; 

(d) Glass mirrors, not optically worked, of heading No. 70.09, or mirrors of base metal or of precious metal, ' 
not being optical elements (heading No. 83.06 or Chapter 71); 

(e) Goods of heading No. 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 or 70.17; 
(f) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV) or similar goods 

of plastics (Chapter 39); 
(g) Pumps incorporating measuring devices, of heading No. 84.13; weightoperated counting or checking 

machinery, or separately presented weights for balances (heading No. 84.23); lifting or handling 
machinery (headings Nos. 84.25 to 84.28); paper or paperboard cutting machines of all kinds (heading 
No. 84.41); fittings for adjusting work or tools on machinetools, of heading No. 84.66, including fittings 
with optical devices for reading the scale (for example, "optical" dividing heads) but not those which are 
in themselves essentially optical instruments (for example, alignment telescopes); calculating machines 
(heading No. 84.70); valves or other appliances of heading No. 84.81; 

(h) Searchlights or spotlights of a kind used for cycles or motor vehicles (heading No. 85.12); portable electric 
lamps of heading ;No. 85.13; cinematographic sound recording, reproducing or rerecording apparatus 
'(heading Να. 85.19 or 35.20); soundheads (heading No. 85.22); radar apparatus, radio navigational aid 
apparatus or radio remote control apparatus (heading No. 85.26); sealed beam lamp units of heading 
No. 85.39; optical fibre cables of heading No. 85.44; 

(ij) Searchlights or spotlights of heading No. 94.05; 
(k) Articles of Chapter 95; 
(I) Capacity measures, which are to be classified according to their constituent material; or 

(m) Spools, reels or similar supports (which are to be classified according to their constituent material, for 
example, in heading No. 39.23 or Section XV). 

2.· Subject to Note 1 above, parts and accessories for machines, apparatus, instruments or articles of this Chap
ter are to be classified according to the following rules: 
(a) Parts and accessories which are goods included in any of the headings of this Chapter or of Chapter 84, 

85 or 91 (other than heading No. 84.85,85.48 or 90.33) are in all cases to be classified in their respective 
headings; 
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90.01/04 

(b) Other parts and accessories, if suitable for use solely or principally with a particular kind of machine, 
instrument or apparatus, or with a number of machines, instruments or apparatus of the same heading 
(including a machine, instrument or apparatus of heading No. 90.10, 90.13 or 90.31) are to be classified 
with the machines, instruments or apparatus of that kind; 

(c) All other parts and accessories are to be classified in heading No. 90.33. 
3.· The provisions of Note 4 to Section XVI apply also to this Chapter. 

4.- Heading No. 90.05 does not apply to telescopic sights for fitting to arms, periscopic telescopes for fitting 
to submarines or tanks, or to telescopes for machines, appliances, instruments or apparatus of this Chapter 
or Section XVI; such telescopic sights and telescopes are to be classified in heading No. 90.13. 

5.- Measuring or checking optical instruments, appliances or machines which, but for this Note, could be classi
fied both in heading No. 90.13 and in heading No. 90.31 are to be classified in heading No. 90.31. 

6.- Heading No. 90.32 applies only to: 
(a) Instruments and apparatus for automatically controlling the flow, level, pressure or other variables of 

liquids or gases, or for automatically controlling temperature, whether or not their operation depends on 
an electrical phenomenon which varies according to the factor to be automatically controlled; and 

(b) Automatic regulators of electrical quantities, and instruments or apparatus for automatically controlling 
non-electrical quantities the operation of which depends on an electrical phenomenon varying according 
to the factor to be controlled. 

Heading 
No. 

90.01 

90.02 

90.03 

90.04 

H.S. 
Code 

9001.10 
9001.20 
9001.30 
9001.40 
9001.50 
9001.90 

9002.11 

9002.19 
9002.20 
900190 

9003.11 
9003.19 
9003.90 

9004.10 
9004.90 

Optical fibres and optical Gbre bandies; optical fibre cables other than 
those of beading No. 85.44; sheets and plates of polarising material; 
lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical ele
ments, of any material, unmounted, other than such elements of glass not 
optically worked. 
- Optical fibres, optical fibre bundles and cables 
• Sheets and plates of polarising material 
- Contact lenses 
- Spectacle lenses of glass 
- Spectacle lenses of other materials 
-Other 
Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, 
mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other 
than such elements of glass not optically worked. 
- Objective lenses: 
- - For cameras, projectors or photographic enlargers or reducers 

- - Other 
-Filters 
- Other 

Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts 
thereof. 
- Frames and mountings: 
- - Of plastics 
- - Of other materials 
-Parts 

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other. 
- Sunglasses 
-Other 
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90.05/08! 

Heading 
No. 
90.05 

90.06 

90.07 

90.08 

H.S. 
Code 

9005.10 
9005.80 
9005.90 

9006.10 

9006.20 

9006.30 

9006.40 

9006.51 

9006.52 
9006.53 
9006.59 

9006.61 

9006.62 
9006.69 

9006.91 
9006.99 

9007.11 ν 

9007.19 

9007.21 
9007.29 

9007.91 
9007.92 

9008.10 
9008.20 

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings there
for ; other astronomical instruments and mountings therefor, but not in
cluding instruments for radioastronomy. 
 Binoculars 
• Other instruments 
 Parts and accessories (including mountings) 
Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic 
flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of head
ing No. 8539. 
 Cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders 

Cameras of a kind used for recording documents on microfilm, 
microfiche or other microforms 

 Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for 
medical or surgical examination of internal organs; comparison 
cameras for forensic or criminological purposes 

 Instant print cameras 
 Other cameras: 
  With a throughthelens viewfinder (single lens reflex (SLR)), for roll 

film of a width not exceeding 35 mm 
  Other, for roll film of a width less than 35 mm 
  Other, for roll film of a width of 35 mm 
  Other 
 Photographic flashlight apparatus and flashbulbs: 

  Discharge lamp ("electronic") flashlight apparatus 

  Flashbulbs, flashcubes and the like 
  Other 
 Parts and accessories: 
  For cameras 
  Other 
Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating 
sound recording or reproducing apparatus. 
 Cameras: 
•  For film of less than 16 mm width or for double8 mm film 

  Other 
 Projectors: 
  For film of less than 16 mm width 
  Other 
 Parts and accessories: 
  For cameras 
  For projectors 
Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than 
cinematographic) enlargers and reducers. 
 Slide projectors 
Microfilm, microfiche or other microform readers, whether or not 
capable of producing copies 
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90.082/14, 

[eading 
No. 

90.09 

90.10 

90.11 

90.12 

90.13 

90.14 

H.S. 
Code 

9008.30 
9008.40 
9008.90 

9009.11 
9009.12 

9009.21 
9009.22 
9009.30 
9009.90 

9010.10 

9010.20 
9010.30 
9010.90 

9011.10 
9011.20 

9011.80 
9011.90 

9012,10; 
9012.90 

9013.10 

9013.20 
9013.80 
9013.90 

9014.10 

- Other image projectors 
- Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers 
- Parts and accessories 
Photo-copying apparatus incorporating an optical system or of the con
tact type and thenno-copying apparatus. 
- Electrostatic photo-copying apparatus : 
- - Operating by reproducing the original image directly onto the copy 

(direct process) 
- - Operating by reproducing the original image via an intermediate onto 

the copy (indirect process) 
- Other photo-copying apparatus: 
- - Incorporating an optical system 
- - Of the contact type 
- Thermo-copying apparatus 
• Parts and accessories 
Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) 
laboratories (including apparatus for the projection of circuit patterns on 
sensitised semiconductor materials), not specified or included elsewhere 
in this Chapter; negatoscopes; projection screens. 

- Apparatus and equipment for automatically developing photographic 
(including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically 
exposing developed film to rolls of photographic paper 

- Other apparatus and equipment for photographic (including cinemato
graphic) laboratories; negatoscopes 

- Projection screens 
- Parts and accessories 
Compound optical microscopes, including those for photomicrography, 
cinephotomicrography or microprojection. 
- Stereoscopic microscopes 
- Other microscopes, for photomicrography, cinephotomicrography or 
microprojection 

-Other microscopes 
- Parts and accessories 
Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus. 
- Microscopes other than optical microscopes and diffraction apparatus 
- Parts and accessories 
Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifi
cally in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical ap
pliances and instruments, not specified or included elsewhere in this 
Chapter. 
- Telescopic sights for fitting to arms; periscopes; telescopes designed to 
form parts of machines, appliances, instruments or apparatus of this 
Chapter or Section XVI 

- Lasers, other than laser diodes 
- Other devices, appliances and instruments 
- Parts and accessories 
Direction finding compasses; other navigational instruments and ap
pliances. 
- Direction finding compasses 
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90.1V19 
Heading 

No. 

90.15 

90.16 
90.17 

90.18 

90.19 

H.S. 
Code 

9014.20 

9014.80 
9014.90 

9015.10 
9015.20 
9015.30 
9015.40 
9015.80 
9015.90 
9016.00 

9017.10 
9017.20 
9017.30 
9017.80 
9017.90 

9018.11 
9018.19 
9018.20 

9018.31 
9018.32 
9018.39 

9018.41 
9018.49 
9018.50 
9018.90 

9019.10 

9019.20 

- Instruments and appliances for aeronautical or space navigation (other 
than compasses) 

- Other instruments and appliances 
- Parts and accessories 
Surveying (including photogrammetricai surveying), hydrographic, 
oceanographic, hydrologicai, meteorological or geophysical instruments 
and appliances, excluding compasses; rangefinders. 

- Rangefinders 
- Theodolites and tacheometers 
-Levels 
- Photogrammetricai surveying instruments and appliances 
- Other instruments and appliances 
- Parts and accessories 
Balances of a sensitivity of 5 eg or better, with or without weights. 
Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for ex
ample, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide 
rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the 
hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), 
not specified or included elsewhere b this Chapter. 
- Drafting tables and machines, whether or not automatic 
- Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments 
- Micrometers, callipers and gauges 
- Other instruments 
- Parts and accessories 
Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veteri
nary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical 
apparatus and sight-testing instruments. 
• Electro-diagnostic apparatus (including apparatus for functional ex
ploratory examination or for checking physiological parameters): 

- - Electro-cardiographs 
- - Other 
- Ultra-violet or infra-red ray apparatus 
- Syringes, needles, catheters, cannulae and the like: 
- - Syringes, with or without needles 
- - Tubular metal needles and needles for sutures 
- - Other 
- Other instruments and appliances, used in dental sciences: 
- - Dental drill engines, whether or not combined on a single base with 

other dental equipment 
- - Other 
- Other ophthalmic instruments and appliances 
• Other instruments and appliances 
Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological 
aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol ther
apy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus. 

-Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological 
aptitude-testing apparatus 

- Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration 
or other therapeutic respiration apparatus 
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Heading 
No. 
90.20 

90.21 

90.22 

H.S. 
Code 

9020.00 

9021.11 
9021.19 

9021.21 
9021.29 
9021.30 
9021.40 

9021.50 

9021.90 

90.23 

90.24 

9022.11 
9022.19 

9022.21 
9022.29 
9022.30 
9022.90 
9023.00 

o<& 

Section XVIII 
Chapter 90 

90.20/24 

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks 
having neither mechanical parts nor replaceable filters. 

Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; 
splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing 
aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the 
body, to compensate for a defect or disability. 

 Artificial joints and other orthopaedic or fracture appliances: 

 Artificial joints 
 Other 

■ Artificial teeth and dental fittings : 
■  Artificial teeth 
Other 

• Other artificial parts of the body 
■ Hearing aids, excluding parts and accessories 

If 

9024.10 
9024.80 
9024.90 

 Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and 
accessories 

Other 
Apparatus based on the use of Xrays or of alpha, beta or gamma radia
tions, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, in
cluding radiography or radiotherapy apparatus, Xray tubes and other 
Xray generators, high tension generators, control panels and desks, 
screens, examination or treatment tables, chairs and the like. 

 Apparatus based on the use of Xrays, whether or not for medical, 
surgical, dental or veterinary uses, including radiography or 
radiotherapy apparatus: 

  For medical, surgical, dental or veterinary uses 
  For other uses 
Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, 

whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, in
cluding radiography or radiotherapy apparatus: 

  For medical, surgical, dental or veterinary uses 
  For other uses 
 Xray tubes 
 Other, including parts and accessories 
Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational pur
poses (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other 
uses. 
Machines and appliances for testing the hardness, strength, com
pressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for ex
ample, metals, wood, textiles, paper, plastics). 
 Machines and appliances for testing metals 
 Other machines and appliances 
 Parts and accessories 
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Heading 
No. 

90.25 

90.26 

90.27 

90.28 

90.29 

H.S. 
Code 

9025.11 
9025.19 
9025.20 
9025.80 
9025.90 

9026.10 
9026.20 
9026.80 
9026.90 

9027.10 
9027.20 
9027.30 

9027.40 
9027.50 

9027.80 
9027.90 

9028.10 
9028:20 
9028.30 
9028.90 

9029.10 

9029.20 
9029.90 

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrome
ters, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and 
any combination of these instruments. 
- Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments: 
- - Liquid-filled, for direct reading 
- - Other 
- Barometers, not combined with other instruments 
- Other instruments 
- Parts and accessories 
Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, 
pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, 
level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and ap
paratus of heading No. 90.14, 90.15, 90.28 or 9032. 

- For measuring or checking the flow or level of liquids 
- For measuring or checking pressure 
- Other instruments or apparatus 
- Parts and accessories 
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for exam
ple, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis 
apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking vis
cosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and 
apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light 
(including exposure meters); microtomes. 
- Gas or smoke analysis apparatus 
- Chromatographs and electrophoresis instruments 
-Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical 

radiations (UV, visible, 1R) 
- Exposure meters 
- Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, 

IR) 
- Other instruments and apparatus 
- Microtomes; parts and accessories 
Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrat
ing meters therefor. 
- Gas meters 
- Liquid meters 
- Electricity meters 
- Parts and accessories 
Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, 
pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than 
those of heading No. 90.14 or 90.15; stroboscopes. 

-Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, 
pedometers and the like 

- Speed indicators and tachometers; stroboscopes 
- Parts and accessories 
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Heading 
No. 

9030 

9031 

US. 
Code 

9030.10 

9030.20 

9030.31 
9030.39 
9030.40 

9030.81 
9030.89 
9030.90 

9031.10 
9031.20 
9031.30 
9031.40 

9032 

9033 

9031.80 
9031.90 

9032.10 
9032.20 

9032.81 
9032.89 
9032.90. 
9033.00 

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus 
for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of 
heading No. 90.28; instruments and apparatus for measuring or detec
ting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations. 
- Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising 
radiations 

- Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs 
- Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, 
current, resistance or power, without a recording device: 

- - Multimeters 
- - Other 
-Other instruments and apparatus, specially designed for tele
communications (for example, cross-talk meters, gain measuring 
instruments, distortion factor meters, psophometers) 

- Other instruments and apparatus: 
- - With a recording device 
- - Other 
- Parts and accessories 
Measuring or checking instruments, appliances and machines, not 
specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors. 

- Machines for balancing mechanical parts 
- Test benches 
- Profile projectors 
- Other optical instruments and appliances 
- Other instruments, appliances and machines 
- Parts and accessories 
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus. 
- Thermostats 
- Manostats 
- Other instruments and apparatus: 
- - Hydraulic or pneumatic 
- - Other 
- Parts and accessories 
Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this 
Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of 
Chapter 90. 
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Chapter 91 

Clocks and watches and parts thereof 

Section XVIII 
Chapter 91 

91.01/02, 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Clock or watch glasses or weights (classified according to their constituent material); 
(b) Watch chains (heading No. 71.13 or 71.17, as the case may be); 
(c) Parts of general use defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods of 

plastics (Chapter 39) or of precious metal or metal clad with precious metal (generally heading No. 71.15); 
clock or watch springs are, however, to be classified as clock or watch parts (heading No. 91.14); 

(d) Bearing balls (heading No. 73.26 or 84.82, as the case may be); 
(e) Articles of heading No. 84.12 constructed to work without an escapement; 
(f) Ball bearings (heading No. 84.82); or 
(g) Articles of Chapter 85, not yet assembled together or with other components into watch or clock move

ments or into articles suitable for use solely or principally as parts of such movements (Chapter 85). 

2.- Heading No. 91.01 covers only watches with case wholly of precious metal or of metal clad with precious 
metal, or of the same materials combined with natural or cultured pearls, or precious or semiprecious stones 
(natural, synthetic or reconstructed) of headings Nos. 71.01 to 71.04. Watches with case of base metal inlaid 
with precious metal fall in heading No. 91.02. 

3.- For the purposes of this Chapter, the expression "watch movements" means devices regulated by a balance-
wheel and hairspring, quartz crystal or any other system capable of determining intervals of time, with a 
display or a system to which a mechanical display can be incorporated. Such watch movements shall not 
exceed 12 mm in thickness and 50 mm in width, length or diameter. 

4.-Except as provided in Note 1, movements and other parts suitable for use both in clocks or watches and 
in other articles (for example, precision instruments) are to be classified in this Chapter. 

Heading 
No. 
91.01 

91.02 

H.S. 
Code 

9101.11. 
9101.12 
9101.19 

9101.21 
9101.29 

9101.91 
9101.99 

9102.11 

Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop
watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal. 

- Wrist-watches, battery or accumulator powered, whether or not incor
porating a stop-watch facility: 

- - With mechanical display only 
- - With opto-electronic display only 
- - Other 
- Other wrist-watches, whether or not incorporating a stop-watch fa
cility : 

- - With automatic winding 
- - Other 
-Other: 
- - Battery or accumulator powered 
- - Other 

Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop
watches, other than those of heading No. 91.01. 
- Wrist-watches, battery or accumulator powered, whether or not incor

porating a stop-watch facility: 
- - With mechanical display only 
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leading 
No. 

91.03 

91.04 

91.05 

91.06 

91.07 

91.08 

RS. 
Code 

9102.12 
9102.19 

9102.21 
9102.29 

9102.91 
9102.99 

9103.10 
9103.90 
9104.00 

9105.11 
9105.19 

9105.21 
9105.29 

9105.91 
9105.99 

9106.10 
9106.20 
9106.90 
9107.00 

9108.11 

9108.12 
9108.19 
9108.20 

9108.91 
9108.99 

Section XVIII 
Chapter 91 

91.02^08 

• - With opto-electronic display only 
- - Other 
•Other wrist-watches, whether or not incorporating a stop-watch 

facility: 
- - With automatic winding 
- - Other 
-Other: 
- - Battery or accumulator powered 
- - Other 

Clocks with watch movements, excluding clocks of heading No. 91.04. 
- Battery or accumulator powered 
- Other 
Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, 
spacecraft or vessels. 
Other clocks. 

- Alarm clocks: 
- - Battery, accumulator or mains powered 
- - Other 
-Wall clocks: 
- - Battery, accumulator or mains powered 
--Other 
- Other: 
- - Battery, accumulator or mains powered 
- - Other 
Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording 
or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement 
or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders). 
- Time-registers; time-recorders 
- Parking meters 
- Other 

Time switches with clock or watch movement or with synchronous 
motor. 

Watch movements, complete and assembled. 
- Battery or accumulator powered: 
- - With mechanical display only or with a device to which a mechanical 

display can be incorporated 
- - With opto-electronic display only 
--Other 
• With automatic winding 
-Other: 
- - Measuring 33.8 mm or less 
--Other 
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Heading 
No. 
91.09 

91.10 

91.11 

91.12 

91.13 

91.14 

H.S. 
Code 

9109.11 
9109.19 
9109.90 

9110.11 

9110.12 
9110.19 
9110.90 

9111.10 

9111.20 
9111.80 
9111.90 

9112.10 
9112.80 
9112.90 

9113.10 
9113.20 
9113.90 

9114.10 
9114.20 
9114.30 
9114.40' 
9114.90 

Section XVIII 
Chapter 91 

91.09/14 

Clock movements, complete and assembled. 
- Battery, accumulator or mains powered: 
- - Of alarm clocks 
- - Other 
- Other 
Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled 
(movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; 
rough watch or clock movements. 
- Of watches: 
- - Complete movements, unassembled or partly assembled (movement 

sets) 
- - Incomplete movements, assembled 
- - Rough movements 
- Other 
Watch cases and parts thereof. 
- Cases of precious metal or of metal clad with precious metal 

- Cases of base metal, whether or not gold- or silver-plated 
- Other cases 
-Parts 
Clock cases and cases of a similar type for other goods of this Chapter, 
and parts thereof. 
- Cases of metal 
- Other cases 
-Parts 
Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof. 
- Of precious metal or of metal clad with precious metal 
- Of base metal, whether or not gold- or silver-plated 
- Other 
Other clock or watch parts. 
- Springs, including hair-springs 
- Jewels 
-Dials 
- Plates and bridges 
-Other 
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Section XVIII 
Chapter 92 

92.01/07 

Musical instruments; 
parts and accessories of such articles 

Notes. 

I.- This Chapter does not cover: 
(a) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods 

of plastics (Chapter 39); 
(b) Microphones, amplifiers, loud-speakers, head-phones, switches, stroboscopes or other accessory instru

ments, apparatus or equipment of Chapter 85 or 90, for use with but not incorporated in or housed in 
the same cabinet as instruments of this Chapter; 

(c) Toy instruments or apparatus (heading No. 95.03); 
(d) Brushes for cleaning musical instruments (heading No. 96.03); or 
(e) Collectors' pieces or antiques (heading No. 97.05 or 97.06). 

2.- Bows and sucks and similar devices used in playing the musical instruments of heading No. 92.02 or 92.06 
presented with such instruments tn numbers normal thereto and clearly intended for use therewith, are to 
be classified in the same heading as the relative instruments. 

Cards, discs and rolls of heading No. 92.09 presented with an instrument are to be treated as separate 
articles and not as forming a part of such instrument. 

Heading 
No. 
92.01 

92.02 

92.03 

92.04 

92.05 

92.06 

92.07 

H.S. 
Code 

9201.10 
9201.20 
9201.90 

9202.10 
9202.90 
9203.00 

9204.10 
9204.20 

9205.10 
9205.90 
9206.00 

9207.10 
9207.90 

Pianos, including automatic pianos; harpsichords and other keyboard 
stringed instruments. 
- Upright pianos 
- Grand pianos 
-Other 

Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps). 

- Played with a bow 
-Other 
Keyboard pipe organs; harmoniums and similar keyboard instruments 
with free metal reeds. 
Accordions and similar instruments; mouth organs. 
- Accordions and similar instruments 
- Mouth organs 

Other wind musical instruments (for example, clarinets, trumpets, 
bagpipes). 
- Brass-wind instruments 
- Other 
Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cym
bals, castanets, maraccas). 
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be ampli
fied, electrically (for example, organs, guitars, accordions). 
- Keyboard instruments, other than accordions 
-Other 
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Chapter 92 
92.08/09 

US. 
Code 

9208.10 
9208.90 

9209.10 
9209.20 
9209.30 

9209.91 
9209.92 

9209.93 

9209.94 

9209.99 

Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical 
singing birds, musical saws and other musical instruments not falling 
within any other heading of this Chapter; decoy calls of all kinds; 
whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments. 
- Musical boxes 
- Other 
Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for 
example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical in
struments ; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds. 

- Metronomes, tuning forks and pitch pipes 
- Mechanisms for musical boxes 
- Musical instrument strings 
-Other: 
- - Parts and accessories for pianos 
- - Parts and accessories for the musical instruments 

No. 92.02 
--Parts and 

No. 92.03 
- - Parts and 

No. 92.07 
- - Other 

of heading 

accessories for the musical instruments of heading 

accessories for the musical instruments of heading 
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Section XIX 
Chapter 93 

93.01/05 

ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 

Chapter 93 

Arms and ammunition; parts and accessories thereof 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Goods of Chapter 36 (for example, percussion caps, detonators, signalling flares); 

(b) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods 
of plastics (Chapter 39); 

(c) Armoured fighting vehicles (heading No. 87.10); 
(d) Telescopic sights or other optical devices suitable for use with arms, unless mounted on a firearm or 

presented with the firearm on which they are designed to be mounted (Chapter 90); 
(e) Bows, arrows, fencing foils or toys (Chapter 95); or 

(f) Collectors' pieces or antiques (heading No. 97.05 or 97.06). 

2.- In heading No. 93.06, the reference to "parts thereof" does not include radio or radar apparatus of heading 
No. 85.26. 

Heading 
No. 
93.01 

93.02 
93.03 

93.04 

93.05 

H.S. 
Code 

9301.00 

9302.00 

9303.10 
9303.20 

9303.30 
9303.90 
9304.00 

9305.10 

9305.21 
9305.29 
9305.90 

Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 
No. 93.07. 

Revolvers and pistols, other than those of heading No. 93.03 or 93.04. 
Other firearms and similar devices which operate by the firing of an ex
plosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading 
firearms, Very pistols and other devices designed to project only signal 
flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt hu
mane killers, line-throwing guns). 

- Muzzle-loading firearms 
- Other sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combi

nation shotgun-rifles 
- Other sporting, hunting or target-shooting rifles 
- Other 
Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, trun
cheons), excluding those of heading No. 93.07. 

Parts and accessories of articles of headings Nos. 93.01 to 93.04. 
- Of revolvers or pistols 
- Of shotguns or rifles of heading No. 93.03: 
- - Shotgun barrels 
- - Other 
-Other 
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Heading 
No. 

93.06 

93.07 

H.S. 
Code 

9306.10 

9306.21 
9306.29 
9306.30 
9306.90 
9307.00 

Section XIX 
Chapter 93 

93.06/07 

Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of 
war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles 
and parts thereof, including shot and cartridge wads. 
- Cartridges for riveting or similar tools or for captive-bolt humane killers 
and parts thereof 

- Shotgun cartridges and parts thereof; air gun pellets: 

- - Cartridges 
- - Other 
- Other cartridges and parts thereof 
- Other 
Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof 
and scabbards and sheaths therefor. 
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Notes 
Section XX 

MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 

Chapter 94 

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, 
cushions and similar stuffed furnishings; lamps and 
lighting fittings, not elsewhere specified or included; 

illuminated signs, illuminated name-plates and the l ike; 
prefabricated buildings 

Notes. 

I.·This Chapter does not cover: 
fat Pneumatic or water mattresses, pillows or cushions, of Chapter 39, 40 or 63: 
lb) Mirrors designed for placing on the floor or ground (for example, chevalglasses (swingmirrors)) of head

ing No. 70.09; 
(cl Articles of Chapter 71; 
(d) Parts of general use as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods 

of plastics (Chapter 39), or safes of heading No. 83.03; 
(e) Furniture specially designed as parts of refrigerating or freezing equipment of heading No. 84.18; furni I 

ture specially designed for sewing machines (heading No. 84.52); 
(Ω Lamps or lighting fittings of Chapter 85; 
(g) Furniture specially designed as parts of apparatus of heading No. 85.18 (heading No. 85.18). of headings 

Nos. 85.19 to 85.21 (heading No. 85.22) or of headings Nos. 85.25 to 85.28 (heading No. 85.29); 
(h) Articles of heading No. 87.14; 
(ij) Dentists' chairs incorporating dental appliances of heading No. 90.18 or dentists' spittoons (heading 

No. 90.18); 
(k) Articles of Chapter 91 (for example, clocks and clock cases); or 
(1) Toy furniture or toy lamps or lighting fittings (heading No. 95.03), billiard tables or other furniture spe

cially constructed for games (heading No. 95.04), furniture for conjuring tricks or decorations (other than 
electric garlands) such as Chinese lanterns (heading No. 95.05). 

2. The articles (other than parts) referred to in headings Nos. 94.01 to 94.03 are to be classified in those head
ings only if they are designed for placing on the floor or ground. 

The following are, however, to be classified in the abovementioned headings even if they are designed 
to be hung, to be fixed to the wall or to stand one on the other: 
(a) Cupboards, bookcases, other shelved furniture and unit furniture: 
(b) Seats and beds. · 

3. (a) In headings Nos. 94.01 to 94.03 references to parts of goods do not include references to sheets or slabs 
(whether or not cut to shape but not combined with other parts) of glass (including mirrors), marble or 
other stone or of any other material referred to in Chapter 68 or 69. 

(bl Goods described in heading No. 94.04. presented separately, are not to be classified in heading No. 94.01. 
94.02 or 94.03 as parts of goods. 

4. For the purposes of heading No. 94.06, the expression "prefabricated buildings'" means buildings which are 
finished in the factory or put up as elements, presented together, to be assembled on site, such as housing 
or worksite accommodation, offices, schools, shops, sheds, garages or similar buildings. 
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Heading 
No. 
94.01 

94.02 

94.03 

94.04 

H.S. 
Code 

9401.10 
9401.20 
9401.30 
9401.40 

9401.50 

9401.61 
9401.69 

9401.71 
9401.79 
9401.80 
9401.90 

9402.10 

9402.90 

9403.10 
9403.20 
9403.30 
9403.40 
9403.50 
9403.60 
9403.70 
9403.80 

9403.9σ 

9404.10 

9404.21 

9404.29 
9404.30 
9404.90 

Section XX 
Chapter 94 

94.01/04 

Seats (other than those of heading No. 94.02), whether or not convertible 
into beds, and parts thereof. 
 Seats of a kind used for aircraft 
 Seats of a kind used for motor vehicles 
 Swivel seats with variable height adjustment 
 Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into 

beds 
 Seats of cane, osier, bamboo or similar materials 
 Other seats, with wooden frames: 
  Upholstered 
Other 
 Other seats, with metal frames: 
  Upholstered 
  Other 
 Other seats 
Parts 
Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating 
tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, den
tists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well 
as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing.ar· 
tides. 
 Dentists', barbers' or similar chairs and parts thereof 

Other 
Other furniture and parts thereof. 
 Metal furniture of a kind used in offices 
 Other metal furniture 
 Wooden furniture of a kind used in offices 
 Wooden furniture of a kind used in the kitchen 
 Wooden furniture of a kind used in the bedroom 
 Other wooden furniture 
 Furniture of plastics 
• Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar 

materials 
Parts 
Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for exam
ple, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted 
with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular 
rubber or plasties, whether or not covered. 

 Mattress supports 
'Mattresses: 
  Of cellular rubber or plasties, whether or not covered 

  Of other materials 
 Sleeping bags 
Other 
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H.S. 
Code 

9405.10 

9405.20 

9405.30 
9405.40 
9405.50 
9405.60 

9405.91 
9405.92 
9405.99 

9406.00 

Section XX 
Chapter 94 

94.05/06 

Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and 
parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illu
minated name-plates and the like, having a permanently fixed light 
source, and parts thereof not elsewhere specified or included. 

- Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, excluding 
those of a kind used for lighting public open spaces or thoroughfares I 

- Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps 

- Lighting sets of a kind used for Christmas trees 
- Other electric lamps and lighting fittings 
- Non-electrical lamps and lighting fittings 
- Illuminated signs, illuminated name-plates and the like 

- Parts: 
- - Of glass 
- - Of plastics 
- - Other 
Prefabricated buildings. 
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Chapter 95 

Section XX 
Chapter 95 

95.01/02 

Toys, games and sports requisites; 
parts and accessories thereof 

Notes. 

I.- This Chapter does not cover: 
(a) Christinas tree candles (heading No. 34.06); 
(b) Fireworks or other pyrotechnic articles of heading No. 36.04; 
(c) Yarns, monofilament, cords or gut or the like for fishing, cut to length but not made up into fishing lines, 

of Chapter 39, heading No. 42.06 or Section XI; 
(d) Sports bags or other containers of heading No. 42.02, 43.03 or 43.04; 
(e) Sports clothing or fancy dress, of textiles, of Chapter 61 or 62; 
(0 Textile flags or bunting, or sails for boats, sailboards or land craft, of Chapter 63; 

(g) Sports footwear (other than skating boots with ice or roller skates attached) of Chapter 64, or sports 
headgear of Chapter 65; 

(h) Walking-sticks, whips, riding-crops or the like (heading No. 66.02), or parts thereof (heading No. 66.03); 
(ij) Unmounted glass eyes for dolls or other toys, of heading No. 70.18; 
(k) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods 

of plastics (Chapter 39); 
(1) Bells, gongs or the like of heading No. 83.06; 

(ra) Electric motors (heading No. 85.01), electric transformers (heading No. 85.04) or radio remote control 
apparatus (heading No. 85.26); 

(n) Sports vehicles (other than bobsleighs, toboggans and the like) of Section XVII; 
(o) Children's bicycles (heading No. 87.12); 
(p) Sports craft such as canoes and skiffs (Chapter 89), or their means of propulsion (Chapter 44 for such 

articles made of wood); 
(q) Spectacles, goggles or the like, for sports or outdoor games (heading No. 90.04); 
(r) Decoy calls or whistles (heading No. 92.08); 
(s) Arms or other articles of Chapter 93; 
(t) Electric garlands of all kinds (heading No. 94.05); or 
(u) Racket strings, tents or other camping goods, or gloves (classified according to their constituent material). 

2.- This Chapter includes articles in which natural or cultured pearls, precious or serai-precious stones (natural, 
synthetic or reconstructed), precious metal or metal clad with precious metal constitute only minor consti
tuents. 

3.- Subject to Note 1 above, parts and accessories which are suitable for use solely or principally with articles 
of this Chapter are to be classified with those articles. 

Heading 
No. 

95.01 

95.02 

H.S. 
Code 

9501.00 

9502.10 

9502.91 
9502.99 

Wheeled toys designed to be ridden by children (for example, tricycles, 
scooters, pedal cars); dolls' carriages. 

Dolls representing only human beings. 
- Dolls, whether or not dressed 
- Parts and accessories: 
- - Garments and accessories therefor, footwear and headgear 
- - Other 
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Chapter 95 
95.03/06, 

Heading 
No. 

95.03 

95.04 

95.05 

95.06 

H.S. 
Code 

9503.10 
9503.20 

9503.30 

9503.41 
9503.49 
9503.50 
9503.60 
9503.70 
9503.80 
9503.90 

9504.10 
9504.20 
9504.30 

9504.40 
9504.90 

9505.10 
9505.90 

9506.11 
9506.12 
9506.19 

9506.21 
9506.29 

9506.31 
9506.32 
9506.39 
9506.40 

9506.51 
9506.59 

9506.61 

Other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational 
models, working or not; puzzles of all kinds. 
- Electric trains, including tracks, signals and other accessories therefor 
- Reduced-size ("scale") model assembly kits, whether or not working 
models, excluding those of subheading No. 9503.10 

- Other construction sets and constructional toys 
- Toys representing animals or non-human creatures: 
--Stuffed 
- - Other 
- Toy musical instruments and apparatus 
- Puzzles 
- Other toys, put up in sets or outfits 
- Other toys and models, incorporating a motor . 
- Other 
Articles for funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, 
special tables for casino games and automatic bowling alley equipment 

- Video games of a kind used with a television receiver 
- Articles and accessories for billiards 
- Other games, coin- or disc-operated, other than bowling alley 
equipment 

- Playing cards 
- Other 
Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring 
tricks and novelty jokes. 
- Articles for Christmas festivities 
-Other 
Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athlet
ics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not specified 
or included elsewhere in this Chapter; swimming pools and paddling 
pools. 
- Snow-skis and other snow-ski equipment: 
- - Skis 
- - Ski-fastenings (ski-bindings) 
- - Other 
- Water-skis, surf-boards, sailboards and other water-sport equipment: 

- - Sailboards 
-Other 
- Golf clubs and other golf equipment: 
- - Clubs, complete 
--Balls 
- - Other 
- Articles and equipment for table-tennis 
- Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung: 
- - Lawn-tennis rackets, whether or not strung 
- - Other 
• Balls, other than golf balls and table-tennis balls: 
- - Lawn-tennis balls 
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Heading 
No. 

95.07 

95.08 

H.S. 
Code 

9506.62 
9506.69 
9506.70 

9506.91 

9506.99 

9507.10 
9507.20 
9507.30 
9507.90 
9508.00 

Section XX 
Chapter 95 

95.062/08 

- - Inflatable 
- - Other 
- Ice skates and roller skates, including skating boots with skates 
attached 

- Other: 
- - Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or | 

athletics 
- - Other 
Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, 
butterfly nets and similar nets; decoy "birds" (other than those of head
ing No. 92.08 or 97.05) and similar hunting or shooting requisites. 
- Fishing rods 
- Fish-hooks, whether or not snelled 
- Fishing reels 
- Other 
Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amuse
ments ; travelling circuses, travelling menageries and travelling theatres. 
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Section XX 
Chapter 96 

96.01/02 
Chapter 96 

Miscellaneous manufactured articles 

Notes. 

1.-This Chapter does not cover: 
(a) Pencils for cosmetic or toilet uses (Chapter 33); 
(b) Articles of Chapter 66 (for example, parts of umbrellas or walking-sticks); 
(c) Imitation jewellery (heading No. 71.17); 
(d) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods 

of plastics (Chapter 39); 
(e) Cutlery or other articles of Chapter 82 with handles or other parts of carving or moulding materials; 

heading No. 96.01 or 96.02 applies, however, to separately presented handles or other parts of such ar
ticles; 

(f) Articles of Chapter 90 (for example, spectacle frames (heading No. 90.03), mathematical drawing pens 
(heading No. 90.17), brushes of a kind specialised for use in dentistry or for medical, surgical or veterinary 
purposes (heading No. 90.18)); 

(g) Articles of Chapter 91 (for example, clock or watch cases); 

(h) Musical instruments or parts or accessories thereof (Chapter 92); 
(ij) Articles of Chapter 93 (arms and parts thereof); 
(k) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings); 
(I) Articles of Chapter 95 (toys, games, sports requisites); or 

(m) Works of art, collectors' pieces or antiques (Chapter 97). 

2.· In heading No. 96.02 the expression "vegetable or mineral carving material" means: 
(a) Hard seeds, pips, hulls and nuts and similar vegetable materials of a kind used for carving (for example, 

corozo and dom); 
(b) Amber, meerschaum, agglomerated amber and agglomerated meerschaum, jet and mineral substitutes for 

jet 

3.- In heading No. 96.03 the expression "prepared knots and tufts for broom or brush making" applies only 
to unmounted knots and tufts of animal hair, vegetable fibre or other material, which are ready for incor
poration without division in brooms or brushes, or which require only such further minor processes as trim
ming to shape at the top, to render them ready for such incorporation. 

4.- Articles of this Chapter, other than those of headings Nos. 96.01 to 96.06 or 96.IS, remain classified in the 
Chapter whether or not composed wholly or partly of precious metal or metal clad with precious metal, of 
natural or cultured pearls, or precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed). 
However, headings Nos. 96.01 to 96.06 and 96.15 include articles in which natural or cultured pearls, 
precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed), precious metal or metal clad with 
precious metal constitute only minor constituents. 

Heading 
No. 

96.01 

96.02 

H.S. 
Code 

9601.10 
9601.90 

9602.00 

Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl 
and other animal carving material, and articles of these materials (in
cluding articles obtained by moulding). 
- Worked ivory and articles of ivory 
-Other 

Worked vegetable or mineral carving material and articles of these 
materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums 
or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved ar
ticles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin 
(except gelatin of heading No. 35.03) and articles of unhardened gelatin. 
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96.03/08, 

Heading 
No. 

96.03 

96.04 
96.05 

96.06 

96.07 

96.08 

H.S. 
Code 

9603.10 

9603.21 
9603.29 
9603.30 

9603.40 

9603.50 

9603.90 
9604.00 
9605.00 

9606.10 

9606.21 
9606.22 
9606.29 
9606.30 

9607.11 
9607.19 
9607.20 

9608.10 
9608.20 

9608.31 

Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, ap
pliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not 
motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for 
broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than 
roller squeegees). 
- Brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials 
bound together, with or without handles 

-Tooth brushes, shaving brushes, hair brushes, nail brushes, eyelash 
brushes and other toilet brushes for use on the person, including such 
brushes constituting parts of appliances: 

- - Tooth brushes, including dental-plate brushes 
- - Other 
- Artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application 
of cosmetics 

- Paint, distemper, varnish or similar brushes (other than brushes of sub
heading No. 9603.30); paint pads and rollers 

- Other brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles 

-Other 
Hand sieves and hand riddles. 
Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning. 

Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds 
and other parts of these articles; button blanks. 
- Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor 
- Buttons: 
- - Of plastics, not covered with textile material 
- - Of base metal, not covered with textile material 
- - Other 
- Button moulds and other parts of buttons; button blanks 

Slide fasteners and parts thereof. 
- Slide fasteners: 
- - Fitted with chain scoops of base metal 
- - Other 
-Parts 
Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; 
fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; 
propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar 
holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other 
than those of heading No. 96.09. 
- Ball point pens 
- Felt tipped and other porous-tipped pens and markers 
- Fountain pens, stylograph pens and other pens: 
- - Indian ink drawing pens 
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Heading 
No. 

96.09 

96.10 

96.11 

96.12 

96.13 

96.14 

96.15 

H.S. 
Code 

9608.39 
9608.40 
9608.50 

9608.60 

9608.91 
9608.99 

9609.10 
9609.20 
9609.90 

9610.00 

9611.00 

9612.10 
9612.20 

9613.10 
9613.20 
9613.30 
9613.80 
9613.90 

9614.10 
9614.20 
9614.90 

9615.11 
9615.19 
9615.90 

Section XX 
Chapter 96 

96.082/15 

- - Other 
- Propelling or sliding pencils 
- Sets of articles from two or more of the foregoing subheadings 

- Refills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir 

- Other: 
- - Pen nibs and nib points 
- - Other 
Pencils (other than pencils of heading No. 96.08), crayons, pencil leads, 
pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks. 
- Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath 
- Pencil leads, black or coloured 
-Other 

Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not 
framed. 
Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for 
printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-
operated composing sticks and hand printing sets incorporating such 
composing sticks. 

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving im
pressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether 
or not inked, with or without boxes. 

- Ribbons 
-Ink-pads 
Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or elec
trical, and parts thereof other than flints and wicks. 

- Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable 
- Pocket lighters, gas fuelled, refillable 
- Table lighters 
- Other lighters 
-Parts 
Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and 
parts thereof. 
- Roughly shaped blocks of wood or root, for the manufacture of pipes 
- Pipes and pipe bowls 
-Other 
Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-
curlers and the like, other than those of heading No. 85.16, and parts 
thereof. 
- Combs, hair-slides and the like: 
- - Of hard rubber or plastics 
- - Other 
-Other 
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Section XX 
Chapter 96 

96.16/18 

H.S. 
Code 

Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; 
powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet 
preparations. 

9616.10 ■ - Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor 
9616.20 - Powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet 

preparations 
9617.00 Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts 

thereof other than glass inners. 

9618.00 Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated 
displays used for shop window dressing. 
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Section XXI 

Section XXI 
Chapter 97 

97.01/06 

WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES 

Chapter 97 

Works of art, collectors' pieces and antiques 

Notes. 

1.- This Chapter does not cover: 
(a) Unused postage or revenue stamps, postal stationery (stamped paper) or the like, of current or new issue 

in the country to which they are destined (Chapter 49); 
(b) Theatrical scenery, studio back-cloths or the like, of painted canvas (heading No. 59.07) except if they 

may be classified in heading No. 97.06; or 
(c) Pearls, natural or cultured, or precious or semi-precious stones (headings Nos. 71.01 to 71.03). 

2.- For the purposes of heading No. 97.02, the expression "original engravings, prints and lithographs'* means 
impressions produced directly, in black and white or in colour, of one or of several plates wholly executed 
by hand by the artist, irrespective of the process or of the material employed by him, but not including any 
mechanical or photomechanical process. 

3.- Heading No. 97.03 does not apply to mass-produced reproductions or works of conventional craftsmanship 
of a commercial character. 

4.- (a) Subject to Notes 1 to 3 above, articles of this Chapter are to be classified in this Chapter and not in any 
other Chapter of the Nomenclature, 

(b) Heading No. 97.06 does not apply to articles of the preceding headings of this Chapter. 

5.- Frames around paintings, drawings, pastels, collages or similar decorative plaques, engravings, prints or 
lithographs are to be classified with those articles, provided they are of a kind and of a value normal to those 
articles. Frames which are not of a kind or of a value normal to the articles referred to in this Note are 
to be classified separately. 

Heading 
No. 

97.01 

97.02 
97.03 

97.04 

97.05 

H.S. 
Code 

9701.10 
9701.90 

9702.00 
9703.00 

9704.00 

9705.00 

97.06 9706.00 

Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than 
drawings of heading No. 49.06 and other than hand-painted or hand-
decorated manufactured articles; collages and similar decorative 
plaques. 
- Paintings,, drawings and pastels 
-Other 
Original engravings, prints and lithographs. 
Original sculptures and statuary, in any materiaL 

Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal 
stationery (stamped paper), and the like, used, or if unused not of current 
or new issue in the country to which they are destined. 
Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogicaL 
anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or 
numismatic interest. 
Antiques of an age exceeding one hundred years. 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης 

που η επεξεργασία της έγινε υπό την αιγίδα του 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, 
Επιθυμώντας: 
να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο, 
να διευκολύνουν τη συλλογή, σύγκριση και ανάλυση 
των στατιστικών, ιδιαίτερα των στατιστικών για το 
διεθνές εμπόριο, 
να μειώσουν τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της εκ 
νέου περιγραφής, κατάταξης και απόδοσης νέου 
κώδικα, όταν τα εμπορεύματα περνούν κατά τις 
διεθνείς συναλλαγές από το ένα σύστημα κατάταξης 
στο άλλο, και να διευκολύνουν την τυποποίηση των 
εμπορικών εγγράφων καθώς και τη μεταβίβαση των 
δεδομένων, 
Εκτιμώντας: 
ότι η εξέλιξη των τεχνικών και των δομών του 
διεθνούς εμπορίου καθιστά απαραίτητες σημαντικές 
τροποποιήσεις της Σύμβασης που αφορά την 
Ονοματολογία και την Κατάταξη των Εμπορευμάτων στα 
Δασμολόγια, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 15 
Δεκεμβρίου, 1950-
ότι επίσης οι λεπτομέρειες που απαιτούνται σήμερα 
για τελωνειακούς και στατιστικούς σκοπούς από τις 
κυβερνήσεις και τους εμπορικούς κύκλους, ξεπερνούν 
κατά πολύ .'εκείνες που προσφέρει η Ονοματολογία που 
προσαρτάται στην προαναφερθείσα Σύμβαση· 
ότι κατά τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις 
πρέπει να διατίθενται ακριβή και συγκρίσιμα 
δεδομένα· 
ότι το Εναρμονισμένο Σύστημα προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση και τις 
στατιστικές που αφορούν τους διάφορους τρόπους 
μεταφοράς των εμπορευμάτων 
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ότι το Εναρμονισμένο Σύστημα προορίζεται να 
ενσωματωθεί, κατά το μέτρο του δυνατού, στα 
εμπορικά συστήματα περιγραφής και κωδικοποίησης των 
εμπορευμάτων 
ότι το Εναρμονισμένο Σύστημα έχει προορισμό να 
ευνοήσει τη δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
συσχετισμού μεταξύ των στατιστικών του εισαγωγικού 
και εξαγωγικού εμπορίου αφενός, και των στατιστικών 
παραγωγής αφετέρου· 
ότι πρέπει να διατηρηθεί άμεση συσχέτιση του 
Εναρμονισμένου Συστήματος και της Τυποποιημένης 
Ταξινόμησης για το Διεθνές Εμπόριο (ΤΤΔΕ) των 
Ηνωμένων Εθνών 
ότι θα ήταν επιθυμητό να καλυφθούν οι παραπάνω 
ανάγκες μέσω μιας συνδυασμένης ονοματολογίας για το 
δασμολόγιο και τη στατιστική, που θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από όσους συμμετέχουν στο διεθνές 
εμπόριο· 
ότι είναι σημαντική η εξασφάλιση της ενημέρωσης του 
Εναρμονισμένου Συστήματος σε συνάρτηση με την 
εξέλιξη των τεχνικών και των δομών του διεθνούς 
εμπορίου-

Αφού έλαβαν υπόψη ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί σ/αυτό 
τον τομέα οι εργασίες της Επιτροπής Εναρμονισμένου 
Συστήματος που συστάθηκε από το Συμβούλιο 
Τελωνειακής Συνεργασίας· 
Εκτιμώντας ότι εφόσον η προαναφερθείσα Σύμβαση για 
την Ονοματολογία αποδείχθηκε αποτελεσματικό όργανο 
για την επίτευξη ορισμένων από τους στόχους αυτούς, 
ο καλύτερος τρόπος για να προκύψουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα είναι η σύναψη μιας νέας διεθνούς 
σύμβασης. 
Συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

'Αρθρο 1. 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής: 
(α) "Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 
Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων", καλούμενο στο εξής 
"Εναρμονισμένο Σύστημα", σημαίνει την ονοματολογία 
που περιέχει τις κλάσεις και διακρίσεις και τους 
σχετικούς αριθμητικούς κώδικες, τις σημειώσεις των 
τμημάτων, κεφαλαίων και διακρίσεων, καθώς και τους 
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία του 
Εναρμονισμένου Συστήματος που αναφέρονται στο 
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Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης* 
(β) "Ονοματολογία του δασμολογίου" σημαίνει την 
ονοματολογία που καθορίστηκε σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για την επιβολή 
των ε ισαγωγικών δασμών· 
(γ) "Ονοματολογία για τη στατιστική"·ΐοπμαινει 
την ονοματολογία των εμπορευμάτων . που έχει 
καθοριστεί από ένα Συμβαλλόμενο - Μέρος, για τη 
συλλογή των δεδομένων τα οποία χρησιμεύουν για την 
κατάρτιση των στατιστικών του εισαγωγικού και 
εξαγωγικού εμπορίου· 
(δ) "Συνδυασμένη ονοματολογία δασμολογίου και 
στατιστικής" σημαίνει τη συνδυασμένη ονοματολογία η 
οποία ενσωματώνει την ονοματολογία του δασμολογίου 
και την ονοματολογία για τη στατιστική, και η οποία 
εφαρμόζεται βάσει νόμου από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος 
για τη δήλωση των εισαγόμενων εμπορευμάτων 
(ε) "Σύμβαση για την ίδρυση του Συμβουλίου" 
σημαίνει τη Σύμβαση με την οποία καθιδρύεται το 
Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, που έγινε στις 
Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου, 1950-
(στ) "Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο Τελωνειακής 
Συνεργασίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 
(ε)· 
(ζ) "Γενικός Γραμματέας" σημαίνει το Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου-
(η) "Επικύρωση" σημαίνει επικύρωση, αποδοχή ή 
έγκριση· 

Άρθρο 2 
Παράρτημα 

Το Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής και κάθε αναφορά στη 
Σύμβαση περιλαμβάνει και αναφορά στο Παράρτημα. 

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών 

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4: 
(α) Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (γ) της 
παρούσας παραγράφου, να προσαρμόσει την 
ονοματολογία του δασμολογίου του και των 
στατιστικών του με το Εναρμονισμένο Σύστημα, από 
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την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει για το 
Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος η παρούσα Σύμβαση. Κατά 
συνέπεια, είναι υποχρεωμένο, κατά την κατάρτιση της 
ονοματολογίας του δασμολογίου και των στατιστικών: 
(ι) να χρησιμοποιηθεί όλες τις κλάσεις και 
διακρίσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος, χωρίς 
προσθήκες ή τροποποιήσεις, καθώς και τους σχετικούς 
αριθμητικούς κώδικες, 
(ι ι) να εφαρμόσει τους Γενικούς Κανόνες για την 
ερμηνεία του Εναρμονισμένου Συστήματος, καθώς και 
όλες τις σημειώσεις των Τμημάτων, των Κεφαλαίων και 
των Διακρίσεων, και να μην τροποποιεί το εύρος 
των Τμημάτων, των Κεφαλαίων, των κλάσεων και των 
διακρίσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος* και 
(ιιι) να ακολουθεί την αρίθμηση του Εναρμονισμένου 
Συστήματος. 
(β) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα θέτει επίσης στη 
διάθεση του κοινού τις στατιστικές του για το 
εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο σύμφωνα με τον 
εξαψήφιο κώδικα του Εναρμονισμένου Συστήματος ή, με 
πρωτοβουλία του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους, πέραν 
από το επίπεδο αυτό, κατά το μέτρο που η 
δημοσιοποίηση αυτή δεν αποκλείεται για εξαιρετικούς 
λόγους, όπως ο εμπιστευτικός χαρακτήρας εμπορικών 
πληροφοριών ή η εθνική ασφάλεια. 

(γ) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν 
υποχρεώνει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να χρησιμοποιήσει 
τις διακρίσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος στην 
ονοματολογία του δασμολογίου του, νοουμένου ότι η 
συνδυασμένη ονοματολογία του δασμολογίου του και 
της στατιστικής του συνάδει προς τις υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία (α) (ι), (α) 
(ι ι) και (α) (ι 11). 

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, συμμορφούμενο προς 
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1(α) 
του παρόντος άρθρου, μπορεί να επιφέρει 
οποιεσδήποτε προσαρμογές του κειμένου που θα ήταν 
απαραίτητες για να υλοποιηθεί το Εναρμονισμένο 
Σύστημα στην εσωτερική του νομοθεσία. 
3. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν 
απαγορεύει σε Συμβαλλόμενο Μέρος να θεσπίσει στη 
δική του ονοματολογία για το δασμολόγιο και τις 
στατιστικές, υποδιαιρέσεις για την κατάταξη 
εμπορευμάτων σε επίπεδο πέραν από εκείνο του 
Εναρμονισμένου Συστήματος, υπό τον όρο ότι αυτές οι 
υποδιαιρέσεις θα προστίθενται και θα αριθμούνται σε 
επίπεδο πέραν από εκείνο του εξαψήφιου αριθμητικού 
κώδικα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της 
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παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 4 
Μερική εφαρμογή από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες 

1. Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που είναι 
Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να χαθυστερήσει την 
εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διακρίσεων του 
Εναρμονισμένου Συστήματος για όποια περίοδο που θα 
κριθεί απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη της δομής του 
διεθνούς της εμπορίου ή των διοικητικών της 
δυνατοτήτων. 

2. Μια αναπτυσσόμενη χώρα που είναι Συμβαλλόμενο 
Μέρος και επιλέγει να εφαρμόσει μερικώς το 
Εναρμονισμένο Σύστημα, δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, συμφωνεί ότι θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να εφαρμόσει το πλήρες 
εξαψήφιο Εναρμονισμένο Σύστημα μέσα σε πέντε χρόνια 
από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Σύμβασης ως 
προς τη χώρα αυτή, ή εντός περαιτέρω περιόδου που 
θα κριθεί απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
3. Μια αναπτυσσόμενη χώρα που είναι Συμβαλλόμενο 
Μέρος και επιλέγει να εφαρμόσει μερικώς το 
Εναρμονισμένο Σύστημα δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, θα εφαρμόζει είτε όλες ή καμία από 
τις διακρίσεις με δύο παύλες μιας διάκρισης με μια 
παύλα, είτε όλες ή καμιά από τις διακρίσεις με μια 
παύλα μιας κλάσης. Σ'αυτές τις περιπτώσεις μερικής 
εφαρμογής το έκτο ψηφίο ή τα ψηφία πέμπτο και έκτο 
που αντιστοιχούν στο μή εφαρμοζόμενο τμήμα του 
κώδικα του Εναρμονισμένου Συστήματος θα 
αντικαθίστανται από το "0" ή "00" αντίστοιχα. 

4. Μια αναπτυσσόμενη χώρα που επιλέγει να 
εφαρμόσει μερικώς το Εναρμονισμένο Σύστημα δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου οφείλει, όταν 
καταστεί Συμβαλλόμενο Μέρος, να ανακοινώνει στο 
Γενικό Γραμματέα τις διακρίσεις τις οποίες 
εφαρμόζει μετά την ημερομηνία αυτή. 
5. Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που επιλέγει να 
εφαρμόσει μερικώς το Εναρμονισμένο Σύστημα δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορεί, όταν 
καταστεί Συμβαλλόμενο Μέρος, να ανακοινώσει στο 
Γενικό Γραμματέα ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
εφαρμόσει το πλήρες εξαψήφιο Εναρμονισμένο Σύστημα 
σε τρία χρόνια από την ημερομηνία που αρχίζει να 
ισχύει η Σύμβαση για τη χώρα αυτή. 
6. Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που είναι 
Συμβαλλόμενο Μέρος και εφαρμόζει μερικώς το 
Εναρμονισμένο Σύστημα, δυνάμει των διατάξεων του 
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παρόντος άρθρου, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το άρθρο 3 για ό,τι αφορά τις 
διακρίσεις που η χώρα αυτή δεν εφαρμόζει. 

Άρθρο 5 
Τεχνική Βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες 
Οι αναπτυγμένες χώρες - που είναι 

Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να παρέχουν στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, μετά από αίτηση τους, τεχνική 
βοήθεια με βάση αμοιβαία συμφωνημένους όρους 
αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την εκπαίδευση 
προσωπικού, τη μεταφορά της υφιστάμενης 
ονοματολογίας τους στο Εναρμονισμένο Σύστημα και 
συμβουλές για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την ενημέρωση των συστημάτων τους που έχουν 
μεταφερθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις του 
Εναρμονισμένου Συστήματος, καθώς και για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 6 
Επιτροπή Εναρμονισμένου Συστήματος 

1. Συνίσταται, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, 
Επιτροπή καλούμενη Επιτροπή Εναρμονισμένου 
Συστήματος, που απαρτίζεται από αντιπροσώπους 
καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 
2. Η Επιτροπή Εναρμονισμένου Συστήματος θα 
συνέρχεται, κατά γενικό κανόνα, τουλάχιστον δύο 
φορές κάθε χρόνο. 
3. Οι συνεδριάσεις της θα συγκαλούνται από το 
Γενικό Γραμματέα και θα πραγματοποιούνται στην έδρα 
του Συμβουλίου, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
αποφασίσουν διαφορετικά. 
4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει δικαίωμα μιας 
ψήφου στην Επιτροπή Εναρμονισμένου Συστήματος. 
Εντούτοις, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης 
και με την επιφύλαξη των διατάξεων κάθε μελλοντικής 
σύμβασης, όταν μια οικονομική ή τελωνειακή ένωση 
καθώς και ένα ή περισσότερα από τα κράτη μέλη της 
είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, τα Συμβαλλόμενα αυτά Μέρη 
θα έχουν όλα μαζί μία μόνο ψήφο. Παρομοίως, όταν 
όλα τα κράτη μέλη μιας τελωνειακής ή οικονομικής 
ένωσης που μπορεί να γίνει Συμβαλλόμενο Μέρος 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11(β) καταστούν 
Συμβαλλόμενα Μέρη, αυτά θα έχουν όλα μαζί μία μόνο 
ψήφο. 

5. Η Επιτροπή Εναρμονισμένου Συστήματος εκλέγει 
τον Πρόεδρο της και έναν ή περισσότερους 
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Αντιπροέδρους. 
6. Η Επιτροπή καταρτίζει τους εσωτερικούς 
κανονισμούς της, με απόφαση που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που έχουν 
παραχωρηθεί στα μέλη της. Οι κανονισμοί αυτοί 
υποβάλλονται για έγκριση στο Συμβούλιο. 
7. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, 
προσκαλεί διακυβερνητικούς ή άλλους διεθνείς 
οργανισμούς για να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις 
εργασίες της. 

8. Η Επιτροπή, όταν συντρέχει περίπτωση, 
συγκροτεί υποεπιτροπές ή ομάδες εργασίες, έχοντας 
υπόψη ιδιαίτερα τις διατάξεις της παραγράφου 1(α) 
του άρθρου 7, και καθορίζει τη σύνθεση, τα 
δικαιώματα ψήφου και τους εσωτερικούς κανονισμούς 
αυτών των υπεπι τροπών ή ομάδων εργασίας. 

Άρθρο 7 
Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

1. Η Επιτροπή του Εναρμονισμένου Συστήματος έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων του άρθρου 8: 
(α) να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας 
Σύμβασης που θα κρίνει σκόπιμες, έχοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τις ανάγκες εκείνων που χρησιμοποιούν τη 
Σύμβαση και την εξέλιξη των τεχνικών ή των δομών 
του διεθνούς εμπορίου· 
(β) να συντάσσει επεξηγηματικές σημειώσεις, 
γνωμοδοτήσεις κατάταξης και άλλες γνωμοδοτήσεις για 
την ερμηνεία του Εναρμονισμένου Συστήματος· 
(γ) να διατυπώνει συστάσεις για να εξασφαλισθεί η 
ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του Εναρμονισμένου 
Συστήματος· 
(δ) να συγκεντρώνει και διανέμει όλες τις 
πληροφορίες' που αφορούν την εφαρμογή του 
Εναρμονισμένου Συστήματος· 
(ε) να παρέχει, με δική της πρωτοβουλία ή μετά 
από αίτηση, στα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα Μέλη του 
Συμβουλίου καθώς και στους διακυβερνητικούς ή 
άλλους διεθνείς οργανισμούς που κρίνει κατάλληλους, 
πληροφορίες ή συμβουλές για όλα τα θέματα που 
αφορούν την κατάταξη εμπορευμάτων στο Εναρμονισμένο 
Σύστημα· 
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(στ) να υποβάλλει εκθέσεις σε κάθε σύνοδο του 
Συμβουλίου σχετικό με τις δραστηριότητες της, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται προτάσεις τροποποίησης, 
επεξηγηματικές σημειώσεις, γνωμοδοτήσεις κατάταξης 
και άλλες γνωμοδοτήσεις· 
(ζ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες ή 
αρμοδιότητες σχετικά με το Εναρμονισμένο Σύστημα, 
που το Συμβούλιο ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα κρίνουν 
αναγκαίες. 
2. Οι διοικητικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Εναρμονισμένου Συστήματος που έχουν επιπτώσεις στον 
προϋπολογισμό, υπόκεινται στην έγκριση του 
Συμβουλίου. 

Άρθρο 8 
0 ρόλος του Συμβουλίου 

1. Το Συμβούλιο εξετάζει τις προτάσεις για 
τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης, τις οποίες έχει 
επεξεργασθεί η Επιτροπή Εναρμονισμένου Συστήματος, 
και τις συνιστά στα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 16, εκτός εάν ένα Μέλος του 
Συμβουλίου, που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην 
παρούσα Σύμβαση, ζητήσει την μερική ή ολική 
αναπομπή των εν λόγω προτάσεων στην Επιτροπή για 
επανεξέταση. 
2. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις, οι 
γνωμοδοτήσεις κατάταξης, οι άλλες γνωμοδοτήσεις για 
την ερμηνεία του Εναρμονισμένου Συστήματος και οι 
συστάσεις που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της 
ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του 
Εναρμονισμένου Συστήματος, που καταρτίστηκαν από 
την Επιτροπή Εναρμονισμένου Συστήματος σε μια 
σύνοδο της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 7, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από το 
Συμβούλιο εάν κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος στην 
παρούσα Σύμβαση δεν ανακοινώσει εγγράφως στο Γενικό 
Γραμματέα ότι ζητά να συζητηθεί το θέμα στο 
Συμβούλιο το βραδύτερο πριν από το τέλος του 
δευτέρου μήνα που ακολουθεί εκείνο το μήνα, κατά 
τον οποίο έληξε·η σύνοδος αυτή. 

3. Εάν παραπεμφθεί στο Συμβούλιο ένα θέμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω 
επεξηγηματικές σημειώσεις, γνωμοδοτήσεις κατάταξης, 
άλλες γνωμοδοτήσεις ή συστάσεις, εκτός εάν ένα 
Μέλος του Συμβουλίου που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος 
στην παρούσα Σύμβαση ζητήσει αναπομπή του συνόλου ή 
μέρους τους στην Επιτροπή για επανεξέταση. 
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Άρθρο 9 

Συντελεστές δασμών 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ουδεμίαν υποχρέωση 
αναλαμβάνουν με την παρούσα Σύμβαση, σχετικά με 
τους συντελεστές δασμών. 

Άρθρο 10 
Διευθέτηση διαφορών 

1. Κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των 
Συμβαλλόμενων Μερών, αναφορικά με την ερμηνεία ή 
την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, διευθετείται, 
στο μέτρο του δυνατού, με απευθείας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των εν λόγω μερών. 
2. Κάθε διαφορά που δεν διευθετείται με τον 
τρόπο αυτό, παραπέμπεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
στην Ετι ι τροπή Εναρμονισμένου Συστήματος, η οποία 
την εξετάζει και κάνει συστάσεις για τη διευθέτηση 
της. 
3. Εάν η Επιτροπή Εναρμονισμένου Συστήματος δεν 
μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά, την παραπέμπει 
στο Συμβούλιο, το οποίο κάνει συστάσεις σύμφωνα με 
με το άρθρο III(ε) της Σύμβασης με την οποία 
ιδρύετε το Συμβούλιο. 
4. Τα Μέρη που έχουν τη διαφορά μπορούν να 
συμφωνήσουν εκ των προτέρων για την αποδοχή των 
συστάσεων της Επιτροπής ή του Συμβουλίου ως 
δεσμευτικών. 

Άρθρο 11 
Προϋποθέσεις για την απόκτηση της 
ιδιότητας του Συμβαλλόμενου Μέρους 

Νομιμοποιούνται να καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη στην 
παρούσα Σύμβαση: 
(α) τα Κράτη,μέλη του Συμβουλίου· 
(β) οι τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις στις 
οποίες παραχωρήθηκε αρμοδιότητα σύναψης συνθηκών 
αναφορικά με ορισμένα ή όλα τα θέματα που καλύπτει 
ή παρούσα Σύμβαση, και 
(γ) κάθε άλλο Κράτος προς το οποίο ο Γενικός 
Γραμματέας απευθύνει πρόσκληση για τον σκοπό αυτό 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου. 
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'Αρθρο 12 

Διαδικασία για την απόκτηση της 
ιδιότητας του Συμβαλλόμενου Μέρους 

1. Κάθε Κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική ένωση, 
που νομιμοποιείται να καταστεί Συμβαλλόμενο Μέρος 
στην παρούσα Σύμβαση μπορεί να το πράξει: 
(α) υπογράφοντας την, χωρίς την επιφύλαξη της 
επικύρωσης της* 
(β) καταθέτοντας όργανο επικύρωσης, αφού 
προηγουμένως υπογράψει την παρούσα Σύμβαση υπό την 
επιφύλαξη της επικύρωσης της· 

ή 
(γ) προσχωρώντας εις αυτή, μετά που η Σύμβαση 
παύσει να είναι ανοιχτή για υπογραφή. 
2. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή 
από τα Κράτη και τις τελωνειακές ή οικονομικές 
ενώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου, 1986 στην έδρα του Συμβουλίου στις 
Βρυξέλλες. Μετά την ημερομηνία αυτή, είναι ανοικτή 
για την προσχώρηση τους. 
3. Τα όργανα επικύρωσης ή προσχώρησης 
κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 13 
'Εναρξη ισχύος 

1. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη 
Ιανουαρίου που έπεται, μετά από τουλάχιστον 
δωδεκάμηνο ή το πολύ είκοσι τετράμηνο διάστημα, της 
ημερομηνίας που τουλάχιστον δεκαεπτά Κράτη ή 
τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις που αναφέρονται 
στο παραπάνω άρθρο 11 την έχουν υπογράψει χωρίς την 
επιφύλαξη της επικύρωσης της, ή έχουν καταθέσει 
όργανα επικύρωσης ή προσχώρησης, όχι όμως πριν την 
1η Ιανουαρίου, 1987. 

2. Για κάθε Κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική 
ένωση που υπογράφει την παρούσα Σύμβαση χωρίς την 
επιφύλαξη της επικύρωσης της, που την επικυρώνει ή 
προσχωρεί σ'αυτή, αφού έχει επιτευχθεί ο ελάχιστος 
αριθμός μελών που απαιτείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου, η παρούσα Σύμβαση 
αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου που έπεται, 
μετά από τουλάχιστον δωδεκάμηνο και το πολύ 
εικοσιτετράμηνο διάστημα, της ημερομηνίας κατά την 
οποία αυτό το Κράτος ή η τελωνειακή ή οικονομική 
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ένωση υπέγραψε τη Σύμβαση, χωρίς την επιφύλαξη της 
επικύρωσης της, ή κατέθεσε το όργανο προσχώρησης ή 
επικύρωσης, χωρίς να προσδιορίζεται πλησιέστερη 
ημερομηνία. Εντούτοις, η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος 
που απορρέει από τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου δεν μπορεί να προηγείται εκείνης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 14 
Εφαρμογή από τα εξαρτώμενα εδάφη 

1. Κάθε Κράτος μπορεί, είτε κατά το χρόνο που 
καθίσταται Συμβαλλόμενο Μέρος στην παρούσα Σύμβαση 
είτε αργότερα, να ανακοινώσει στο Γενικό Γραμματέα 
ότι η παρούσα Σύμβαση ισχύει για το σύνολο ή για 
ορισμένα από τα εδάφη, τα οποία αναφέρονται στην 
ανακοίνωση, και για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων 
είναι υπεύθυνο. Η ανακοίνωση αυτή αρχίζει να ισχύει 
την πρώτη Ιανουαρίου που έπεται, μετά από 
τουλάχιστον δωδεκάμηνο και το πολύ είκοσι τετράμηνο 
διάστημα, της ημερομηνίας κατά την οποία την 
παραλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας, εκτός εάν 
καθορίζεται σ'αυτήν προηγούμενη ημερομηνία. 
Εντούτοις, η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί για τα εδάφη αυτά πριν αρχίσει να ισχύει 
για το ενδιαφερόμενο Κράτος. 

2. Η παρούσα Σύμβαση παύει να εφαρμόζεται για κάποιο 
εξαρτώμενο έδαφος, την ημερομηνία κατά την οποία οι διεθνείς 
σχέσεις του εδάφους αυτού δεν ανήκουν στην ευθύνη του 
Συμβαλλόμενου Μέρους ή κάθε προηγούμενη ημερομηνία που θα 
έχει ανακοινωθεί στο Γενικό Γραμματέα, με τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 15. 

Άρθρο 15 
Καταγγελία 

Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για αόριστη 
χρονική διάρκεια. Εντούτοις, κάθε Συμβαλλόμενο 
μέρος μπορεί να την καταγγείλει, και η καταγγελία 
αυτή αρχίζει να ισχύει ένα έτος μετά την λήψη του 
οργάνου καταγγελίας από το Γενικό Γραμματέα, εκτός 
εάν ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Άρθρο 16 
Διαδικασία τροποποίησης 

1. Το Συμβούλιο μπορεί να συστήσει στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη τροποποιήσεις της παρούσας 
Σύμβασης. 
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ανακοινώσει 
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στο Γενικό Γραμματέα την ένσταση του για κάποια 
τροποποίηση που έχει συσταθεί και μπορεί αργότερα 
να αποσύρει την ένσταση του αυτή σε προθεσμία που 
καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
3. Κάθε συσταθείσα τροποποίηση θεωρείται ότι 
έχει γίνει αποδεκτή μετά την εκπνοή προθεσμίας έξι 
μηνών που υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την 
οποία ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε την εν λόγω 
τροποποίηση, νοουμένου ότι μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής δεν υφίσταται εκκρεμής ένσταση. 
4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν δεκτές αρχίζουν 
να ισχύουν για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε μία από 
τις ακόλουθες ημερομηνίες: 
(α) στην περίπτωση που η συσταθείσα τροποποίηση 
ανακοινώνεται πριν την 1η Απριλίου, την πρώτη 
Ιανουαρίου του δεύτερου έτους μετά την ημερομηνία 
της ανακοίνωσης αυτής· 

ή 
(β) στην περίπτωση που η συσταθείσα τροποποίηση 
ανακοινώνεται την 1η Απριλίου ή αργότερα, την πρώτη 
Ιανουαρίου του τρίτου έτους μετά την ημερομηνία της 
ανακοίνωσης αυτής. 
5. Κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η ονοματολογία για 
τη στατιστική κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους καθώς και η 
ονοματολογία του δασμολογίου του ή, στην περίπτωση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1(γ) το άρθρου 3, η 
συνδυασμένη ονοματολογία για το δασμολόγιο του και 
τη στατιστική του πρέπει να έχουν προσαρμοσθεί στο 
τροποποιημένο Εναρμονισμένο Σύστημα. 
6. Κάθε Κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική ένωση 
που υπογράφει την παρούσα Σύμβαση χωρίς την 
επιφύλαξη της επικύρωσης της, που την επικυρώνει ή 
προσχωρεί σ'αυτή, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις 
τροποποιήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να ισχύουν ή 
έχουν γίνει δεκτές σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά την 
ημερομηνία κατά την οποία το Κράτος αυτό ή η ένωση 
αυτή έγινε Συμβαλλόμενο Μέρος. 

Άρθρο 17 
Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων Μερών 
όσον αφορά το Εναρμονισμένο Σύστημα. 
Όσον αφορά τα θέματα τα σχετικά με το 

Εναρμονισμένο Σύστημα, η παράγραφος 4 του άρθρου 6, 
το άρθρο 8 και η παράγραφος 2 του άρθρου 16 δίνουν 
σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δικαιώματα: 
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(α) αναφορικά με όλα τα μέρη του Εναρμονισμένου 
Συστήματος που εφαρμόζει δυνάμει των διατάξεων της 
παρούσας Σύμβασης- ή 
(β) μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα 
Σύμβαση αρχίζει να ισχύει γι αυτό δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 13, αναφορικά με όλα τα μέρη 
του Εναρμονισμένου Συστήματος τα οποία υποχρεούται 
να εφαρμόσει την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας Σύμβασης· 

ή 
(γ) αναφορικά με όλα τα μέρη του Εναρμονισμένου 
Συστήματος, νοουμένου ότι έχει επισήμως αναλάβει 
την υποχρέωση να εφαρμόσει το πλήρες εξαψήφιο 
Εναρμονισμένο Σύστημα εντός της τριετούς προθεσμίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4, και 
μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. 

Άρθρο 18 
Επιφυλάξεις 

Ουδεμία επιφύλαξη για την παρούσα Σύμβαση 
γίνεται δεκτή. 

Άρθρο 19 
Ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα 

0 Γενικός Γραμματέας θα ανακοινώνει στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, στα άλλα κράτη που έχουν 
υπογράψει τη Σύμβαση, στα Μέλη του Συμβουλίου που 
δεν κατέστησαν συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας 
Σύμβασης, και στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών: 

(α) τις ανακοινώσεις δυνάμει του άρθρου 4· 
(γ) τις υπογραφές, επικυρώσεις και προσχωρήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 12· 
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα 
Σύμβαση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 13· 
(δ) τις ανακοινώνσεις δυνάμει του άρθρου 14· 
(ε) τις καταγγελίες δυνάμει του άρθρου 15· 
(στ) τις τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης που 
έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 16· 
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(ζ) τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν για τις 
συσταθείσες τροποποιήσεις δυνάμει του άρθρου 16, 
καθώς και την ενδεχόμενη άρση τους. 
(η) τις τροποποιήσεις που έγιναν δεκτές δυνάμει 
του.. άρθρου 16, καθώς και την ημερομηνία, ενάρξεως 
της ισχύος τους. 

Άρθρο 20 
Καταχώρηση της Συμβάσεως στα Ηνωμένα Έθνη 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα Σύμβαση καταχωρείται στη 
Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών μετά από αίτηση του 
Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου. 

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι 
πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουνίου, 1983 
στην γαλλική και αγγλική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα 
είναι εξ' ίσου αυθεντικά και έχουν συνταχθεί σε ένα 
μόνο αντίτυπο το οποίο κατατίθεται στο Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος θα διαβιβάσει 
επικυρωμένα αντίγραφα τους σε όλα τα Κράτη και σε 
όλες τις τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 11. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(που καταρτίσθηκε στις Βρυξέλλες στις 
24 Ιουνίου, 1986). 

Τα Συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Μέρη, που ίδρυσε 
το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, και η οποία 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 15η Δεκεμβρίου, 1950 
καθώς και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ε ίνα ι επιθυμητό να 
τεθεί η Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα 
Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων (που 
συνομολογήθηκε στις Βρυξέλλες τη 14η Ιουνίου, 1983) 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, 1988, 

Λαμβάνοντας υπόψη ό τ ι , εάν δεν τροποποιηθεί 
το Άρθρο 13 της προαναφερθείσας Σύμβασης, η έναρξη 
ισχύος της Σύμβασης αυτής στην καθοριζόμενη 
ημερομηνία θα παραμείνει αβέβαιη, 

Συμφώνησαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 της Διεθνούς 
Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής 
και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων, που 
συνομολογήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου, 1983 
(η οποία αναφέρεται στο εξής ως "η Σύμβαση) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"1. Η Σύμβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει την 
πρώτη Ιανουαρίου, που ακολουθεί, μετά από την 
παρέλευση τουλάχιστο τρ+ών μηνών, την ημερομηνία 
κατά την οποία τουλάχιστον δεκαεπτά κράτη, ή 
τελωνειακές-ή οικονομικές ενώσεις, που αναφέρονται 
στο παραπάνω Άρθρο 11 θα την έχουν υπογράψει χωρίς 
επιφύλαξη επικύρωσης ή προσχώρησης, αλλά, 
οπωσδήποτε, όχι πριν από την πρώτη Ιανουαρίου, 
1988". 

Άρθρο 2 

Α. Το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει 
ταυτόχρονα με τη Σύμβαση, νοουμένου ότι τουλάχιστον 
δεκαεπτά Κράτη ή τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις, 
που αναφέρονται στο Άρθρο 11 της Σύμβασης θα έχουν 
καταθέσει τα όργανα αποδοχής του Πρωτοκόλλου στο 
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Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Τελωνειακής 
Συνεργασίας. 

Εντούτοις, κανένα κράτος, ή τελωνειακή ή 
οικονομική ένωση δεν μπορεί να καταθέσει τα όργανα 
αποδοχής του παρόντος Πρωτοκόλλου, εάν προηγουμένως 
δεν έχει υπογράψει ή δεν θα υπογράψει κατά τον ίδιο 
χρόνο τη Σύμβαση χωρίς επιφύλαξη επι κύρωσης - ή δεν 
έχει καταθέσει ή δεν θα καταθέσει κατά τον ϊδι ο 
χρόνο και τα όργανα επικύρωσης ή προσχώρησης στη 
Σύμβαση. 
Β. Κάθε Κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική ένωση, 
που γίνεται Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση, ύστερα 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, 
σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο Α, θα γίνει 
Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το εν λόγω Πρωτόκολλο. 

Επικυρωμένο αντίγραφο 

G.R. DECLCIRSON 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΛ2ΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝ2Ν ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Τ2Ν 0ΥΣΙ2Ν ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΡ2ΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ* ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡ2ΜΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ. 

(26 Ιουνίου 1990) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΛ2ΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ*ΟΨΙΝ tnv επείγουσαν ανάγκη για 
παρακολούθηση του διεθνούς εμπορίου enC τυν ουσιών 
O L οποίες καταστρέφουν το σχρύμα χου όζοντος, 

ΣΗΜΕΙ2Ν0ΝΤΑΣ χην αίτηση χου Προγράμματος xuv Ηνωμενυν 
Εθνών για το περιβάλλον για δημιουργία ειδικών 
υποδιαιρέσεων στο Εναρμονισμένο Σύστημα με; σκοπό 
χην διευκόλυνση της συλλογής και σύγκρισης 
δεδομένων που αφορούν την διεθνή κίνηση των ουσιών 
που ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για 
τις Ουσίες που καταστρέφουν το Στρώμα του Όζοντος, 

ΑΝΑΓΝ2ΡΙΖ0ΝΤΑΣ ότι τροποποιήσεις στη Σύμβαση 
Εναρμονισμένου Συστήματος δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν για μερικά χρόνια, 

ΣΥΣΤΗΝΕΙ στα Κράτη Μέλη και στα Συμβαλλόμενα Μέρη της 
Σύμβασης Εναρμονισμένου Συστήματος όπως προβούν 
στις κατάλληλες ενέργειες για την προσθήκη της 
ακόλουθης επιπρόσθετης δομής στη στατιστική τους 
ονοματολογία το συντομότερο δυνατόν: 

Υποδιαίρεση 2903.40 του Εναρμονισμένου Συστήματος 

Τριχλωροφθορομεθάνιο 
Διχλωροδιφθορομεθάνιο 
Τριχλωροτριφθοροαιθάνια 
Διχλωροτετραφθοροαιθάνια και 
χλωροπενταφθοροαιθάνιο 
'Αλλα παράγωγα υπεραλογονομάνα μόνο με φθόριο και 

χλώριο 
Βρωμοχλυροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και 
οιβρωματετραφθοροαιθάνια 
'Αλλα υπεραλογονομάνα παράγωγα 

Υποδιαίρεση 3823.90 του Εναρμονισμένου Συστήματος. 

Μείγματα τα οποία περιέχουν υπεραλογονομένα 
παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων που περιέχουν 
δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα: 
Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες 
υπεραλογονομάνους μόνο με φθόριο και χλώριο 
Άλλα, 
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και. 
ΖΗΤΑ από τα Κράτη Μέλη και τα ΣuμβαλHόμcvα Μέρη της 

Σύμβασης Εναρμονισμόνου Συστήματος να κοινοποιήσουν 
στην Γονική Γραμματαία την αποδοχή της οισήγησης 
αυτής και την ημορομηνία οφαρμογής της. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Κεφάλαια 
Γενικοί Κανόνες για την Ερμηνεία χο^ Εναρμονισμένου Συστήματος 

ΤΜΗΜΑΙ 
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Σημείωσης Τμήματος 
1. Ζώα ζωντανά. 
2. Κρέατα χαιπαςαποοΐόντα σφαγίων, βρώσιμα. ' 
3. Ψάρια κ α μαλακόστρακα μαλόνοά και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται 

ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 
5. Άλλα προϊόντα ζοκκής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 

ΤΜΗΜΑΠ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Σημειώσεις Τμήματος 
6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας. 
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. 
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών. 
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά. 
10. Δημητριακά. 
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι 
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Αχυρα και 

χορτονομές. 
13. Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. 
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 

ΤΜΗΜΑΠΙ 
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. 

ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυακά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης. 

TMHMAIV 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 
Σημειώσεις Τμήματος 

16. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων. 
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα. 
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού. 
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής. 
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών. 
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής. 
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι. 
23. Υπολείματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα 
24. Κοπνάκα βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού. 

TMHMAV 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ 

25. 
26. 
27. 

Αλάτι. θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα 
Μεταλλεύματα σκουριές και τέφρες. 
Ορυκτά καύσιμα ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. ΑΟφσλτώδας ύλες. Κεριά ορυκτά. 
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ΤΜΗΜΑ VI 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

Σημειώσεις Τμήματος 
28. Ανόργανα χημικά προϊόντα Ενώσεις ανόργανες ή οργο^ιχες τα>ν πολυτίμων μετάλλων, των ρο&ενεργων στοιχεία™, των 

μέταλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων. 
29. Οργανικά χημικά προϊόντα 
30. Φαρμακευτικά προ ιόντα 
3L . Λιπάσματα 
32. Δεψιχά και βσφίχά εκχυλίσματα Ταννίνες και τα παράγωγα τους. Χρωστικά χαι άλλες χρωστϋςές ύλες, χ̂ χϋματα επίχρισης χαι 

βερνίκια Μαστίχες (στόχοι). Μελάνια 
33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα 
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράστη παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, χεριά 

τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, χεριά και παρόμοια είδη. πάετες για προπλάσματα, "χεριά για την 
οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο. 

35. Λευχωματώδεις ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα 
36. Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα Πυροφοριχά κράματα Εύφλεκτες ύλες. 
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα 
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών. 

ΤΜΗΜΑ VII 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

Σημειώσεις Τμήματος 
39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. 
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ. 

ΤΜΗΜΑVm 
ΔΕΡΜΑΤΑ. ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 

ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα). 
42. Τεχνουργήματα από δέρμα Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και 

παρόμοια Τεχνουργήματα από έντερα 
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα 

TMHMADC 
ΞΥΛΕΙΑ. ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΠΛΣ 

44. Ξυλεία ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.. 
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό. 
46. Τεχνουργήματα οπσρτοπλεχτιχής και χαλαθοποιίας. 

ΤΜΗΜΑΧ 
ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ 

ΛΠΟΡΡΙΜΑΤΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ 

47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες χντταρννικές ινώδεις ύλες. Απορρίματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού. 
48. Χαρτί και χαρτόνια Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι. 
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα 

ή δακτυλογραφημένα και σχέδια 
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ΤΜΗΜΑ XI 

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 
Σημειώσεις Τμήματος 

50. Μετάξι. 
51. Μαλλί, τρίχες εκλεχτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα χαι υφάσματα από χοντρότριχες. 
52. Βαμβάκι. 
53. 'Αλλες φυτικές υφαντικές Ινες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί. 
54. Συνθετικές ή τεχνητές Ινες, συνεχείς. 
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς. 
56. Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπόγγοι, σχοινιά και χοντρό σχοινιά. Είδη σχινοποιίας. 
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες. 
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεχτιχης. Κεντήματα. 
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες. 
60. Υφάσματα πλεχτά. 
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεχτά. 
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεχτά. 
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη. 

ΤΜΗΜΑ ΧΗ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΠΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΤΠΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. 
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΚΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών. 
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους. 
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο. ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι~χαθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. 
67. Φτερό και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής 

ανθρώπου. 

ΤΜΗΜΑ ΧΙΠ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ. ΑΜΙΑΝΤΟ. 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΤΚΗΣ 

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες. 
69. Προϊόντα κεραμευτικής. 
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί 

TMHMAXTV 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΠΟΛΥΤΪΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. 

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα χ α τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα. 

TMHMAXV 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ 

Σημειώσεις Τμήματος 
72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας. 
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό. 
75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο. 
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο. 
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα). 
78. Μόλυβδος xm τεχνουργήματα από μόλυβδο. 
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο. 
8α Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο. 
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8L Άλλα κοινά μέταλλα. ΚΓ0θ|^>μΓαιλ3αηι^χίςσνν€ίοας.ΤεχνΡΤίργήματααπΰτιςνλΐς<ρπίς. 
82. Εργαλεία κω συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιρρποιβις. κουτάλια κω πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από 

κοινά μέταλλα. 
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα. 

TMHMAXVI 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TON EKONQN ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΑ 

ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝ 
Σημειώσεις Τμήματος 

84. Πυρινιχοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές χαι μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών. 
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά χαι τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή 

αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη κ » εξαρτήματα των συσκευών αυτών. 

ΤΜΗΜΑΧνΠ 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Σημειώσεις Τμήματος 
86. ΟχήραΊΐ! και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών. 
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους. 
88. Αεροπλοΐα ή διαστημόπλοια. 
89. θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα. 

ΤΜΗΜΑXVm 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΙΑΤΡΟΧΕΠΌΥΡΠΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. 

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας.'Οργανα και συσκευές 
ιαχοοχειρσυργικής. Μέρη χαι εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. 

9L Ωρολογοποιία. 
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών. 

ΤΜΗΜΑ XIX 
ΟΠΛΑ. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟ ΥΣ 

93. Όπλα, πυρομαχικά κ α τ ά μέρη και εξαρτήματα τους. 

ΤΜΗΜΑΧΧ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρσυργικσ. ΕΕδηκλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού 
irmi tev viTtmOTpiWytvtm ή Λ»ν Tr*Q,\ni<fUrur*rrm n i l mi Anjijrer^n^Ajitr^ ·γι*πτι·*Λ mfrifrm 

φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκαταακενές. 
95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα 

τους. 
' 96. Τεχνουργήματα διάφορα. 

ΤΜΗΜΑΧΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων. 
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ΤΜΗΜΑΙ 

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟ Υ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Σημειώσεις 

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού 
του γένους η είδους. 

2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, χάθε αναφορά στην ονοματολογία των "ξεραμένων ή αποξεραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊό 
ντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 

Σημείωση 

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση: 

a) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των Κλάσεων 03.01,03.06 ή 03.07 

β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02 

γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08. 
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Α. Γενικοί χα νόνες γιο την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα μ£ τις παρακάτω αρχες: 

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, 
δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή -
των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν 
λόγω Κλάσεων και σημειώσεων. 

2. α) Κάθε αναφορά σ'ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση κάλυπτα το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή 
τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που nooouoiatoau εμφανίζει τα ουσιώδη χαρσχπιριοτιχά του -
πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν 
τέτοιο, βάσει των προηγουμένων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο ή 
αποσυναρμολογημένο. 

β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση, είτε 
αναμεμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη 
καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των 
αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον 
κανόνα 3. 

3. 'Οταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, σ* εφαρμογή του κανόνα 2 
β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. 
Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότεοες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα 
αναμεμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που 
παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση 
με αντό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη 
ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή. 

β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη 
συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται 
σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σϊχυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο 
καθορισμός. 

γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε 
αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν 
υπόψη. 

4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται 
στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερο ανάλογα είδη. 

5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες: 

α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη 
συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται 
για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά 
εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη 
συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα. 

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα S α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα 
κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των 
εμπορευμάτων αυτών. 

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να 
χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο. 

6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής Κλάσης καθαρίζεται νόμιμα 
σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των δαικοίσεων καθώς και αναλογικά (mutatis mutan 
dis)7 σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού 
επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των 
τμημάτων και των Κεφαλαίων. . 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

01.01 

0101 11 
0101 19 
010120 

01.02 
0102 10 
0102 90 

01.03 
0103 10 

0103 91 
0103 92 

01.04 
0104 10 
010420 

01.05 

0105 11 
010519 

0105 91 
0105 99 

01.06 00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

'Αλογα, γαϊδούρια χαι μουλάρια κάβε είδους, ζωντανά: 
-Άλογα: 
-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 
- Ά λ λ α : 
-Γαϊδούρια χαι μουλάρια κάθε είδους 

Βοοειδή ζωντανά: 
-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 
-Άλλα 

Χοιροειδή ζωντανά: 
-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 
-Άλλα: 
—Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιόγραμμων 
- Μ ε βάρος Ισο ή ανώτερο των 50 χιλιόγραμμων 

Προβατοειδή χαι αινοειδή, ζωντανά: 
-Προβατοειδή 
-Αιγοειδή 

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες χαι φοαγχόχοτες, 
ζωντανά, κατοικίδια: 
-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια: 
-Πετεινοί χαι κότες 
- Ά λ λ α 
-Άλλα 
—Πετεινοί και κότες 
- Ά λ λ α 

Άλλα ζώα ζωντανά 
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ΚΕΦΑΛΑΙ02 

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΠΩΝ. ΒΡΩΣΙΜΑ 

Σημείωση 

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

a) όσον αφορά τις Κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση 

β) τα έντερα, τις κΰστεις και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04). ούτε το αίμα ζωών (Κλάση 05.11 ή 30.02) 

Υ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15). 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

02.01 
020110 
020120 
020130 

02.02 
0202 10 
020220 
0202 30 

02.03 

0203 11 
0203 12 
0203 19 

020321 
0203 22 
020329 

02.04 

0204 10 

0204 21 
0204 22 
0204 23 
0204 30 

0204 41 
0204 42 
0204 43 
0204 50 

02.05 00 

02.06 

0206 10 

020621 
020622 
0206 29 
0206 30 

020641 
020649 
0206 80 
0206 90 

02.07 

020710 

020721 
020722 
020723 

0207 31 
0207 39 

020741 
020742 
020743 
0207 50 

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 
•Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 
-'Αλλα τεμάχια με κόκαλα 
-Χωρίς κόκαλα 

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα: 
-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια , 
-'Αλλα τεμάχια με κόκαλα 
-Χωρίς κόκαλα 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα: 
Νοητά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 
—Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 
—Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα 
-Άλλα 
-Κατεψυγμένα 
—Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 
—Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κοχαλα 
-•Αλλα 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα: 
-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 
-Αλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
—Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 
—Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα 
-Χωρίς κόκαλα 
-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα 
-Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα 
—Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 
—Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα 
—Χωρίς κόκαλα 
-Κρέατα αιγοειδών 

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

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, 
αιγοειδων, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα: 
•Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη. 
-Βοοειδών, κατεψυγμένα 
-Γλώσσες 
-Συκώτια 
-Άλλα 
-Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
-Χοιροειδών, κατεψυγμένα -
-Συκώτια 
-Άλλα 
-Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
-Άλλα, κατεψυγμένα 

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01,05: 
-Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
-Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα: 
—Πετεινοί και κότες 
—Γάλοι και γαλοπούλες 
-Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες 
-Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
συκώτια), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 
-Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας 
-Άλλα 
•Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα συκώτια, 
κατεψυγμένα: 
—Από πετεινούς ή κότες 
—Από γάλους ή γαλοπούλες 
—Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες 
-Συκώτια πουλερικών, κατεψυγμένα 



930 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

'Αλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή 
-ψύξη ή χατεψννμένα: 
•Κουνελιών ή λαγών 
-Πόδια βατράχων 
-•Αλλα 

ΛαρδΙ χωρίς t a χρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγχι) χαι λίπος 
πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή φύξη, χατεψνγμένα, 
αλατισμένα ή οχ άρμη, αποξεραμένα ή χαπνιστά: 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια χαι σκόνες, βρώσιμα, από χρέατα ή 
παραπροϊόντα σφαγίων: 
-Κρέατα χοιροαδών: 
-Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες χαι τεμάχια αυτών, με κόκαλα 
-Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - emrelardes - και τεμάχια αυτής 
- Ά λ λ α 
-Κρέατα βοοειδών 
•Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, 
βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 

Σημείωση / 

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατα τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10) 

β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αντών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυ
λα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρωπινή διατροφή λόγο) της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία πα
ρουσιάζονται (κεφάλαιο 5> τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μα
λάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 23.01)

γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 16.04). 

2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)" σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίν
δρων, σφαιριδίων, κλπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

03.01 
030110 

030191 

030192 
030193 
030199 

03.02 

0302 11 

0302 12 

030219 

030221 

030222 
030223 
030229 

0302 31 
0302 32 
0302 33 
0302 39 
030240 

0302 50 

0302 61 

0302 62 
0302 63 
0302 64 

0302 65 
0302 66 
030269 
0302 70 

03.03 

030310 

030321 

030322 

030329 

0303 31 

0303 32 
0303 33 
0303 39 

0303 41 
0303 42 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Ψάρια ζωντανά: 
Ψάρια για διακόσμηση 
'Αλλα ψάρια ζωντανά 
Πέστροφες (Salrao trurta. Sain» gairdneri, Salmo darki, Salmo 

aguabonita, Salmo gilae) 
—Χέλια (Anquillaspp.) 
Κυπρίνοι 
'Αλλα 

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα μι απλή ψύξη, μι εξαίρεση τα φιλέτα χαι 
άλλη σάρκα ψαριών τη; Κλάσης 03.04: 
Σολομοαδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά χαι σπέρματα: 
—Πέστροφες (Salmo trurta, Salmo gairdneri. Salmo darki, Salmo 

aguabonita, Salmo gilae) 
—Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.). σολομοί Ατλαντικού (Salmo 

salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 
"Αλλα 
Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, 
Scoptuhalrnides χαι Ciiharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και 
σπέρματα: 

Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa) 
Γλώσσες (Solea spp.) 
Άλλα: 
Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) 
[Euthynnus (Katsuwonus) pdamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και 
σπέρματα: 
—Τόνοι λευκοί ή μαχροπτερύγιοι (Thunnus alalunga) 
Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares) 
Παλαμίδες (listaos ή bonites) 
Άλλοι 
•Ρέγγες (Clupea harengus, dupea paUasii). με εξαίρεση τα συκώτια. 
αυγά και σπέρματα 
Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac Gadus maaocephalus), με 
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 
Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα: 
—Σαρδέλες (Sardina pflchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (SardineUa 

spp.), σαρδελόρεγγες (Spiamts sprattus) 
Καλλαρίες (Mdanogrammus aeglefinus) 
Γάδοι μαύροι (PoUachius virens) 
—Σκουμπριά (Scomber scombrus. Scomber australasicus. Scomber 

japonicus) 
Σκουαλίδες 
Χέλια (Anquillaspp.) 
 Α λ λ α 
Συκώτια, αυγά και σπέρματα 

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα χαι άλλη σάρκα ψαριών της 
Κλάσης 03.04: 
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά 
και σπέρματα 
'Αλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα: 
Πέστροφες (Salmo truna, Salmo gairdneri. Salmo darki, Satmo 

aguabonita, Salmo gilae) 
Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho 
hucho) 

 Ά λ λ α 
Πλατύψαρα (Pleuronectiaae, Bothidae, Gynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae και Cilharidae), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά 
και σπέρματα: 
Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippogiossoides. Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 
Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa) 
Γλώσσες (Solea spp.) 
 Ά λ λ α 
Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listao? ή bonites) 
[Euthynnus (Katsuwonus) pdamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και 
σπέρματα: 
Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga) 
Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares) 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

030343 
030349 
0303 50 

0303 60 

0303 71 

0303 72 
0303 73 
0303 74 
0303 75 
0303 76 
0303 77 
0303 78 
0303 79 
0303 80 

03.04 

0304 10 
0304 20 
0304 90 

03.0S 

0305 10 
0305 20 

0305 30 

0305 41 

0305 42 
0305 49 

0305 51 
0305 59 

0305 61 
0305 62 
0305 63 
0305 69 

03.06 

030611 
030612 
030613 
030614 
030619 

030621 
030622 
030623 
030624 
030629 

-Παλαμίδες (Jistaos ή bonites) 
-'Αλλοι 
-Ρέγγες (Clupea harengus, Qupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και 
σπέρματα 
-Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με 
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 
-Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα: 
-Σαρδέλες (SardinapUchardus, Sardinops spp.). φρίσσες (Sardmellaspp.), 
σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 
-Καλλαρίες (Mdanogrammus aeglefinus) 
-Γάδοι μαύροι (Pollachius vtrens) 
-Σκουμπριά (Scomber scombrus. Scomber australasicus. Scomber japonicus) 
-Σκοναλίδες 
-Χέλια (Anquilla spp.) 
-Λουράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax. Dicentrarchus punctatus) 
-Μερλούκιοι (Merlucclus spp., Urophycis spp.) 
-Άλλα: 
-Συκώτια, αυγά και σπέρματα 

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νοητά, διατηρημένα 
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα: 
-Νοτιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
, -Φιλέτα κατεψυγμένα 
-Άλλα 

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και 
ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα 
για τη διατροφή των ανθρώπων: 
-Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων 
-Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, 
αλατισμένα ή σε άρμη 
-Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά 
•Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα: 
-Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo 
salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucfao hucho) 

-Ρέγγες (Qupea harengus, Clupea pallasii) 
-Άλλα 
-Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά: 
-Μπακαλιάροι (Gadus morhua. Gadus ogac, Gadus maaocephalus) 
-Άλλα 
-Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε 
άρμη: 
-Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
-Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
-Γαύροι (Engraulis spp.) 
-Άλλα 

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακο τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή 
σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακο τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, 
έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα 
με μορψή σβόλων (πελέτες) μαλακοστάχων, κατάλληλα για τη διατροφή των 
ανθρώπων: 
-Κατεψυγμένα: 
-Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 
-Αστακοί (Homarus spp.) 
-Γαρίδες 
-Καβούρια 
—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 
-Μη κατεψυγμένα: 
-Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 
-Αστακοί (Homarus spp.) 
-Γαρίδες 
-Καβούρια 
-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 
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030710 

030721 
030729 

0307 31 
0307 39 

030741 
030749 

030751 
0307 59 
0307 60 

0307 91 
0307 99 

Μαλάχια, έστω χαι χωρισμένα από to κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, χατεψογμέγα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε 
άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλαχόστραχα χαι τα μαλάχια, 
ζωντανά, νωπά, διατηρημένα μι απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σχόνες χαι συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλαχόστραχα, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων: 
-Στρείδια 
-Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών 
Pectea, Chlamys ή Placopecten: 
—Ζωντανά, -Λίντα ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
- Ά λ λ α 
-Μύδια (Mytilus spp.. Pema spp.): 
-Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
-Άλλα: 
-Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) χαι σεπιόλες (Sepiola spp.). 
Καλαμάρια γενιχά (Ommastxephes spp., LoUgo spp., Nototodaxus spp., Sepio-
teuthis spp.): 
-Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
- Ά λ λ α 
-Χταπόδια (Octopus spp.): 
—Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
- Ά λ λ α 
-Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά 
-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες χαι τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 
—Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
- Ά λ λ α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

Σημειώσεις 

1. θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα. 

2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατά· 
τάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά: 

α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό ε ή περισσότερο 
β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85% 
γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα. 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) τα προϊόντα που παίονονται από τον όρο γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95% λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρο 
λακτόζη που μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 1702). 

β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δυο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που πεοιέχουν κατά 
βάρος περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504)). 

Σημείωση διάκρισης 

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού 
γά λακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρα η λακτόζη, οι πρωτεΐνες η τα μεταλλικά άλατα ή στον 
οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλα
κτος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Γάλα χαι κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που 4r» rival συμπυκνωμένα και 
acv περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά: 
Περιεκτικότητας χατά βάρος ΟΕ λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει 
το1% 
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες JKJU υπερβαίνει το 1% 
άλλα δεν υπερβαίνει το 6% 
Περιεκτικότητας χατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%: 

Γάλα χαι κρέμα γάλαχτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλον γλυκαντικών: 
Σε σκόνη, οε κόκκους ή σε άλλες στέρεες μορφές, περιεκτικότητας σε 
βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1.5% 

2ε σκόνη, σε κόκκου; ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1.5%: 
—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
•Αλλα 
•Αλλα: 
—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
•Αλλα 

Βουτνρόγαλα, πηγμένο γάλα χα» πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, χεφίρ χα» 
άλλα γάλατα χα» κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί 
όξινα, έστο χα» συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή at προσθήκη φρούτων, καρπών, ή 
xaxaotr. 
Γιαούρτια 
Άλλα 

Ορός γάλακτος, έστο χαι συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλον 
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του 
γάλαχτος, έστω χαι με προσθήκη ζάχαρη; ή άλλον γλυκαντικών, που Scv 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα» αλλού: 
Ορος γάλαχτος, τροποποιημένος ή μη, έστω χαι συμπυκνωμένος ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
•Άλλα 

Βουτυρά χα» άλλες λιπαρές ουσίες του γάλαχτος 

Τυριά χαι ί»ΐ|;μέ»υ γάλα για τυρί: 
Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται 
χαι το τυρί από ορό γάλακτος, χαι πηγμένο γάλα για τυρί 
Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπον 
Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη 
Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα 
Άλλα τυριά 

Αυγά Jtiiiwu» με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα: 

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους, χαι κρόκο» αυγών, νωπά, αποξεραμένα, 
βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, χατεφυγμένα ή αλλιώς 
διατηρημένα, έστο χαι με προσθήκη ζάχαρης ή άλλον γλυκαντικών: 
Κρόκοι αυγών: 
—Αποξεραμένοι 
Άλλοι 
Άλλα: 
Αποξεραμένα 
-Άλλα 

Μέλι φυσικό 

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που οτν κατονομάζονται οντε 
πΓριλαμβάνο»ται αλλού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

Σημειώσεις 

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξεραμένο) και από τα έντερα, τις κύστεις και τα" 
στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια. 

β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα 
παρόμοια απορρίματα από ακατέργαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43). 

γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίματα τους (τμήμα XI) 

δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03). 

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξαναταποθετηθεί κατά την ίδια φορά, 
θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (Κλάση 05.01). 

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του 
θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα 
δόντια όλων των ζώων. 

4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαίτης ή ουράς μονόπλων ή βοειδων. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

05.0100 

05.02 

0502 10 

0502 90 

05.03 00 

0505 10 
0505 90 

0506 10 
0506 90 

05.07 

050710 
0507 90 

05.09 00 

05.10 00 

D S J 1 

051110 

051191 

051199 

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή 
απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου . 

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες 
για την ψηχτροποιία. Απορρίμματα τον τριχών αυτών: 
-Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών 
αντών 
-'Αλλα 

Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης χαι ουράς μονόπλων ή βοοειδών) χαι 
απορρίμματα αντών, έστω χαι σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς 
υπόθεμα. 

Έντερα, χϋστεις χαι στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από 
εκείνα των'ψαριών 

Δέρματα χαι άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλα τους, φτερά χαι 
μέρη φτερών (έστω χαι κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή 
απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με 
σχοπό τη διατήρηση τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη 
φτερών: 
-Φτερά των οδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα 
-Άλλα 

Κόκαλα και οστεώ&εις άξονες χεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά 
επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή 
αποζελατινωμένα. Σκόνες χαι απορρίμματα από αυτές τις ύλες: 
•Οστεΐνη χαι χοχαλα επεξεργασμένα με οξύ 
-Άλλα 

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστραχο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα.γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, 
χέρατα χάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους χαι ράμφη, ακατέργαστα 
ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και 
απορρίμματα από αυτές τις ύλες: 
-Ελεφαντόδοντο. Σκόνες χαι απορρίμματα από ελεφαντόδοντο 
-Άλλα 

Κοράλλι χαι παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά 
όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια χαι όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων 
ή εχινοδέρμων και χοχαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, 
αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματα τους 

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης: 

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), χαστόριο, ζήβεθο χαι μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, 
έστω και αποξεραμένη. Αδένες χαι άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, 
διατηρημένα με απλή -ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά 
τρόπο προσωρινό. 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που. δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου: 
-Σπέρμα ταύρου 
-Άλλα: 
-Προϊόντα από-ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3 
- Ά λ λ α 
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ΤΜΗΜΑΠ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Σημείωση 

1. Στο τμήμα αυτό. η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με 
μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε 
αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

Σημειώσεις 

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα 
που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. 
Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και 
τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7. 

2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστοα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των Κλάσεων 
06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματα τους από άλλες ύλες. Όμως. οι κλάσεις αυτές δεν 
καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της Κλάσης 97.01. 



940 

ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

060110 

060120 

060210 
060220 

0602 30 
060240 

0602 91 
0602 99 

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς χαι ριζώματα γενικά, 
σι φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά 
χαι ρίζες χιχωρίου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12: 
-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοαδείς και ριζώματα γενικά, 
σε φυτική νάρκη: 
-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν 
γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες 
κιχωρίσυ 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), 
μοσχεύματα χαι μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών: 
-Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια 
-Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους 
καρπούς, μπολιασμένα ή μη 
-Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη 
-Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη 
-Άλλα: 
-Λευκό (φύτρα) μανιταριών 
- Ά λ λ α 

060310 
0603 90 

Άνθη χαι μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, 
νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς 
παρασκευασμένα: 
-Νωπά 
-Άλλα 

06.04 

0604 10 

0604 91 
0604 99 

Φυλλώματα, φύλλα, χλαδιά χαι άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε 
μπουμπούκια ανθέων, χαι πρασινάδες, βρύα χαι λειχήνες, για 
ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, 
διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: 
-Βρύα και λειχήνες 
-Άλλα: 
—Νωπά. ■ . 
-•Αλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ. ΦΥΤΑ. ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ. ΒΡΩΣΙΜΑ 

Σημειώσεις 

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14. 

2. Στις Κλάσεις 07.09.07.10,07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τροΰφες. τις ελιές, την κάππα-
ρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata), τις πιπεριές του γένους Capsicum ή τους γέ- . 
νους Pimenta, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χαιρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζου-
ράνα (Majorana boitensis ή Origanum majorana). 

3. Η Κλάση 07.12 περιλάμβανα όλα τα ξερά λαχανικά τιον ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι07.11,με 
εξαίρεση: 

α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (Κλάση 07.13) 

β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04 

γ) τα αλευριά, σιμιγδάλια, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (κλάση 11.05) 

δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06) 

4. Οι πιπεοιές του γένους Capsium ή του γένους Pimenta αποξεραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό 
(Κλάση 0$04). 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πατά/ιες νοπές ή οιαχηοημένις με απλή τρύξη: 
-Πα σπορά 
-'Αλλες 

Ντομάτες νακτές ή οιαιηρημένες με απλή φύξη: 

Κρεμμναια, ασχαλόνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νααά 
ή διατηρημένα μι απλή ψύξη: 
-Κρεμμύδια και αοχαλώνια 
-Σχόροα 
-Πράσαχαι άλλα παρόμοιο λαχανικά 

Κράμβες, χοανονπίδια, χράμβες σγουρές, γογγνλοχράμβες χα> παρόμοια 
βρώσιμα προϊόντα τον γένους Brassies, νααά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη: 
-Κουνουπίδια χαι μπρόκολα 
-Λσχαναχια Βρυξελλών 
-•Αλλα 

Μαρούλια (Lactucs satlvs) χαι ραδίχια (Clchorium sop.), νααά ή 
οιατηοημετα με απλή ψύξη: 
-Μαρούλια: 
-Στρογγυλά 
-•Αλλα 
-Ραδίκια: 
-Ραδίκι wiBoof (Qcbonnm intybus var. foliosum) 
-Άλλα 

Καρότα, γσγγνλια, χαοαναγσύλια για σαλάτα, λαγόχορτα, (σχσαλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια χαι παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νααά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη: 
-Καρότα χαι γογγύλια 
-'Αλλα 

Αγγούρια χαι αγγοοράχια, ναπά ή διατηρημένα μι απλή ψύξη: 

Ααχανιχά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, ναχτά ή διατηρημένα μι απλή ψύξη: 
-Μπιζέλια (Piaun sativum) . 
-Φασόλια (Vigna spp, Phaseolus spp.) 
-'Αλλα λαχανικά λοβοφόρα 

Άλλα λαχανιχά, νααά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 
-Αγκινάρες 
-Σπαράγγια 
•Μελιτζάνες 
-Σέλινα άλλα από χα οαπανοσέλινα 
-Μανιτάρια χαι τρσύφες: 
—Μανιτάρια 
-Τρσυφες 
-ΠΊπερι/ς του γένους Οφτίπιτη ή του γένους Pimtnca: 
-Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) χαι χρυσολαχανα 
(σπανάκια γίγαντες) 

-Άλλα 

Λαχανιχά αβραστα ή βρασμένα οτο νερό ή στον ατμό, χατεψογμενα: 
-Πατάτες 
-Λαχανιχά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό: 
-Μπιζέλια (Pisum sativum) 
—Φασόλια (VTgna tpp, Phaseolus ερρ.) 
-Άλλα 
-Σπαναχια, τετραγόνες (σπαναχια Νέας Ζηλανδίας) χαι χρυσολαχανα 
(σπαναχια γίγαντες) 

-Γλυκό καλαμπόκι: 
-Άλλα λαχανιχά 
-Μείγματα λαχανικών 

Λαχανιχά διατηρημένα προσαρινά (π.χ. με διοξείδιο τοο θείον ή σε 
άρμη, βηαμένο νερό ή σε νερό οτο οποίο έχοον προστεθεί άλλες οοαίες 
πσο χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προαιαρινά η διατήρηση τους), 
αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση son βρίσκονται: 
-Κρεμμύδια 
-Ελιές 
•Κάππαρη 
-Αγγούρια και αγγοοράχια 
-Άλλα λαχανιχά. Μείγματα λαχανικών 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

07.12 

071210 

0712 20 
0712 30 
0712 90 

07.13 
0713 10 
071320 

0713 31 

0713 32 

0713 33 
0713 39 
0713 40 
0713 50 

0713 90 

07.14 

0714 10 
0714 20 
0714 90 

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα 
ή ere σκόνη, aUa όχι αλίιάς sagamenaa|teva: 
-Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένες 
-Κρεμμύδια 
-Μανιτάρια και τρούφες 
-'Αλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών 

'Οσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλονοιαμένα ή σπασμένα: 
-Μπιζέλια (Piston sativum) 
•ΡεβΙθια 
-Φασόλια (Vigna spp, Phaseoto spp.): 
-Φασόλια των ειδών Vigna muago (Ι_) Hepper ή Vigna radtoa (I_) 
Waezefc 

-Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια Adznlci) (Phaseoto ή Vigna 
annularis) 

-Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris): 
-Αλλα 
-Φακές 
-Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθσύοια (φάβα) (Vicia faba var. 
equina και Vicia faba var. minor) 

-•AUa 

Ρίζες μανιόχας, αραρονπκ; ή σαλεαιον, κόν&ολαι ηλίανθοο 
(ψεοΑοκολοχάσια), γλνχοιτατάτες και ααρόμοιζς ρίζες χαι κόνσολοι με 
νψηλή Μριεχτικστητα βε άμυλο ή ινοολίνη, vesta ή αποξεραμένα, έστα 
και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη 
(ψίχα) του φοίνικα τον Μολλονχων (αρχό&εναρον): 
-Ρίζες μανιόκας 
-Γλυκοπατάτες 
-Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ. ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα. 

2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις Ιδιες Κλάσεις με τα ανάλογα νωπά. 

3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για 
τους εξής σκοπούς: 

α) Πα τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητας τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού 
οξέος ή σορβικού καλίου)· 

β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισης τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιροπίου 
γλυκόζης), 

με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Καρύδια χοχοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια αναχαρδιοειδών, 
νωπά ή ξερά, έστω χαι χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους: 
-Καρύδια χοχοφοινίχων 
-Καρύδια Βραζιλίας 
-Καρύδια αναχαρδιοειδών 

'Αλλοι καρποί με χέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή 
τη φλούδα τους: 
-Αμύγδαλα: 
-Me κέλυφος 
-Χωρίς κέλυφος 
-Φουντούκια (Corylus spp.): 
- Μ ε κέλυφος 
-Χωρίς κέλυφος 
-Καρύδια κοινά: 
- Μ ε κέλυφος 
-Χωρίς κέλυφος 
-Κάστανα (Castenea spp.) 
-Φιστίκια 
-•Αλλα 

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι τον είδους των Αντιλλών, 
νωπές ή ξερές 

Χουρμάδες, σύχα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats χαι goyaves, 
μάγγες χαι μαγγούστες, νωπά ή ξερά: 
-Χουρμάδες 
-Σύκα 
-Ανανάδες 
•Αχλάδια της ποικιλίας avocats 
•Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες 

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά: 
-Πορτοκάλια 
-Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και 
satsumas). Κλεμαντίνες (Clementines), willcings και παρόμοια υβρίδια 
εσπεριδοειδών 

-Λεμονιά (Cirrus limon. Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus 
aurantifoUa) 

-Φράπες και γκρέιπ-φροντ 
-"Αλλα 

Σταφύλια, νωπά ή ξερά: 
-Νωπά 
-Ξερά (σταφίδες) 

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί 
παπαίας, νωπά: 
-Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) 
-Καρποί παπαίας 

Μήλα, αχλάδια χαι κυδώνια, νωπά: 
-Μήλα 
-Αχλάδια και κυδώνια 

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brognons και nectarines), δασμάσχηνα χαι αγριοδαμάσχηνα, νωπά: 
•Βερίκοκα 
-Κεράσια 
-Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines) 
-Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσχηνα 

'Αλλοι καρποί και φρούτα νωπά: 
•Φράουλες 
•Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα, 
-Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα 
(cassis) 
-Καρποί των φυτών airdles, myrtilles και άλλοι του γένους 
Vaccinium 

-•Αλλα 

Καρποί χαι φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω χαι με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 
-Φράουλες 
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081120 Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μσύρααμέσυρακηφραγκοστάφυλακάθε 
είδους 

081190 'Αλλα 

08.12 Καρποί χα» φρούτα, προσωρινά διατηρημένα («.χ. με διοξείδιο τον θείον 
ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες 
ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινό η διατήρηση 
τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην χατάσταση που βρίσκονται: 

081210 Κεράσια 
081220 Φράουλες 
0812 90 'Αλλα 

Καρποί χαι φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0801 μέχρι χαι 0806. Μείγματα αποξεραμένων χαρπών χαι 
φρούτων ή χαρπών με χέλυφος τον Mtfainiov αυτού: 

081310 Βερίκοκα 
081320 Δαμάσκηνα 
0813 30 Μήλα 
081340 Άλλοι καρποί και φροντα 
0813 50 Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του 

κεφαλαίου αυτού 

08.14 00 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι 
των καρπουζιών), νωπές, κατατρυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε 
νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να 
εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρηση τονς, ή χαι αποξεραμένες 
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ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ. MATE ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

Σημειωθείς 

L Το μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής: 

α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της Ιδιας Κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή 

β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10. 

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 [στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω 
στοιχεία α) χαι β)] έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατη
ρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ* αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα 
αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό. υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρτύματα ή καρυκεύματα. 

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.11. 
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Καφές, έστω χαι καβουρντισμένος ή χωρίς χαφείνη. Κελύφη χαι φλούδες 
χαφέ. Υποκατάστατα τον χαφέ sou περιέχουν χαφέ, οποιεσδήποτε χαι αν 
είναι οι αναλογίες τον μείγματος: 
-Κααύς μη καβουρντισμένος: 
-Με καφείνη 
—Χωρίς καφείνη 
-Καφές καβουρντισμένος; 
—Με καφεΐνη 
-Χωρίς καφείνη 
-Κελύφη και φλούδες καφέ 
-Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ 

Τσάι, έστο> χαι αρωματισμένο: 
-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με 
περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόγραμμα 
-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία 
-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε 
άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόγραμμα 
-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με 
άλλη συσκευασία 

Ματέ 

Πιπέρι (τον είδους Piper). Πιπέρια τον γένονς Capsicum ή τον γένους 
Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη: 
-Πιπέρι: 
—Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη 
—θρυμματισμένο ή σε σκόνη 
-Πιπέρια αποξεραμένα ή Θρυμματισμένα ή σε σκόνη: 

Βανίλια 

Κανέλα χαι άνθη χανελόδενδρον: 
-Μη Θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 
-θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη χαι μίσχοι) 

Μ οσχσχάρυδα, περιβλήματα μοσχοχάρν&ων, χαρποί αμώμων χαι 
χαρδαμώμων: 
-Μοσχοκάρυδα 
-Περιβλήματα μοσχοκάρυδων 
-Καρποί αμώμων και καρδαμώμων 

Σπέρματα γλνχάντσον τον κοινού, γλνχάνισου τον αστεροειδή, μάραθου, 
χορίανδρου, κύμινου, αγριοχΰμινον (χάρον) ή χείρον (αρχενθον): 
-Σπέρματα γλνκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή 
-Σπέρματα κορίανδρου 
-Σπέρματα κύμινου 
-Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου) 
-Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθσυ) 

Ζιγγΐβερι, χρόχος (ξαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry χαι 
άλλα μπαχαρικά: 
-Ζιγγίβερι 
-Κρόκος (ζαφορά) 
-Curcuma 
-θυμάρι. Φύλλα δάφνης 
Cuiry 

-'Αλλα μπαχαρικά: 
-Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου 
αυτού 

-'Αλλα 
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Σημειωθείς 

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν 
σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια. 

β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι 
αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει 
στην Κλάση 10.06. 

2. Η Κλάση 10.0S δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7). 

Σημείωση διάκρισης 

1. θεωρείται ως "σιτάρι σκληρό" το σιτάρι του είδους Trilicum durum και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του Trilicum 
durum και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων. 
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10.01 Σιτάρι και σμιγάδι: 
100110 -Σιτάρι σκληρό 
100190 -'Αλλο 

10.02 00 Σίκαλη 

10.03 00 Κριθάρι 

Βρώμη 

10.05 Καλαμπόκι 
1005 10 -Για σπορά 
1005 90 -Άλλο 

10.06 Ρύζι: 
1006 10 -Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough) 
100620 -Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown) 
1006 30 -Ρύζι μισολευκασμενο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο 
100640 -Ρύζι σε θραύσματα 

10.07 00 Σόργο σε κόκκους 

10.08 Φαγοκνρο to εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. 'Αλλα 
δημητριακά: 

1008 10 -Φαγόπυοο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) 
1008 20 -Κεχρί 
1008 30 -Κεχρί το μακρό 
1008 90 -Αλλα δημητριακά 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. 
ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΓΓΑΡΙ 

Σημειώσεις 

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό: 

α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 
ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση) 

β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01 

γ) οι νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04 

δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01,20.04 ή 20.05 

ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30) 

ζ) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή 
καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33). 

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποϊηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα 
υπάγονται στο Κεφάλαιοαυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξερό προϊόν: 

α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο (Ewers) που 
υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2 

β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν 
υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3. 

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02. 

Όμως, τα φύτρα δημητοιακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην 
Κλάση 11.04. 

Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 
11.01 η 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 
που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή 
ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό. 

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04. 

Είδος Δημητριακού 
(1) 

Σιτάρι και σίκαλη 
Κριθάρι 
Βρώμη 
Καλαμπόκι και 
σόργο αΐχοχκους 
Ρ * 
Φαγόπυρο το εδώ

διμο (μαύρο 
σιτάρι) 

Περιεκτι

κότητα σε 
άμυλο 

<2> 

45% 
45% 
45% 
45% 

45% 
45% 

Ά λ λ α δημητριακά 

Περιεκτι

κότητα οε 
τέφρες 

(3) 

13% 
3% 
5% 
2% 

1.6% 
4% 

45% 

Ιίοσοστο όιευλευσης μέσα ΟΛΟ 
κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 

315 
μιχρόμετρα 
(microns) 

(4) 

80% 
80% 
80% 

80% 
80% 

2% 

500 
μιχρόμετρα 
(microns) 

(5) 

90% 

50% 

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "πλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται 
από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο: 

α) τα προϊόντα καλαμποκιού ποέπα να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 
χιολιοστομετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος 

β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 
1.25 χιολιοστομετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος. 
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Αλευρα σιταριού ή σμιγαδιού 

Αλεύρια δημητριακών άλλα από too σιταριού ή σμιγαδιού: 
•Αλεύρι σίκαλης 
-Αλεύρι καλαμποκιού 
-Αλεύρι ρυζιού 
•Άλλα 

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων αχό 
δημητριακά: 
-Πλιγούρια και σιμιγδάλια: 
—Σιταριού 
-Βρώμης 
-Καλαμποκιού 
—Ρυζιού 
—Άλλων δημητριακών 
-Συσσωματώματα με μορφή σβόλων: 
-Σιταριού 
—Άλλων δημητριακών 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση τον 
περικάρπιον, πλατοσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση τον 
περικάρπιον και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή 
σπασμένοι), με εξαίρεση τον ρυζιού της Κλάσης 10Λ6. Φύτρα 
δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα: 
-Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες: 
-Κρώαρισύ 
-Βρώμης 
—Άλλων δημητριακών 
•Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περιχάρπισυ, 
με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπισυ και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι): 
-Κριθαριού 
-Βρώμης 
—Καλαμποκιού 
—Άλλων δημητριακών 
•Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα 

Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή 
σβόλων (πελέτες), από πατάτες: 
-Αλεύρι και σιμιγδάλι 
-Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 

Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή 
ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες 
τον προϊόντων τον Κεφαλαίου 8: 
-Αλεύρια και σιμιγδάλια οπό ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13 
-Αλεύρια και σιμιγδάλια από σαγο, ρίζες ή κονδύλους της 
Κλάσης07.14 · . 
-Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8 

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη: 
-Ακαβούρντιοτη 
-Καβουρντισμένη 

Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη: 
-Άμυλα κάθε είδους: 
—Άμυλο σιταριού 
-Άμυλο καλαμποκιού 
—Άμυλο πατάτας 
-Άμυλο μανιόκας (cassave) 
-Άλλα άμυλα κάβε είδους: 
-Ινουλίνη 

Γλσυτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
1 ' ' 

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ. ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 

Σημειώσεις 

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικύπριου. τον σουσαμιού, τον σιναιαού, του 
χνήκσυ, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα fcarile, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα 
ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 
καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20). 

Ζ Η Κλάση 12.08 περιλάμβανα όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα 
οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικά ή μερικά 
το αρχικό τους λάδι Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06. 

3. Τα σπέρματα τεύτλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή οπωροφόρων δένδρων, βίκων 
(άλλων από εκείνους του είδους Vicia faba) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της Κλάσης 12.09. 

Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμεύσουν για σπορά: 

α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7) 

β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9 

γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10) 

δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11. 

4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng 
(ιαπωνικού κάνναβη), ύσσωπου, γλυκόριζας. διαφόρων ειδών δυόσμου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και 
αψιθιάς. 

Αντίθετα εξαιρούνται: 

α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30 

β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33 

γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08. 

5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει: 

α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02 

β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02 

γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.0S. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κουκιά σόγιας; έστω και σπασμένα 

Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω χαι 
χωρίς κέλυφος ή σπασμένα: 
Με κέλυφος 
Χωρίς κέλυφος, έστω χαι σπασμένα 

Κόπρα 

Σπέρματα λιναριού, έστω χαι σπασμένα 

Σπέ(ΐμαχα αγριογογγύλης ή αγριοχράμβης, έστω χαι σπασμένα 

Σπέρματα ηλιοτρόπιο», έστω χαι σπασμένα: 
ι 

'Αλλα σπέρματα χαι ελαιώδεις χαρποί, έστω χαι σπασμένα: 
Καρύδια χαι αμύγδαλα φοινίκων 
Σπέρματα βαμβακιού 
Σπέρματα κίκεως 
Σπέρματα σουσαμιού 
Σπέρματα σιναπισύ 
Σπέρματα κνήκου 
'Αλλα: 
Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους: 
Σπέρματα karile 
•Αλλα 

Αλεύρια από ααζΰματα χαι ελαιώδεις χαρπούς, άλλα από το αλεύρι 
σιναπιού (μουστάρδα): 
Από κουκιά σόγιας 
•Αλλα 

Σπέρματα, χαρποί χαι σπόροι για σπορά: 
•Σπέρματα τεύτλων: 
—Σπέρματα ζαχαοότευτλων 
 Ά λ λ α 
Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων: 
Μηδικής 
—Τριφυλλιού (Trlfolium spp.) 
—Φεστούχας (fetuque) 
Πόας της λειμώνιας (Poapratensis L.) 
—Αίρας (Lolium muttiQoium Lam., Loliutn peremie l_) 
—Φλέσυ του λειμώνιου 
"Αλλα 
Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυοίως για τα άνθη του 
•Αλλα: 
Σπέρματα λαχανικών 
•Αλλα 

Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω χαι σπασμένοι, αλεσμένοι ή 
με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη: 
Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων 
Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. ΛουπουλΧνη 

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι χαι χαρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσης εντομοκτόνες, 
παρασιτοχτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα 
ή σε σχονφ 
Ρίζες γλυχόριζας 
Ρίζες πάναχος γκίνζενγχ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη) 
•Αλλα 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά ή ξερά, έστω 
και σε σκόνη. Κουκούτσια χαι αμύγδαλα χαρπών χαι άλλα φυτικά 
προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι ρίζες χιχώριον, μη 
φρυγμένες, της ποικιλίας Clchorium intybus sativum), που χρησιμεύουν 
κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού: 
Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα σπέρματα χαρουπιών 
Φύκια 
Κουκούτσια χαι αμύγδαλα από βερίχοχα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα 
Άλλα: 
Ζαχαρότευτλα 
Ζαχαροκάλαμα 
Άλλα: 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, 
αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων . 

12.14 

1214 10 
1214 90 

Γογγύλια Σουηδίας (νογγυλοχράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες 
κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά 
λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου χαι παρόμοια κτηνοτροφικά 
προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων: 
-Αλεύρι χαι συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική fluzeme) 
-Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΓΟΜΕΣ. ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 

Σημείωση 

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκοριζας, πύρεθρσυ, λυκίσκου, αλόης και το όπιο. ', 

Αντίθετα, εξαιρούνται: 

α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κσ/rt βάρος ζσχαρόζη ή π ^ 
17.04) 

β) τα εκχυλίσματα βύνης (Κλάσης 19.01) 

γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01) 

δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα 
το»ν τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22) 

ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38 

ζ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των 
παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06) 

η) τα δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03) 

θ) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πηγμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά 
διαλύματα αιθέριων ελαίων (κεφάλαιο 33)" 

ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρκα, το guayule, το chide και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 
40.01). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Γομαλάχα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-<?ητΙνεςχαι βάΐβομα, φνσιχα: 
-Γομαλάχα 
-Γόμα αραβική 
-"Αλλα 

Χυμοί χοι εχχυλίσματα φντιχά. Πηκτικες ύλες, πηχτινιχές χαι :τηχτιχές 
ενώσεις. Αγόρ-αγορ χαι άλλα βλεννώδη χαι πηχτιχά φνηχά παοάγαγα, 
έστω χαι τροποποιημένα: 
-Χυμοί χαι εκχυλίσματα φυτικά: 
-Όπισυ 
-Γλυκόριζας 
-Λυκίσκου 
-Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone 
- Ά λ λ α 
-Πηκτιχές ύλες, πηκτινίκες και πηκτικές ενώσεις 
-Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα: 
-Αγάρ-αγάρ 
-Βλεννώδη και πηκτικά από χαρουπιά, από χαρουπόσπορο ή από 

σπέοματα guaree, έστω και τροποποιημένα 
-'Αλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

ΠΛΕΚΤΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

Σημειώσεις 

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο auto και κατατάσσονται στο τμήμ XI οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους. καθώς και οι φυτικές 
ύλες που έχουν υποστεί ειδική εξεργασία για να χρήσιμα 

2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έστω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα 
άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών 
καλαμιών και παρόμοιων, την ·ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχ»μένα κατά μήκος λεπτά τεμάχια του. 

Δεν υπάγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04). 

3. Δεν υπάγεται στην Κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (Κλάση 44.03). 

4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία 
ή στη σπαρτοπλεχτιχή (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotln, κοινά 
καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, 
λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας): 
-Μπαμπού 
•Καλάμια του είδους rotin 
-Άλλα 

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το 
παραγέμισμα ( χχ . καπόκ, τζίβα φντιχή, τζίβα θαλάσσια), έστω χαι σε 
επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες: 
-Καπόκ 
-Άλλες: 
—Τζίβα φντιχή 
-Άλλες 

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή 
σκουπών ή -ψηκτρών (π.χ. σόργο, πιασσάβα, αγριάδα, Istle), έστω χαι σε 
δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες: 
-Σόργο για σκούπες (Sorghum vuigare var. teehnicum) 
-Άλλες 

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κιχχως για τη 
βαφή ή τη δέψη 
-Χνούδι σπορών βαμβακιού (linters de coton) 
-Άλλα 
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ΤΜΗΜΑ ΠΙ 

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝ. 
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09 

β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (Κλάση 18.04) 

γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 
γενικά) 

δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα τα>ν Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06. 

ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε 
φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρισης, σε βερνίκια, σε σαπούνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα 
αρωματοποιίας η καλλωπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμενα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος 

VL 

ζ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02). 

2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10) 

3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματα τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση 
στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια. 

4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocte), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης 
των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 1522. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Λίπος χοιρινό με την ονομασία "sabulous". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη 
πουλερικών, λιωμένα, έστω χαι με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια 
διαλυτών 

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή 
λιωμένα έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών 

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "salndoui", ελαιοστεατίνη, έλαιο· 
ομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλαχτωματοποιηθεί ούτε 
αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί 

Λίπη και λάδια και τα κλάσματα τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημιχώς μετασχηματισμένα: 
•Λάδια από συκώτια ψαριών χαι τα κλάσματα χους 
Λίπη χαι λάδια ψαριών χαι τα κλάσματα τους. άλλα από τα λάδια από 
συκώτια 
Λίπη χαι λάδια θαλασσίων θηλαστικών χαι τα κλάσματα τους 

Εριολίπος χαι λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό^συμπερι
λαμβανομένης και της λανολίνης: 
Εριολίπος ακατέργαστο (σσιχντίνη) 
•Αλλα 

'Αλλα λίπη χαι λάδια ζωικά χαι τα κλάσματα τους; έστω και εξευγε
νισμένα, αλλά όχι χημιχώς μετασχηματισμένα 

Σογιέλαιο και τα κλάσματα του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημιχώς μετασχηματισμένα: 
Λάδι ακατέργαστο, έστω χαι αποκομμιωμένο 
Άλλα 

Λραχιδέλαιο χαι τα κλάσματα του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημιχώς μετασχηματισμένα: 
Λάδι ακατέργαστο 
Άλλα 

Ελαιόλαδο χαι τα κλάσματα του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημιχώς μετασχηματισμένα: 
Παρθένα 
Άλλα 

Άλλα λάδια και τα κλάσματα τους, που παίρνονται αποκλειστικά από 
ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημιχώς μετασχηματισμένα, 
χαι μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή χλάσματα της 
Κλάσης 15.09: 

Φοινικέλαιο και τα κλάσματα του, έστω χαι εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημιχώς μετασχηματισμένα: 
Λάδι ακατέργαστο · ■ 
Άλλα 

Λάδια ηλιοτρόπιου, χνήχου ή βαμβακιού και τα κλάσματα τους, έστω χαι 
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημιχώς μετασχηματισμένα: 
Λάδι ηλιοτρόπιου ή χνήχου χαι τα χλάσματα τους: 
Λάδια ακατέργαστα 
 Ά λ λ α 
Λάδι βαμβακιού φαμβακέλαιο) χαι τα χλάσματα του: 
—Λάδι ακατέργαστο, έστω χαι αν τον έχει αφαιρεθεί το χαταχάθι 

(gossipol) 
 Ά λ λ α 

Λάδια χοχοφοίνιχα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνιχα (φοινιχοπυρηνέλαιο) ή 
babassu χαι τα κλάσματα τους, έστω χαι εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημιχώς μετασχηματισμένα: 
Λάδι χοχοφοίνιχα (λάδι κοπρά) χαι τα χλάσματα του: 
Λάδι ακατέργαστο 
 Ά λ λ α 
•Λάδια λαχανοφοίνικα (ηχχνιχοπυρηνέλαιο) ή babassu χαι τα χλάσματα 
τους 
Λάδια ακατέργαστα 
Άλλα 

_ , ■ 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1514 10 
1514 90 

1515 11 
1515 19 

1515 21 
1515 29 
1515 30 
1515 40 
1515 50 
1515 60 
1515 90 

15.16 

1516 10 
151620 

1517 10 
1517 90 

15.19 

151911 
1519 12 
1519 13 
1519 19 
151920 

15.20 
1520 10 
152090 

15.21 

152110 
152190 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοχράμβης ή σιναπιού και τα χλάσματά τους, 
έστω χαι Εξευγενισμένα, αλλά όχι χημιχώς μετασχηματισμένα: 
-Λάδια ακατέργαστα: 
-'Αλλα 

'Αλλα λίπη χαι λάδια φυτικά (στα οποία περίλαμβάνεται χαι το λάδι 
jojoba) χαι τα χλάσματά τους, σταθερά, έστω χαι εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα: 
-Λινέλαιο χαι τα χλάοματά ταυ: 
-Λάδι ακατέργαστο 
-Άλλα 
-Καλαμποκέλαιο χαι τα χλάσματά του: 
-Λάδι ακατέργαστο: 
-•Αλλα 
-Ρετσινόλαδο χαι τα χλάσματά του 
-Λάδι τουνγχ (abrasin) χαι τα χλάσματά του 
-Σισαμέλαιο χαι τα χλάσματά του 
-Λάδι jojoba χαι τα χλάσματά του 
-Άλλα 

Λίπη χαι λάδια ζωιχά ή φντιχά χαι τα χλάσματά τους, μεριχώς ή ολικώς 
υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα 
(με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω χαι εξευγενισμένα, αλλά όχι 
αλλιώς παρασκευασμένα: 
-Λίπη χαι λάδια ζωιχά χαι τα χλάσματά τους 
-Λίπη χαι λάδια φντιχά χαι τα χλάσματά τους 

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωιχά 
ή φντιχά ή από τα χλάσματά διαφόρων λιπών ή λαδιών του 
κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη χαι λάδια διατροφής χαι τα χλάσματά 
τους της Κλάσης 15.16 : 
-Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης 
-Άλλα 

Λίπη χαι λάδια ζωιχά ή φντιχά χαι τα χλάσματά τους, θερμικά 
επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, 
εμφυσημένα, πολνμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημιχώς 
τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή 
παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωιχά ή φυτικά ή από τα 
χλάσματά διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Λιπαρά οξέα μονοχαρβοξυλιχά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από 
εξευγενισμόΧραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανιχές: 
-Λιπαρά οξέα μονοχαρβοξυλιχά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από 
εξευγενισμό: 
-Στεατιχό οξύ 
-Ελαϊχό οξύ 
-Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης) 
-Άλλα: 
-Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές 

Γλυκερίνη, έστω χαι καθαρή. Γλυχερτνούχα νερά χαι αλισίβες: 
-Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινουχα νερά χαι αλισίβες 
-Άλλα. στα οποία περιλαμβάνεται χαι η συνθετική γλυκερίνη 

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυχερίδια), χεριά από μέλισσες ή άλλα 
έντομα χαι χεριά σπέρματος κήτους, έστω χαι εξευγενισμένα ή 
χρωματισμένα: 
-Κεριά φυτικά 
-Άλλα 

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία 
των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών χεριών 
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ΤΜΗΜΑ IV 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. 

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 

Σημείωση 

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή 
κυλίνδρων, σφαιριδίων χλπ.. είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν 
υπερβαίνει το 3% κατά βάρος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ. ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ 
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3. 

2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος 
λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακοστρακαΓμαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή 
ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. 'Οταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω 
αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά 
βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαομόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα 
παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.Ό3 ή 21.04. 

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν συκώτι, οι διατάξεις της δεύτερης ποοαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται 
για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 16.01 και 1(Γ.02. 

Σημειώσεις των διακρίσεων 

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια 
ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως 
τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2S0 γραμμάρια. 
Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο 
παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησης του ή για άλλους σκοπούς. Τα 
παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η 
διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ" όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02. 

2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό 
όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες. 
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Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

16.01 00 

16.02 

160210 
160220 

1602 31 
1602 39 

160241 
160242 
160249 
1602 50 
1602 90 

16.03 00 

16.04 

1604 11 
1604 12 
160413 
160414 
1604 15 
160416 
1604 19 
1604 20 
1604 30 

16.05 

160510 
1605 20 
1605 30 
1605 40 
1605 90 

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από χρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά: 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή 
αίματος: 
-Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 
-Συκωτιών όλων των ζώων 
-Πουλερικών της Κλάσης 01.05: 
-Γάλου 
-'Αλλα 
-Χοιροειδών. 
-Χοιρομέρι (ζαμπόν) χαι τεμάχια αυτού 
-Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών 
-'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα: 
-Βοοειδών 
-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα παρασκευάσματα από αίμα 
όλων των ζώων 

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλαχίων ή 
άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα 
αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού: 
-Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε χιμά: 
-Σολομοί 
-Ρέγγες 
-Σαρδέλες, φρίσσες (sardmelles) χαι σαρδελόρεγγες 
-Τόνοι, παλαμίδες χαι παλαμίδες ρίχια (Saida spp.) 
-Σκουμπριά 
—Αντσούγιες 
-Άλλα 
-Άλλα παρασκευάσματα χαι κονσέρβες ψαριών 
-Χαβιάρι χαι τα υποκατάστατα αυτού 

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα: 
-Καβούρια 
-Γαρίδες 
-Αστακοί 
-Άλλα μαλακόστρακα 
-Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Σημείωση 

1. Το Κεφάλαιο αυτά δεν περιλάμβανα: 

α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06) 

β) τα χημιχως καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρσυχτόζη 
(λεβυλοζη)] και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40 

γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30. 

Σημείωση των διακρίσεων 

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που 
περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη 
των 995. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

170111 
1701 12 

1701 91 
1701 99 

17.02 

170210 
170220 
1702 30 

1702 40 

170250 
1702 60 

1702 90 

17.03 

1703 10 
1703 90 

17.04 

1704 10 
1704 90 

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικός καθαρή, οχ 
στερεή κατάσταση: 
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 
 Α π ό ζαχαροκάλαμο 
 Α π ό τεύτλα 
'Αλλη: 
 Μ ε προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 
•Αλλη 

'Αλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η 
γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβνλόζη), χημικά; xt&aQa, σε στερεή 
κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών. Υποκατάστατα το» μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό 
μέλ^Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα: 
Λοχτόζη και σιρόπι λακτόζης 
Ζάχαρο και σιρόπι σφενοάμνου 
Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που 
περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη 

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή 
κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη 
συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη 
Φρουκτόζη χημικώς καθαρή 
'Αλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε 
ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη 
Αλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή 
διιμβερτοποιημένο) 

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό 
(ραφινάρισμα) της ζάχαρης: 

Μέλασες από ζαχαροκάλαμο 
■Αλλες 

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς ttax&o (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα): 
Τσίχλες (chewinggum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη 
Αλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03.19.01,19.04,19.05,21.03,22.02,22.03, 
30.03 ή 30.04. 

2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς χαι, με την επιφύλαξη των 
; 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο. διατάξεων της σημείωσης 1 



968 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κακάο at σπόρου; χαχ βοανσρατα σπορον, ακατέργαστα ή φρνγμένα 

Κελύφη, μεμβράνες (φλού&χς) και βίλα απορρίμματα χαχάσο 

Πάστα χαχάσυ, έστω και αποβοττορωμετη: 
Μη αποβουτυρωμένη 

•Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη 

Βούτυρο, λίπος και λάδ» χαχάσυ 

Σκόνη χαχάοΐ, χορίς πρρσβήχη ζάχαρης ή άλλον γλυκαντικών 
Σοκολάτα και άλλα παραοχχβάοματα διατροφής που περιέχουν κακάο: 
Σκόνη χαχάσυ. με προσθήκη ζάχαρης ή άλλον γλυκαντικών 
•Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε 

ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή 
ήπολτώση κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε 
δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 
χιλιόγραμμα 

'Αλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους: 
Παραγεμισμένα 
Μη παραγεμισμένα 
•Αλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ. ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ. 
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο στπό δεν περιλαμβάνει: 

α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% χατά βάρος λου 
χάνύιο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, -ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκιο, άλλα σπόνδυλο υδρόβια ή ένα συνδυασμό απο τα 
προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16> 

β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)· 

γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30. 

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 19.01, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια": 

α) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11 · 

β) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες από ξερά λαχανικά 
(κλάση 07.12), από πατάτες (κλάση 11.05) ή από όσπρια (κλάση 11.06). 

3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σκόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα 
ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06. 

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή 
παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται σας Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

190110 

190120 

190190 

19.02 

1902 11 
190219 
190220 

1902 30 
190240 

190110 
190190 

1905 10 
190S20 
1905 30 
1905 40 
1905 90 

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα βιατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, 
άμυλα κάβε είοοβς η εκχυλίσματα βύνης, mm 6ev περιέχουν axon] 
κακάο» ή παρέχον» ο» αναλογία κατώτερη to» 50%χατά βάρος χαι δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλον. Παρασκευάσματα διατροφής 
από προϊόντα τον Κλάσεον 04.01 μέχρι 04Λ^πον δεν περιέχουν σκόνη 
χαχασο ή περιέχουν σι αναλογία κατώτερη toe 10% κατά βάρος και δεν 
κατονομάζονται ούτειπριίσρβανονται άλλον: 
Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 
Μείγματα xm ζυμάρια γιο την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας. 
ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της Κλάσης 19.05 
•Αλλα 

Ζυμαρικά er γένει, tone και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες 
ουσίες) ή και σίλιώς παρασκευασμένα, dam τα σπαγέτα, μακαρόνια, 
νσϋγιες, λαζάνια, gnocrhl, ραβιόλια, χαντλόνια. Αράπικο οτμιγδάλι 
(χονςχοος), έστο και παρασκευασμένο: 
Ζυμαρικά ev γενο» όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς 
παρασκευασμένα; 
Που περιέχουν αυγά 
•Αλλα 
Ζυμαρικά εν γίνα παραγεμισμένα (έστω xm ψημένα ή αλλιώς 
παρασκευασμένα) 
'Αλλα ζυμαρικά εν γένη 
Αράπικο σιμιγδάλι (κουςκους) 

Ταπιοχα χαι τα υποκατάστατα UUIIK^ ιισρσ σκευασμένα απο άμυλα, με μορφή 
νιφάδον, θρόμβων, χοχχον στρογγυλών, σχνβάλον ή με παρόμοιες μορφές 

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά ποο λσμβπ νο>cat με διογκοση η φρνζη 
[χχ, καλαμπόκι σε νιφάδες έβορνφλέιχς)]. Δημητριακά άλλα από το 
καΐαμπηκ», σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: 
Προϊόντα με βάση το δημητριακά sou λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη 
Άλλα 

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλασηχής ή μπισχοτοποιίας, έστα χαι με 
προυΟιριιι χαχάοα. Όστιες, χαψονλες κενές τον τύπον sou 
χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοαψραγίδες, ξεραμένες ζύμες από 
αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα χαι παρόμοια προϊόντα: 
.ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία *Katckebrot* 
Ψωμί με καρυκεύματα 
Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες χαι γκοφρέτες 
Φρυγανιές, ψωμί ψημένο χαι παρόμοια ψημένα προιόντα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα λαχανικά χαι τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που 
αναφέρονται στα Κεφάλαια 7.8 ή 11 

β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά 
(Κεφάλαιο 16). 

γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04. 

2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι ,ιιιμιϋς (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα 
παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 

3. Οι Κλάσεις 20.01,20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των 
Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλευριά, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν 
παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α). 

4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται 
στην Κλάση 20.02. 

5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης'', οι χυμοί των οποίων ο κατ

1 όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει 
to03%voL 

Σημειώσεις διακρίσεων 

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα 
παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε 
δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Πα την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν 
συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν 
καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησης του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να 

περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με 
όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05. 

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια 
ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για 
διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού 
αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, 
σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησης του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να 
περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με 
όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

200110 
200120 
200190 

20.02 

200210 
2002 90 

200310 
20032000 

20.04 

2004 10 
2004 90 

20.0S 

200S10 
2005 20 
2005 30 
200540 

2005 51 
2005 59 
2005 60 
2005 70 
2005 80 
2005 90 

20.06 00 

20.07 

200710 

2007 91 
200799 

20.08 

200811 
200819 
2008 20 
2008 30 
200840 
2008 50 
2008 60 
2008 70 
2008 80 

2008 91 
200892 
2008 99 

20.09 

200911 
200919 
200920 
2009 30 
200940 

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξιχό οξύ: 
Αγγούρια και αγγσυρακια 
Κρεμμύδια 
•Αλλα 

Ντομάτες παρασκευασμένε; ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξιχό οξύ: 

Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια 
Άλλες 

Μανιτάρια χαι τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με 
ξ ίο» ή οξιχό οξύ: 
•Μανιτάρια 
Τρσύφες 

'Αλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή 
οξιχό οξύ, κατεψυγμένα: 
Πατάτες 
Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών 

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή 
οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα: 
Λαχανικά ομογενοποιημέναν 
Πατάτες 
Ξινολάχανο 
Μπιζέλια (Pisum sativum) 
Φασόλια (Vigna «pp.. Phaseotus spp.): 
Φασόλια σε απόρους 
Άλλα 
Σπαράγγια 
Ελιές 
Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. sacchaxa» ) 
Αλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών 

Καρποί χαι φρούτα, φλούδες καρπών χαι φρούτων χαι άλλα μέρη φυτών, 
ζαχαρόπηχτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) 

Γλυκά κουταλιού, ζελέοτς, μαρμελάδες, πολτοί χαι πάστες καρπών χαι 
φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών: 
Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 
Αλλα 
—εσπεριδοειδή 
Άλλα 

Καρποί χαι φρούτα χαι άλλα Βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλον γλυκαντικών ή 
αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περί λαμβάνονται αλλού: 
Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους 
Αράπικα φιστίκια 
—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα 
Ανανάς 
Εσπεριδοειδή 
Αχλάδια 
Βερίκοκα 
Κεράσια 
Ροδάκινα 
Φράουλες 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα 
της Κλάσης 2008 19: 
—Καρδίες φοινίκων 
Μείγματα 
Άλλα 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται χαι ο μούστος σταφυλιών) 
ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με 
ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 
Χυμοί πορτοκαλιού: 
Κατεψυγμένοι 
Άλλοι 
Χυμοί φραπών ήγκρέιπφρουτ 
Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς 
•Χυμοί ανανά 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

2009 50 -Χυμοί ντομάτας 
200960 -Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους :rfQiin|igAverai xtn ο μούστος 

οταορυλιών) 
200970 -Χυμοί μήλων 
200980 -Χυμοί χαθε άλλου φρούτου ή λαχανικού 
2009 90 -Μείγματα χυμών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Σημειώσεις 

L Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12 

β) t o φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01) 

γ) το αρωματισμένο τοάϊ (κλάση 09.02) 

δ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 

ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά 
βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα. ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό 
από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16) 

ζ) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χριl0^μoπoιoϋvταιγux την παρασκευή πχη<^, των οποίαν ο κατ* όγκο αλκοολικός 
τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0.5% voL (Κλάση 22.08) 

η) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 

θ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07. 

2. Τα εκχυλίσματα των υποκατάστατων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01. 

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως 'σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που 
αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την 
εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν κα
ρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησης του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, 
ορατά τεμάχια. 
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Σ.Ο 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

2102 10 
2102 20 
2102 30 

2103 10 
2103 20 
2103 30 
2103 90 

2L04 

2104 10 

2104 20 

2L05 00 

21.06 

2106 10 
2106 90 

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και σιφπηχνάαατα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 
παρασκευάσματα μ» βάση χα προϊόντα αυτά ή μι βάση το* καφέ, το τσάι 
ή το ματέ. Κιχοριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ 
και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπνκνοματα auuuv. 
Ε)ςίυλ1σμαια,αιπχΓηϊγμβ«ιχωςπηοτυχνώμααικη^χ&3Μραιιχευύομοτα 
μίβ<^αυ^χοτχχυλ^σματη,αποστύγμα^ήσυμΛΐ«νώμηταήμ£Ράση 
τον καφέ 
Εκχυλίσματα, αποστάγματα χαι συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ xm, 
παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή 
συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ 
Κιχώριο φρυγμένο xm άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του χασέ xm το 
εκχυλίσματα, αποστάγματα χαι συμπυκνώματα αυτών 

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). 'Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι 
μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Κλάσης 30.02). Σκόνες 
για το φούσκο μα της ζύμης, παρασκευασμένες: 
Ζύμες ενεργές 
Ζύμες αδρανείς. 'Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί 
Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασχευασμενες 

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
ttagmuAjuna, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα 
παρασκευασμένη: 
Σάλτσα σόγιας 
•Κέτσαπ (tomato ketchup) xm άλλες σάλτσες ντομάτας 
Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη 
'Αλλα 

Παρασκευάσματα για σούπες και ζόφους. Σούπες και ζομοί 
πσρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα: 
Παρασκευάσματα για σούπες χαι ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα 
Παρασκευασματαδιστροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα 

Παγατα, έστω και αν περιέχουν κακάο 

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού: 
Συμπυκνώματα πρωτεϊνών χαι ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 
'Αλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΑΙ 

Σημαώαας Ι 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 1 

ο) Το προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα τις κλάσης 22.09) παοασχευοΑμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα onota καθίστανται 
έτσι ακατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 21.03> 

β) το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)-
ν) το αποσταγμένο νερό. το νερό αγωγιμότητας ή του Ιδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51> 
δ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)· 
ε) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04-
ζ) τα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού (Κεφάλαιο 33). 

2. Πα τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ" όγχο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται 
στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου. 

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλχοολούχα" τα ποτά τωνοποίων ο κατ'όγκο 
αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 05% voL τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις. 
Κλάσης 22.03 μέχρι 22.06 η στΐ|ν Κλάση 22.08. 

Σημείωση διάκρισης 

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10. θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν 
διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλοστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 ban. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Νερά, στα οποία πτρι λαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά ~ 
νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρη; ή άλλων 
γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι: 
•Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα 
-•Αλλα 

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα 
νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, χαι 
άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χαμούς φρούτων ή 
λαχανικών της Κλάσης 20.09.: 
•Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μεταλλικά χαι τα αεριούχα 
νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα 
-Άλλα 

Μπύρα από βύνη 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από 
εκείνον της Κλάσης 20.09: 
-Κρασιά αφρώδη 
-Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηχε ή 
σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης: 
-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα 
- Ά λ λ α 
-Άλλοι μούστοι σταφυλιών 

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη 
βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών: 
-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα 
-Άλλα 

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, 
(υδρόμελι)' μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα 
ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μή αλκοολούχων ποτών, μή 
κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού: 

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% 
vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, 
οποιονδήποτε τίτλου: 
-Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ* όγκο αλκοολικό τίτλο 80% 
vol ή περισσότερο 
•Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου 

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολιχό τίτλο 
λιγότερο του 80% voL Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη 
ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασχευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών: 
-Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για την παρασκευή ποτών 
-Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα 
•Ουίσκι 
•Ρούμι και τάφία 
-Τζιν και τζινέβρα 
•Άλλα 

Ξίδια χαι υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΑ ΖΩΑ 

Σημείωση 

L Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 το προϊόντα τα»ν τύπων που χρησπωποιβυνΓαιγΜ τη διατροφή T(mr ζώων, που δεν 
κατονομάζονται σύιε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από π ρ επεξεργασία φυακών ή ζωΐκα^υλάά που, από το 
γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης. άλλα από τα φ^κάαπορρίματα, υπολείμματα και 
υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

230110 

230120 

23.02 

230210 
230220 
2302 30 
230240 
230250 

23.03 

230310 
230320 

2303 30 

23.04 00 

23.05 00 

23.06 

230610 
230620 
2306 30 
230640 
2306 50 
230660 
230690 

23.07 00 

23.08 

230810 
2308 90 

23.09 

230910 
2309 90 

Αλεύρια, σκόνες χα» συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή τον ανθρώπου. Ινώδη 
κατάλοιπα ξιγκιών: 
Αλεύρια, σκόνες χαι συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας 
η παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή 
καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλαχια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

Πίτουρα εν γένει χαι άλλα υπολείμματα, έστω χαι συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, από το χοσχίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των 
δημητριακών ή οσπριοειδών: 
•Καλαμποκιού 
-Ρυζιού 
Σιταριού 
Άλλων δημητριακών 
Οσπριοειδών 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας χαι παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, 
υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, 
υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας; έστω 
χαι συσσωματωμένα με μορφή σβόλων: 
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα 
Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα 
ζαχαροποιίας 
Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας 

Π ίτες χαι άλλα στερεά υπολείμματα, έστω χαι σπασμένα ή 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 

Π ίτες χαι άλλα στερεά υπολείμματα, έστω χαι σπασμένα ή 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου 

Πίτες χαι άλλα στερεά υπολείμματα, έστω χαι οααβμρια ή 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών άλλα 
ή λαδιών, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 23.04 ή 23.05; 
Βαμβακιού 
Λιναριού 
Ηλιοτρόπιου 
Αγριογογγυλης ή αγριοκράμβης 
•Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά 
Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα 
'Αλλα 

Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη: 

Φυτικές ύλες χαι φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα χαι υποπροϊόντα 
φυτικά, έστω χαι συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
Βελανίδια χαι ινδικά κάστανα 
•Αλλα 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 
ζωών: 
Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 
-•Αλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 

Σημείωση 

L Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα ία φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Καπνά ακατέργαστα ή πσβ δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα 
χαπνοό 
-Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 
-Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων 
-Απορρίμματα χαπνσύ 

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), 
πονραχια και τοιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα τον καπνού: 
•Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εχείνα με κομμένα τα άχρα) και 
πσυράκια, που περιέχουν καπνό 
-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 
-Άλλα 

'Αλλα καπνά χαι υποκατάστατα καπνού, παο έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Καπνά "ομογενοποιημένα

1
' ή "ανασχηματισμένα". Εκχυλίσματα και 

βάμματα καπνού: 
-Καπνός για κάπνισμα, έστω χαι αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε 
οποιαδήποτε αναλογία 
-Αλλα 
-Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα" 
-•Αλλα 
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TMHMAV 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 

ΑΛΑΤΙ ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ. ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

Σημειώσεις 

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο 
τα ακατέργαστα προϊόντα που έχουν πλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες 
χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμμαασθεί, ψιλοθρνματισθεί. έχουν γίνει σκόνη, έχουν 
υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσκινισθεί, λεπτοκοσκινισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό 
ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί 
φούξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε 

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί ανασκσνιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το 
προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:. 

α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (Κλάση 28.02) 

β) τις. χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE203 
(Κλάση 28.21) 

γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30 

δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33) 

ε) τους κυβόλιθους, τα κράσπεδα πεζοδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) 
τους κύβους, -ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολιθους για επιστεγάσεις ή 
επενδύσεις κτϋρίων (Κλάση 68.03) 

ζ) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03) 

η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία 
οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2 5 γραμμαρίων, της Κλάσης38.23. Τα στοιχεία οπτικής από 
χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (Κλάση 90.01) 

θ) τις κιμωλίες σφαιριστηρίων (Κλάση 95.04) 

ι) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτών (Κλάση 96.09). 

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού 
κατατάσσεται στην Κλάση 25.17. 

4. Η Κλάση 25 .30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές 
γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγιακά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό 
σήπιο (έστω και σε στιλβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σήπιο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε 
πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίηση τους σε καλούπια. Τογαγάτη. Το ανθρακικό 
στρόντιο (στροντιανίτης. έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του οτροντίου. Τα θραύσματα και συντρίμματα 
ειδών αγγειοπλαστικής. 



983 

ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

25.02.00 

25.03 

250310 
2503 90 

25.04 
250410 
2504 90 

25.05 

2505 10 
2505 90 

250621 
250629 

25.07 00 

25.08 

250810 
2508 20 
2508 30 
250840 
2508 50 
2508 60 
2508 70 

25.09 00 

25.10 

251010 
251020 

25.11 

251110 
251120 

25.13 

251311 

251319 

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται χαι το Επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο 
αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρά, έστω χαι σε υδατικό διάλυμα, ή με 
προσθήκη αντισυσσωμαλιχών συσίων ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή 
ρευστότητα, θαλασσινό νερό 

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι 

θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με 
κατακρημνιση και το κολλοειδές 
θείο ακατέργαστο χαι θείο μη εξευγενισμένο 
'Αλλα 

Γραφίτης φυσικός: 
Σε σκόνη ή σε ψήγματα 
Άλλος 

Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη 
μεταλλοφόρο άμμο του Κεφαλαίου 26: 
Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή 
Άλλη άμμος 

Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά 
κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή 
πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου: 
Χαλαζίας 
Χαλαζίτες: 
Ακατέργαστοι ή χοντρικά κατεργασμένοι 
Άλλοι 

Καολίνη χαι άλλες χαολινιχές άργιλοι, έστω χαι πυρωμένες: 

Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της Κλάσης . 
68.06), ανδαλουσίτης, κυανίτης, οτλλιμανίτης, έστω χαι πυρωμένοι. 
Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων 
των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου χαι 
άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς χαι όσα αποτελούνται από χώματα 
χαλαξιαχά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου χαι 
χαλαζία αλεσμένου: 
Μπεντονίτης 
Αποχρωοτικές και καθαριστικές γαίες 
Άργιλοι πυρίμαχες 
Άλλες άργιλοι 
Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης 
ΜουλλΙτης 
-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα τα»ν θραυσμάτων των ψημένων 
πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων 
πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, 
που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία 
αλεσμένου 

Κιμωλία 

Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέοτια φυσικά και 
κιμωλίες φωσφορικές 
Μη αλεσμένα 
Αλεσμένα 

θειικό Βάριο φυσικό (Βαριτίνη). Ανθρακικό Βάριο φυσικό (Βιβερίτης), 
έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του Βαρίου της Κλάσης 2S.16: 
θειικό βάριο φυσικό (Βαριτίνη) 
Ανθρακικό βάριο φυσικό φιθερίτης) 

Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kleselgur, τριπολίτις γη, . 
διατομίτης) χαι άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής 
πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω χαι πυρωμένες 

Ελαφρόπετρα. Σμυριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες 
φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες 

Ελαφρόπετρα: 
Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η χοντροθρυμματισμένη ελαφρόπετρα 
(ελΛφροπετροχάλικα ή binukies) 

Άλλη 
•Σμυριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές 
λειαντικές ύλες: 
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Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα 
 Ά λ λ α 

Σχιστόλιβος, έστω χαι χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με 
πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες οχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου. 

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθο» και άλλοι ασβεστόλιθοι 
για πελέχημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας (σης ή ανώτερης 
τον 2.5, και αλάβαστρο, έστω χαι χοντρικά κατεργασμένα ή απλά 
κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου: 
Μάρμαρα χαι τραβερτίνες: 
Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα 
Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάχες σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου 

Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέχημα ή χτίσιμο. 
Αλάβαστρο 

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για 
πελέχημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, 
με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου: 
Γρανίτης: 
Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος 
Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος 

τετραγώνου ή ορθογωνίου 
Ψαμμίτης: 
Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος 
Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος 

τετραγώνου ή ορθογωνίου 
'Αλλες πέτρες για πελέχημα ή χτίσιμο 

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σχυροχονιάματος ή για το 
στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομιχών γραμμών ή άλλες ανάλογες 
χρήσεις, χροχάλες και πυρίτης λίθος, έστω χαι θερμικά επεξεργασμένα. 
Σκύρα μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή 
από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες 
που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. 
Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, 
έστω και θερμικά επεξεργασμένα: 
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρνμματισμένες, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σχυροκονιάματος ή για το 
στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες 
χρήσεις, χροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα 
Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές 

.. από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που 
αναφέρονται στην Κλάση 251710 
Σκύρα πισσωμένα 
Κόκκοι, θραύχηια^α και σκόνες από πέτρες τατν Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω 
χαι θερμικά επεξεργασμένα 
 Α π ό μάρμαρο 
 Ά λ λ α 

Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντρικά 
επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή 
πλάχες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και 
χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες: 
Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός" 
Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος 
Δολομίτης φρυγμένος χαι χοντροαλεσμένος. αναμειγμένοςμεπίσσαή 
άλλες συνδετικές ύλες 

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με 
τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανή; (φρνγμένη), έστω και 
αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν 
από τη φρΰξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό: 
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης} 
Άλλα 

Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμέ· 
νος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση 

του πηξίματός του: 
Γύψος. Ανυδρίτης 
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252020 

25.21 00 

252210 
252220 
2522 30 

25.23 

252310 

252321 
2523 29 
2523 30 
2523 90 

25.24 00 

2525 10 
2525 20 
2525 30 

252610 
2526 20 

2527 00 

25.28 

252810 

2528 90 

25.29 
252910 

252921 
252922 
2529 30 

2530 
253010 
253020 
253030 
253040 
253090 

-Γύψος ψημένος 

Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλ 
λευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή άσβεστου ή τσιμέντου 

Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος χαι ασβέστης υδραυλικός, 
με εξαίρεση το οξείδιο χαι το υδροξείδιο τον ασβεστίου της Κλάσης 
28.25: 
-Ασβεστης μη σβησμένος 
-Ασβέστης σβησμένος 
-Ασβέστης υδραυλικός 

Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται χαι εχείνα πον δεν 
είναι σε. σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω χαι χρωματισμένα: 
-Τσιμέντο που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers" 
-ΤσιμένταPortland:·· -
-Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα 
-•Αλλα 
-Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο 
-Αλλα υδραυλικά τσιμέντα: 

Αμίαντος (asbeste) 

Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται χαι ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος 
σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία: 
-Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια 
-Μαρμαρυγίας σε σκόνη 
-Απορρίμματα μαρμαρυγία 

Στεατίτης φυσικός, έστω χαι χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, 
με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε άγχους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου. Τάλχης: 
•Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 
•θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

Κρυόλιθος φυσικός. Χ ιό λίθος φυσικός 

'Αλατα βοριχά φυσικά χαι τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με 
εξαίρεση τα βοριχά άΧατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα 

αλάτων. Βοριχό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% Η3ΒΟ 3 επί ξηρού 
προϊόντος: 
-Βοριχά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματα τους (έστω και 
πυρωμένα) 
-Άλλα 

Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης χαι νεφελοσνενίτης. Αργνραδάμας: 
-Άστριος 
-Αργυραδάμας: 
-Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο 
-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβέστιο 
-Λευκίτης. ΝεφελΧνης και νεφελοσυενίτης 

Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
-ΒερμικουλΧτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι 
-Κιξηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου) 
-Χρωστικές γαίες 
•Μαρμαρυγιχά οξείδια του σιδήρου, φυσικά 
•Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΕΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 

Σημειωθείς 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα nou παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πισσωμένων 
(Κλάση25.ΐ7) 

β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίχης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19) 

γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης τον Κεφαλαίου 31 

δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 
68.06) 

ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίστρωση από πολύτιμα μέταλλα 
(Κλάση 71.12) 

ζ) τα συμπήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τμήμα XV). 

2. Σύμφωνα με την έννοΜ των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούντο ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά 
είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία! νια την εξαγωγή του τιδραΛγύρου, των μετάλλων της Κλάσης 
28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά 
με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα 
μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας. 

3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται 
• στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων. 
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26.01 

260111 
260112 
260120 

26.02 00 

26.03 00' 

26.04 00 

26.05 00 

26.06 00 

26.07 00 

26.08 00 

26.09 00 

26.10 00 

26.1100 

26.12 
2612 10 
261220 
26.13 
261310 
2613 90 

26.14 00 

26.15 
261510 
2615 90 

26.16 
26J610 
261690 

2647 
261710 
261790 

2648 00 

2&19 00 

26.20 

262011 
262019 
262020 
262030 
262040 
2620 50 
2620 90 

2 6 4 1 0 0 

Σιδηρομεταλλεύματα χαι τα εμπλουτισμένα απΌυτά, στα οποία περιλαμβά
νονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): 
Σιδηρομεταλλεύματα χαι τα εμπλουτισμένα απΌυτά, άλλα από τους 
φρνγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): 

Μη συσσωματωμένα 
Συσσωματωμένα 
Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών) 

Μεταλλεύματα μαγγανίου χαι τα εμπλουτισμένα από ανία, στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, 
περιεχτιχότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο χατά Βάρος; επί ξηρού 
προϊόντος 

Μεταλλεύματα χαλχού χαι τα εμπλουτισμένα απ'ανιά: 

Μεταλλεύματα νιχελίον χαι τα εμπλουτισμένα απΌυτά 

Μεταλλεύματα κοβαλτίου χαι τα εμπλοντισμενα απΌυτά 

Μεταλλεύματα αργιλίον χαι τα εμπλοντισμενα απΌυτά 

Μεταλλεύματα μολύβδου χαι τα εμπλοντισμενα απ'ανιά 

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου χαι τα εμπλοντισμενα απ'αντά 

Μεταλλεύματα κασσιτέρου χαι τα εμπλοντισμενα απ'ανιά 

Μεταλλεύματα χρωμίου χαι τα εμπλοντισμενα απ'αντά 

Μεταλλεύματα βολφραμίσυ χαι τα εμπλοντισμενα απ'ανιά 

Μεταλλεύματα ovgayiov ή θορίον χαι τα εμπλοντισμενα απ'αντά: 
Μεταλλεύματα ουρανίου χαι τα εμπλουτισμένα απ'αντά 
•Μεταλλεύματα θορίου χαι τα εμπλουτισμένα απ*αυτά 

Μεταλλεύματα μολυβδαινίου χαι τα εμπλοντισμενα απ'αντά: 
Φρυγμένα 
•Αλλα 

Μεταλλεύματα τιτανίου χαι τα εμπλοντισμενα απ'ανιά 

Μεταλλεύματα νιοβίον, τανταλίον, βαναόίον ή ζιρκονίου χαι τα 
εμπλουτισμένα από αντά: 
Μεταλλεύματα ζιρκονίου χαι τα εμπλουτισμένα απ'αντά 
Άλλα 

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλοντισμενα απ'ανιά: 
Μεταλλεύματα αργυρού χαι τα εμπλουτισμένα απΌυτά 
Άλλα 

Άλλα ρχχαΙΛχίφατα χαι τα εμπλουτισμένα απΌυτά: 
Μεταλλεύματα αντιμονίου χαι τα εμπλουτισμένα απ'αντά 
Άλλα 

Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σηυρωτής σκόνης (άμμος υψιχαμίνων), 
που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα 

Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής 
σκόνης), αποσφυροχοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται 
από την κατεργασία του σιδήρου ή το*ι χάλυβα 

Τέφρες χαι υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την 
κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή 
ενώσεις μετάλλων: 
Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο: 
Συμπήγματα γαλβανισμου 
 Ά λ λ α 
Που περιέχουν χυρίως μόλυβδο 
Που περιέχουν κυρίως χαλχό 
Που περιέχουν κυρίως αργΟαο 
Που περιέχουν χνρίωςβαναδιο 
Άλλα 

Άλλες σκουριές χαι τέφρες, σης οποίες περιλαμβάνονται χαι οι τέφρες 
απο φύχια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΟΝ. 
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΕ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ. 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή, η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό 
μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην Κλάση 27.11 

β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 

γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01,33.02 ή 38.03. 

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών" , που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, 
εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και 
για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμαγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά 
συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης 
αυτών. 

Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ
1 

όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή 
πίεση (Κεφάλαιο 39). 

Σημειώσεις διακρίσεων. 

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 270111, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης 
περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 
14%. 

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 270112, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης 
περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% 
και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι 
ίση ή ανώτερη των S 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμο. 

3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 270710,2707 20,2707 30.2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", 
"τολουόλες", "ξυλόλες". "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος 
βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο. ναφθαλίνη και φαινόλη. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

27.01 

270111 
2701 12 
2701 19 
270120 

27.02 
2702 10 
270220 

27.03 00 

27.05 00 

270710 
270720 
2707 30 
270740 
270750 

270760 

2707 91 
2707 99 

27.08 

270S10 
2708 20 

27.10 00 

27.12 

2712 10 
271220 
2712 90 

Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες χαι παρόμοια στεριά καύσιμα που 
παίρνονται από το λιθάνθρακα: 
Λιθάνθρακες, έστω χαι σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι: 
Ανθρακίτης 
Λιθάνθρακας ασφαλτουχος 
Άλλοι λιθάνθρακες 
Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το 
λιθάνθρακα 

Λιγνίτες, έστω χαι συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη: 
Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι 
Λιγνίτες συσσωματωμένοι 

Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση οταύλων), 
έστω και συσσωματωμένη 

Οπτάνθρακας (χοχ) και ημιοπτάνθραχας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, 
έστω χαι συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος 

Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με 
εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώόεις υδρογονάνθρακες 

Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίσσες, 
έστω χαι αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται χαι οι πίσσες που έχουν ανασυσταθεί 

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή 
θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα 
αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά 
συστατικά: 
Βενζόλες 
Τολουόλες 
•Ξυλόλες 
Ναφθαλίνη 
Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή 
περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 ο C σύμφωνα 
με τη μέθοδο ASTM D 86 
Φαινόλες 
Άλλα: 
—Λάδια κρεοζώτου 
Άλλα Μ 

Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (χοχ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα 
λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες: 
Πίσσα στερεή 
•Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα 

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο πετρέλαιο) 

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργα
στα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από 
πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οαοία τα λάδια αυτά 
αποτελούν το βασικό συστατικό 

27JU 

271111 
271112 
2711 13 
2711 14 
271119 

271121 
271129 

Αέρια πετρελαίου χαι άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες: 
Που έχουν υγροποιηθεί: 
Αέριο φυσικό 
Προπάνιο 
Βουτάνια 
Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο 
Άλλα 
Σε αεριώδη κατάσταση: 
—Αέριο φυσικό 
Άλλα 

Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μιχροχρυστάλλινο, slack wax, 
οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά χεριά χαι 
παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω 
και χρωματισμένα: 
Βαζελίνη 
Παραφίνη που περιέχει κατά Βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι 
Άλλα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Οπτάνθρακας (χοχ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από .πετρέλαιο χα» άλλα 
οηολχίμματα τ«ον λαόιών πετρελαίου ή των ασφαλτσυχων ορυκτών: 
Οπτάνθρακας (χοχ) από πετρέλαιο: 
Μη πυρωμένος 
Πυρωμένος 
Άσφαλτος από πετρέλαιο 

'Αλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτσυχων 
ορυκτών: 

Άβγαλτοι εν γένει φυσικές. Σχιστές χαι άμμος, ασφαλτοΰχα. Ασφαλτίτες 
χαι πετρώματα ασφαλτοΰχα: 
ΣχΙστες χαι άμμος, ασφαλτοΰχα 
■Αλλα 

Μείγματα ασφαλτιχά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του 
πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτή; (π.χ. μαστίχες 
ασφαλτοϋχες, cutbacks) 

Ηλεκτρική ενέργεια 
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ΤΜΗΜΑ VI 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

Σημειώσεις 

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του 
κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της 
ονοματολογίας. 

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), χάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις 
του κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 η 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση 
του τμήματος αυτού. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1. κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισης του με μορφή 
δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 
30.04. 30.05. 30.06. 32.12, 33.03, 33.04. 33.05. 33.06. 33.07. 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην 
Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας. 

3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία 
που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να 
αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VH, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, 
με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία: 

α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς 
προηγούμενη ανασυσκέυασια 

β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα 

γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο: 

α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά 
περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες 

β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α) 

γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και 
απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της 
μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ* ο.τι για τη 
γενική χρήση του 

δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη 
διατήρηση τους ή τη μεταφορά τους 

ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για 
τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν 
το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ* ό,τι για τη γενική χρήση του. 

2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα 
ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 2836), τα κυανιοΰχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα 

. κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κρατικά, κυανικά και θειοχυανιχά άλατα ανόργανων βάσεων 
(Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (Κλάση 
28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό: 

α).τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιοΰχο υδρογόνο, τα κρατικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξέα και άλλα κυανικά 
οξέα, απλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11) 

β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του &νθοαχα (Κλάση 28.12) 

γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13) 

δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακιχά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά τα τελλουριοκυανικά. τα 
τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικά (reinec&ales) και άλλα σύμπλοκα κυανικά aXata ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)£ 

ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (Κλάση 28.47), ο οξυθειοϋχος άνθρακας, οι 
αλογονούχες του θειοκαοβονυλίου, το κυανογόνο και οι αλογονουχες ενώσεις του και η κυαναμίδη και τα μεταλλικά 
παράγωγα της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστσκυαναμίδη. έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31). 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται: 

α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V 

β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2 

γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2,3,4 ή 5 του κεφαλαίου 31 

δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα. της Κλάσης 32.06 
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ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01). το πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις γιο πυροσβεστικές 
συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε 
συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία 
οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα Icro ή ανώτερο των 
2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 3823 

ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.03), καθώς και τα πολύτιμα 
μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71 

η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV 

θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (Κλάση 90.01). 

4. Τα ούμπλοκα οξέα με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του 
υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 

5. Οι Κλάσεις 2826 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. 
Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή ούμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42. 

6. Η Κλάση 28.44 περιλάμβανα μόνο: 

α) το τεχνήτιο (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και 
όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84 

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των 
κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV). έστω και αναμαγμένα μεταξύ τους 

γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισοτόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω 
και αναμαγμένες μεταξύ τους 

δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά 
προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές 
ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g) 

ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων 

ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη 

Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45: 

- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοΐσοτοπική, 

- τα μείγματα ισοτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισοτόπων 
τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά. 

7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο 
από 15% κατά βάρος φωσφόρο. 

8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην 
ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες 
μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

28.01 
280110 
280120 
280130 

28.02 00 

28.03 00 

28.04 
2804 10 

2804 21 
2804 29 
2804 30 
2804 40 
2804 50 

2804 61 
2804 69 
2804 70 
2804 80 
2804 90 

28.0S 

2805 11 
2805 19 

2805 21 
2805 22 
2805 30 

280540 

28.06 
280610 
280620 

28.07 00 

28.08 00 

28.09 
280910 
280920 

28.10 00 

28.11 

281111 
281119 

281121 
281122 
281123 
281129 

28.12 
281210 
2812 90 

28.13 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

L ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φθόριο, χλώριο, βρώμιο χαι ιώδιο: 
-Χλώριο 
-Ιώδιο 
-Φθόριο. Βρώμιο 

θείο εξαχνωμένο ή από χαταχρήμνισιι. θείο κολλοειδές 

Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα χαι άλλες μορφές άνθρακα που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού) 

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals): 
-Υδρογόνο 
-Ευγενή αέρια: 
-Αργό 
-•Αλλα 
-Άζωτο 
-Οξυγόνο 
-Βόριο. Τελλούριο 
-Πυρίτιο: 
-Που περιέχει χατά βάρος τουλάχιστον 99.99% πυρίτιο 
- Ά λ λ ο 
-Φωσφόρος 
-Αρσενικό 
-Σελήνιο: 

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο 
και ύττριο, έστω χαι αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος: 
-Μέταλλα αλκαλίων: 
-Νάτριο 
- Ά λ λ α 
-Μέταλλα αλκαλικών γαιών: 
-Ασβέστιο 
-Στρόντιο και Βάριο 
-Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο χαι ΰττριο, έστω χαι αναμειγμένα ή 
σε χράμα μεταξύ τους 

-Υδράργυρος 

Π. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ 
ENQXELX ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS) 

Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειϊχό οξύ: 
-Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) 
-Χλωριοθειϊχό οξύ 

θειικό οξύ. θειϊκό οξύ ατμίζον: 

Νιτρικό οξύ. Νιτροθειϊχά οξέα 

Λιφωσφοριχό πεντοξειδιο. Φωσφορικό οξύ χαι πολυφοσφοριχά οξέα: 
-Δίφωσφοριχό πεντοξείδιο 
-Φωσφοριχό οξύ χαι πολυφωσφορικά οξέα 

Βοριχά οξείδια. Βορικά οξέα 

Άλλα ανόργανα οξέα χαι άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των 
αμετάλλων (non metals): 
-Άλλα ανόργανα οξέα: 
-Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ) 
- Ά λ λ α 
-Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (pan metals): 
-Διοξείδιο του άνθρακα 
-Διοξείδιο του πυριτίου 
-Διοξείδιο του θείου 
- Ά λ λ α 

ΠΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ. ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ Ή 
ΘΕΙΩΜΕΝΛ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS) 

Αλογονονχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals): 
-Χλωριούχα χαι οξυχλωριούχα 
-Άλλα 

θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του 
ειιποοίου: 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΠΤΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

281310 
2813 90 

28J4 
281410 
2814 20 

28.15 

28 IS 11 
281512 
28 IS 20 
2815 30 

28.16 

281610 
281620 
2816 30 

281810 
2818 20 
2818 30 

28.19 
281910 
2819 90 

28.20 
282010 
282090 

282110 
282120 

28.22 00 

28.23 00 

28.24 
2824 10 
282420 
2824 90 

28.25 

282310 
2825 20 
2825 30 
2825 40 
2825 50 
2825 60 
2825 70 
2825 80 
2825 90 

-Διθειούχος άνθρακας 
-Άλλα 

IV. ΑΜΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ. ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΛΛΛΟΝ 

Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία): 
-Αμμωνία άνυδρη 
-Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 

Υδροξείδιο τον νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο τον καλίου 
(καυστική ποχάσα). Υπεροξείδια τον νατρίου ή τον χαλιού: 
-Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα): 
—Στερεό 
-Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας) 
-Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα) 
-Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου 

Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και 
υπεροξείδια του στροντίον ή τον βαρίου: 
-Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου 
-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στροντίου 
-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου 

Οξείδιο του -ψευδάργυρου. Υπεροξείδιο τον ψευδαργύρου 

Τεχνητό χορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο τον αργιλίον. 
Υδροξείδιο τον αργιλίον: 
-Τεχνητό χορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη 
- Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό χορούνδιο 
-Υδροξείδιο του αργιλίου 

Οξείδια και υδροξείδια τον χρωμίου: 
-Τριοξείδιο του χρωμίου 
-Άλλα 

Οξείδια τον μαγγανίου: 
-Διοξείδιο του μαγγανίου 
-Άλλα 

Οξείδια χαι υδροξείδια τον σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν 
κατά βάρος 70 % η περισσότερο ενωμένο σίδηρο, πον υπολογίζεται σε 
Fe203 
-Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 
-Χρωστικές γαίες 

Οξείδια χαι υδροξείδια τον κοβαλτίου. Οξείδια τον κοβαλτίου τον 
εμπορίου 

Οξείδια τον τιτανίου 

Οξείδια τον μολύβδου. Μίνιο και χοχχινοκίτρινο μίνιο: 
-Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot) 
-Μίνιο χαι κοκκινοκίτρινο μίνιο 
-■Αλλα 

Υ&ραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατα τους. Άλλες 
ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια 
μεταλλικά: 
-ΥδραζΙνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατα τους 
-Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου 
-Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου 
-Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου 
-Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού 
-Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου 
-Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου 
-Οξείδια του αντιμονίου 
-Άλλα 

V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΝ OSEQN ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΟΝ 

Φθοριούχα. Φθοριοπνριτιχά, φθοριαργιλιχά και άλλα σνμπλοχα άλατα τον 
φθορίον: 
-Φθοριούχα: 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

2826 U 
282612 
282619 
282620 
2826 30 
2826 90 

28.27 

282710 
282720 

282731 
282732 
282733 
282734 
282735 
2827 36 
282737 
282738 
2827 39 

282741 
282749 

282751 
282759 
282760 

28.28 

2828 10 

2828 90 

28.29 

2829 11 
282919 
282990 

28J0 
283010 
283020 
283030 
283090 

28.31 
283110 
283190 

28.32 
283210 
283220 
283230 

2833 

283311 
283319 

283321 
283322 
283323 
283324 
283325 
283326 
283327 
283329 
2833 30 
283340 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Αμμωνίου ή νατρίου 
Αργιλίου 
'Αλλα 
Φθοριοπυριτικα του νατρίου ή του καλίου 
Εξαφθοριαργιλιχο ταυ νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος) 
Άλλα 

Χλαοιονχα, οξνχλωριονχα «at ν5ροξνχλ«»οιονχα. Βοωμιονχα και οξιφοο

μιονχα. Ιω&ιονχα και οξνϊωοιούχα: 
Χλωριούχο αμμωνίου 
Χλωριούχο ασβεστίου 
Αλλα χλωριούχα: 
Μαγνησίου 
Αργιλίου 
Σιδήρου 
Κοβαλτίου 
Νικελίου 
Ψευδαργύρου 
Κασσιτέρου 
Βαρίου * 
 Ά λ λ α 
Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωρισύχα: 
Χαλκού 
"Αλλα 
Βρωμιούχα χαι οξνβρωμισϋχα: 
Βρωμισύχα νατρίου ή καλίου 
 Ά λ λ α 
•Ιωδιούχα και οξϋΐωδιούχα 

Υποχλο>β»ώ6τ|. Υκοχλωοιώ&ε; τοπ ασβεστίου τον εμπορίου. Χλωοιώδη. 
Υαοβφβμιώοιι: 
Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριωδη του 
ασβεστίου 
Άλλα 

Χλωοιχά και τβιεφχλαβιχα. Βοωμιχα και νπζοβοωμιχά. Ιωδιχά χαι 
tmzouaoixa: 
Χλωριχα: 
Νατρίσυ 
 Ά λ λ α 
Άλλα 

θειούχα. Πολνβειούχα: 
θειούχο νατρίσυ 
θειούχο ·ψευδαργύρσυ 
θειούχο καδμίου 
•Αλλα 

ΔιθειώΑη και όξινα θειώδη: 
Νατρίου 
Άλλα 

θειώ&η. θειοβειΐχα: 
θειώδη του νατρίου 
Άλλα θειώδη 
θαοθειΐκα 

θειϊχά. Χτοπτηοίίς. Υπζοοξοθιιϊχά (νκεοθειϊκά): 
θειικά ίου νατρίου: 
 θ α ϊ κ ό του δινατρίου 
 Ά λ λ α 
Άλλα θειικά: 
—Μαγνησίου 
—Αργιλίου 
Χρωμίου 
Νικελίου 
Χαλκού 
Ψευδαργύρου 
Βαρίου 
 Ά λ λ α 
ΣτυπτηρΙες 
Υπεροξοθαϊκά (υπερθαΐκα) 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

28.34 
283410 

283421 
283422 
283429 

28.35 

283S10 

2835 21 
283S22 
2835 23 
283524 
2835 25 
2835 26 
283529 

2835 31 
2835 39 

2*36 

283610 
283620 
2836 30 
283640 
2836 50 
283660 
2836 70 

2836 91 
2836 92 
2836 93 
2836 99 

2837 

283711 
283719 
283720 

2838 00 

28.39 

283911 
283919 
283920 
2839 90 

2&40 

284011 
284019 
284020 
284030 

28.41 
284110 
284120 
284130 
284140 
2841 SO 
284160 
284170 
284180 
284190 

28.42 

284210 
2842 90 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Νιτρώδη. Νιτρικά: 
Νιτρώδη 
Νιτρικά: 
Καλίου 
Βισμούθιου 
•Αλλο 

Φωβφινιχά (ιποφωσφορώδη), φωσφονιχά (φωσφορώδη)» φωσφορικά χαι 
πολυφωβφοριχά: 
Φβχκρινικά (υποφωσφορώδη) χαι φωσφονιχά (φωσφορώδη) 
Φωσφοριχά: 
Τριαμμωνίου 
Μονόή δινατρίσυ 
ΤρινατρΙσυ 
Καλίου 
Υδρσγονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο) 
—'Αλλα φωσφορικά του ασβεστίου 
 Ά λ λ α 
Πολυφωσφορικά: 
—Τριφωσφορικό του νατοίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου) 
 Ά λ λ α 

Λνθραχιχά, υπεροξοανβραχιχά (υπερανθραχιχά). Ανθραχιχό του αμμωνίου 
του Εμπορίου που περιέχει χαρβαμιοιχό τον αμμωνίου: 
Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου 
Ανθρακικό του δινατρίσυ 
Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακιχό) του νατρίου 
Ανθρακικά του καλίου 
Ανθρακικό του ασβεστίου 
Ανθρακικό του βαρίου'' 
Ανθρακικό του μολύβδου 
Άλλα: 
Ανθρακικά του λιθίσυ 
Ανθρακικό ταυ στροντίου 
Ανθρακικό του βισμουθίου 
 Ά λ λ α 

Κυανιουχα, οξνχυανιοΰχα χαι σΰμπλοχα χυανιονχα: 
Κυανιουχα και οξυκυανιουχα: 
Νατρίου 
 Ά λ λ α 
•Κυανιουχα συμπλοχα 

Κροτιχά. Κυανικά και θειοκυανιχά 

Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου: 
Νατρίου: 
—Μεταπυριτιχά 
 Ά λ λ α 
Καλίου 
Άλλα 

Βοριχά. ΥπεροξοΒοριχά (υπερβοριχά): 
Τετραβοριχό του δινατρίσυ (βόρακας εξευγενισμένος): 
—Άνυδρο 
 Ά λ λ ο 
Άλλαβορικά 
Υπεροξοβοριχά (υπερβορικά) 

,
ΑΧβκα των οξομεταλλιχών ή υπεροξομεταλλιχών οξέων: 
Αργιλικά 
Χρωμιχά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου 
Διχρωμιχό του νατρίου 
Διχρωμικό του καλίου 
Άλλα χρωμιχά και διχρωμιχά. Υπεροξοχρωμικά 
Μαγγανιωδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά 
Μολυβδαινικά 
Βολφραμικά 
Άλλα 

Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων η υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα 
αξωτίδια: 
Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα 
Άλλα 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

28.43 

284310 

284321 
284329 
2843 30 
2843 90 

28.44 

284410 

2844 20 

2844 30 

2844 40 

2844 SO 

28.45 

284S10 

2845 90 

28.46 

284610 
2846 90 
28.47 00 

28.48 

284810 

2848 90 

2&49 
284910 
284920 
2849 90 

28.50 00 

2851 00 

VL ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές 
πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. 
Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων: 
Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση 
Ενώσεις αργύρου: 
Νιτρικός άργυρος 
 Ά λ λ α 
•Ενώσεις χρυσού 
Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα 

Ραδιενεργό χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία χαι ισότοπα σχάσιμα και 
γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα 
προϊόντα ανιά: 
Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλαυργικές συνθέσεις), κεραμικά 
προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις 
φυσικού ουρανίου 
Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και α ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι 
ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
κεραμομεταλλουργιχές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που 
περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των 
προϊόντων αυτών 
Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. θόριο και οι ενώσεις του. 
Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
κεραμομεταλλουρνικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που 
περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων 
αυτών 

Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από 
εκείνες των διακρίσεων 2844 10,2844 20 ή 2844 3α Κράματα, 
διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουρνικές 
συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα 
στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα 

Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), 
των πυρηνικών αντιδραστήρων 

Ισότοπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές 
ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημική; σύστασης: 
•Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) 
Άλλα 

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, τον 
νττρίου ή τον σχανοίοο ή των μειγμάτων των μετάλλων ακτών: 
•Ενώσεις του δημητρίου 
Άλλα 

Υπεροξείδιο του υδρογόνο» (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει 
στερεοποιηθεί με ουρία 

Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημιχής σύστασης, με εξαίρεση τα 
σιδηροφωοφορούχα: 
Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % 
κατά βάρος φωσφόρο 
Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων 

Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημιχής σύστασης: 
Ασβεστίου 
Πυριτίου 
Άλλα 

Υδρίδια, νττρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βαρίδια, καθορισμένης ή 
μη χημιχής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης χαρβίδια 
της κλάσης 2849 

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 έχον» αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). 
Συμπιεσμένος οέ^ας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων 
μετάλλων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Σημειωθείς 

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μονό: 

α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι 
ακαθαρσίες 

β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά ι 
ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοΐσομερη) τωνάκυκλωνι 
κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27) 

γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 2936 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 
29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 

δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ) 

ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν 
συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο γ κ ι λ ό γ ^ ασφάλειας ή για τις 
ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο γ » ειδικές χρήσεις απ* 
ό,τι για τη γενική χρήση του 

ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για 
τη διατήρηση τους ή τη μεταφορά τους 

η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή ζ ) ,
σ τ α οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή, χρωστικό 

ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες 
αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ* ό,τι για τη γενική χρήση τους. 

θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αζωιχών χρωστικών: άλατα του διαγωνίου, συζευκτικά που 
χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διάζώτωαη και ταάλατά τους. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 1520) 

β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.03) 

γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11) 

δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28 

ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05. ανάλογα με την περίπτωση) 

ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα 
οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθοριολαμψης ή 
ως φωτοφόρα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή 
συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12) 

η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07) 

θ) τα μεταλδεϋδη, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με 
ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίηση τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα 
υγρονσποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα 
των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (Κλάση 36.06) 

ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές 
φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, 
που περιλαμβάνονται στην Κλάση 3823 

κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01). 

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται 
, σ* εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης. 

4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06,29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 2920 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα. 
σσυλφσνωμένα, νιτρωμενα ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα 
σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσσυλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα. 

Οι νιτρωμένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της 
Κλάσης 2929. 

Πα την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11,29.12,29.14,29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι 
ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 
29.05 μέχρι 2920. 

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων Ι μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων 
τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκα στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης Κλάση . 
των υποκεφαλαίων αυτών. 

β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων Ι 
μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα. 

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28: 

1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή 
οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων Ι μέχρι Χ ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται 
ή αντίστοιχη οργανική ένωση 
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2) χα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων Ι μέχρι Χ ή της 

Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση άπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά 
αρίθμησης στο Κεφάλαιο. 

δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την 
περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05). 

ε) Τα αλογονουχα των χαρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα. 

6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29 J 1 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα 
του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, 
υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα. 

Οι Κλάσεις 29 JO (οργανικές θειοενώσεις) και 2931 (άλλες οργανο-ανόρ^ανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα 
σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το 
υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφισύ 
ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογσνωμένων παραγώγων (ή των μειχτων παραγώγων). 

7. Οι Κλάσεις 29.32.2933 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια χετονών, τα 
κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών χαρβοξυλιχών οξέων, τους κυκλικούς 
εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα ή τα ιμίδια πολυβασικών οξέων. 

Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροχυχλιχή δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω 
αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), 
κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο 
εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των. 
σχετικών διακρίσεων 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

L ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ. 
ΣΟΥΛΦΟΝΟΜΕΝΛ.ΝΠ'ΡΟΜΕΝΛ'Η ΝΤΓΡΟΔΟΜΕΝΛ 
ΠΑΡΑΓΟΓΑΤΟΥΣ 

Υδρογονάνθραχες άχυχλοι: 
-Κορεσμένοι 
-Μη κορεσμένοι: 
-Αιθυλένιο 
-Προπένιο (προπυλένιο) 
—Βοντένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του 
-Βουτο-1,3-διένιο και ισοπρένιο 
-Άλλα 

Υδρογονάνθρακες χνχλιχού 
-Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυχλοτερπενικοί: 
-Κυκλοεξάνιο 
-Αλλοι 
-Βενζόλιο 
-Τολουΰλιο 
-Ξυλόλια: 
-ο-Ξυλόλιο 
—μ-Ξυλόλιο 
-π-Ξυλόλιο , 
-Ισομερή του ξυλολίου οε μείγμα 
•Στυρόλιο 
-Αιθυλοβενζόλιο 
-Κσυμένιο 
-"Αλλοι 

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων: 
-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων: 
-Χλωρομεθάννο (Χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο 
αιθύλιο) 

-Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο) 
—Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο) 
-Τετραχλωρισύχος άνθρακας 
—1,2-Διχλωροαιβάνιο (χλωριούχο αιθυλένιο) 
—1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωριούχο προπυλένιο) και διχλωροβουτανια 
-•Αλλα: 
-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκιικλατν υδρογονανθράκων: 
-Χλωριούχο Βινύλιο (χλωροαιθυλένιο) 
-Τριχλωροαιθυλένιο 
-Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο) 
-Αλλα 
-Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωσιωμένα 
των άκυκλων υδρογονανθράκων: 
•Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν 
τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα: 
•Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικων, κυκλενικών ή κνχλστερπενικών 
υδρογονανθράκων: 

-1,2.3,4,5 ,6-Εξαχλωρρκυκλοεξάνιο 
-Αλλα 
•Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων: 
-Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο 

. -Εξαχλωρσβενξόλιο και DOT [1.1,1-τριχλωρο-2,2-δις (π-
χλωροφαινυλοαιθάνιο] 

-Άλλα 

Παράγωγα οουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα τον υδρογονανθράκων, 
έστω και αλογονωμένα: 
-Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατα τους και οι αιθυλικοί εστέρες 
τους 
-Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα 
-Άλλα 

Π. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ. ΣΟΥΛΦΟΝΟΜΕΝΑ. 
ΝΙΓΡΟΜΕΝΑΉ ΝΓΓΡΟΔΟΜΕΝΑ ΠΛΡΑΓΟΓΑ ΤΟΥΣ 

Αλκοόλες άχνχλζς και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νκροοωμένα παράγωγα τους: 
-Μονοαλκοόλες κορεσμένες: 
-Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) 
-Προπανο-1-όλη (πρσπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλιχή 
αλκοόλη) 

—Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη) 
-Άλλες βουτανόλες 
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290517 

2905 19 

290521 
290522 
290529 

2905 31 
2905 32 
2905 39 

290541 
290542 
290543 
2905 44 
290549 
2905 50 

290611 
2906 12 
290613 
290614 
290619 

290621 
290629 

29.07 

290711 
290712 
290713 

290714 
290715 
290719 

290721 
290722 
290723 

290729 
290730 

29.08 

290810 
290820 
2908 90 

2909 11 
290919 
290920 

Δωδεκανο1ολη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο1όλη (κετυλική 
αλκοόλη) χαι οχταδεκανο1όλη (στεαηκή αλκοόλη) 

Αλλες 
Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες: 
—Αλλυλιχή αλκοόλη 
—Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες 
Αλλες 
•Λιόλες: 
Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη) 
Πραπυλενογλυκόλη (προπάνιο12διόλη) 
Άλλες 
Άλλες πολυαλκοόλες: 
—2·Αιθυλο2(υδρ^νμεθυλο)προπανιο1ι3διόλη (τριμεθυλοπροηάνιο) 
Πενταερυθριτόλη (πενταεουθρίτης) 
Μαννιτόλη 
DΓλυκιτόλη (οορβιτόλη): 
Άλλες 
Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμενα. νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των 
άχυκλων αλκοολών 

Αλκοόλες κνχλιχές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμενα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγα τους: 
•Κυκλανιχές. χνκλεννχές ή κυκλοτερπενικές: 
Μινθόλη 
—Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες 
—Στυρόλες και ινοσιτόλες 
Τερπινεόλες 
-Άλλες 
Αρωματικές: 
Βενζυλιχή αλκοόλη 
Άλλες 

EEL ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ · ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, NJTPQMENA Ή 
ΝΤΓΡΟΑΩΜΕΝΛ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

Φαινόλες. Φαινόλεςαλχοόλες: 
Μονοφαινόλες: 
Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατα της 
Κρεσόλες και τα άλατα τους 
—Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των 

προϊόντων αυτών 
Ξυλενολες και τα άλατα τους 
Ναφθόλες χαι τα άλατα τους 
Άλλες 
•Πολυφαινολες: 
Ρεσορκινόλη και τα άλατα της 
—Υδροκινόνη και τα άλατα της 
—4,4'Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπανιο) και 
τα άλατα της 

Άλλες 
Φαινόλεςαλκοόλες 

Παράγωγα αλογονωμένα, σονλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των 
φαινολών ή των φαινολώναλχοολών: 
Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατα τους 
Παράγωγα μόνο σουλφονωμενα. τα άλατα τους και οι εστέρες τους 
Άλλα 

IV. ΑΙΘΕΡΕΣ. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 
ΛΙΟΕΡΟΝ. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ KETONQN. ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ MB 
ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ. ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ. ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ. ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΤΓ
ΡΟΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

Αιθέρες, αιθέρεςαλχοόλες, αιβέρεςφαινόλες, αιβέρεςαλχοόλες· 
φαινόλες, τβκροξείοια αλκοολών, ταεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια 
χετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) χαι τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμενα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους: 
Αιθέρες άχυχλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμενα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγα τους: 
Διαιθυλικος αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου) 
Άλλοι 
Αιθέρες κυκλανικοΐ. κνκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα. 
σσυλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους 
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291411 
2914 12 
2914 13 
291419 

291421 
291422 
291423 
291429 
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291441 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

-Αιθέρες αρωματικοί και το αλογονωμένα, ΟΌυλφονωμενα, νιτρωμένα ή · 
νηρο^χαμένα παράγωγα τους 
-Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα. νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγα τους: 
-W-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενσγλνκόλη) ·, Λ · · ' 
—Αιθέρες μονομεθυλιχοί της αιθυλενογλυκόλης ή της 

οιαιθυλενογλυκόλης 
-Αιθέρες μονοβουτυλιχοί της αιθυλενογλυκόλης ή της 

διαιθυλενογλυκόλης 
-'Αλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της 

διαιθυλενογλυκώλης 
- Ά λ λ α 

-Αιθερες-φαινόλες. αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους 
-Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και 
τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα 
τους 

Εποξείδια, εαοξυαλχοόλες, εποξνφαινόλες χαι εποξυαιθέρες, με τριμελή 
δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγα τους: 
-Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) 
-Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) 
-1-Χλωρο-23-εποξνπροπανιο (οαχλωρυδρίνη) 
-'Αλλα 

Αχετάλες χαι ημιαχετάλες, έστω χαι αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες 
ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγα τους 

V. ΕΝΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΑΔΕΥΔΙΧΗ ΟΜΑΔΑ 

Αλ&εύδες, έστω χαι αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή 
χυχλιχά των αλοεϋδών. Παραφορμαλδευδη: 
-Αλδευδες άχυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες: 
-Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) 
—Αιθανάλη (ακεταλδευδη) 
-Βοντανάλη (βουτυραλ&ευδη, κανονικό ισομερές) 
-'Αλλες 
-Αλδευδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες: 
-Βενζαλδευδη (βενζρϊκή αλδευδη) 
-•Αλλες 
-Αλδευδες-αλχοόλες 
-Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεύδες-φαινόλες και αλδευδες που περιέχουν 
άλλες οξυγονούχες ομάδες: 
—ΒανιλλΙνη (μεθυλοπραποκατεχική αλδευδη) 
-Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοκρωτσκατεχική αλδευδη) 
-'Αλλες 
-Πολυμερή κυκλικά των αλδευδών 
-Παραφορμαλδεύδη 

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των 
προϊόντων της Κλάσης 2942 

V L ΕΝΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΤΚΗ Ή KJLNONKH ΟΜΑΔΑ 

Κετόνες χαι χτνόνες, έστω χαι αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, 
χαι τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα 
τους: 
-Κετονες άχυχλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες: 
—Ακετόνη 
—Βουτανονη (μεθυλαιθυλοχετόνη) 
—4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη(μεθυλιβοβσυτυλοκετόνη) 
-Αλλες 
-Κετόνεςχυκλανικες,κυκλενικές ή χυκλοτερ^Σνικες που δεν περιέχουν . . 
άλλες οξυγονούχες ομάδες: 
-Καμφορά 
—Κυχλοεξανόνη καν μεθυλοκυχλοεξανόνες 
—Ιονόνες και μεθυλιονσνες 
-•Αλλες 
-Κετονες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 
-Κετονες-αλχοολες και κετόνες-αλδεύδες: 
-4-Υδροξυ-4-μεθνιλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη) 
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2916 12 
291613 
2916 14 
291615 
2916 19 
291620 

2916 31 
2916 32 
2916 33 
2916 39 

29.17 
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291731 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

'Αλλες 
Κετόνεςφαινόλες καν κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 
Κινόνες: 
—Ανβρακινόνη 
•Αλλες 
Παράγωγα αλογονωμένα. σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 

VH. OSEA KAPBOSYAIXA, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ. 
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ. 
ΣΟΥΑΦΟΝΟΜΕΝΑ. ΝΓΓΡΟΜΕΝΑ Ή ΝΓΓΡΟΔΟΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΓΟΤΑΤΟΥΣ 

Οξέα μονοχαρβοξολικά άχυχλα κορεσμένα χα» ot ανυδρίτες, χα αλογονίδια, 
υπεροξείδια χαι υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα 
ή νιτροδωμενα παράγωγα τους: 
Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οχ εστέρες του: 
Μυρμηκικό οξύ 
'Αλατα του μυρμηκικού οξέος 
—Εστέρες του μυρμηκικού οξέος 
Οξικό οξύ και τα άλατα του. Οξικός ανυδρίτης: 
Οξικό οξύ 
Οξικό νάτριο 
—Οξικά κοβαλτίου 
Οξικός ανυδρίτης 
Άλλα 
Εστέρες του οξικού οξέος: 
Οξικό αιθύλιο 
Οξικό βινύλιο 
Οξικό νβουτύλιο 
Οξικό ισοβουτύλιο 
Οξικό 2αιθοξυαιθύλιο 
•Αλλα 
•Μονό, δι ή τριχλωροοξικά οξέα. τα άλατα και οι εστέρες τους 
Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 
Βουτυρικά οξέα, βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους: 
Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους: 
•Αλλα 

Οξέα μονοχαρβοξυλιχά άχνχλα μη κορεσμένα χαι οξέα μονοκαρβοξυλικά 
κυκλικά, ot ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια χαι υπεροξέα τους. 
Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμενα παράγωγα τους: 
•Οξέα μονοκαρβοξυλικά άχυχλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες. τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγα τους: 
Ακρυλικό οξύ και τα άλατα του 
—Εστέρες του ακρυλικού οξέος 
—Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του 
—Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος 
Οξέα. ελαϊκό, λινελαΐκό ή λινολενικό. τα άλατα και οι εστέρες τους 
Άλλα 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανιχα. κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα 
παράγωγα τους 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγα τους: 
Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 

. —Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο 
Φαινολοξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 
Άλλα 

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια χα» 
υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νηροδωμένα 
παράγωγα τους: 
Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες. τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγα τους: 
Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 
—Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 
—Αζελαΐκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους 
Μηλεϊνικός ανυδρίτης 
Άλλα 
Οξέα πολυκαρβοξυλικά. κυκλανιχά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι 
ανυδρίτες. τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα 
παράγωγα τους 
Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγα τους: 
Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου 

■ ■ ' ■ ' : 

» 
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2917 32 
291733 
291734 
291735 
291736 
291737 
291739 

29J8 

2918 11 
2918 12 
2918 13 
2918 14 
2918 15 
2918 16 
2918 17 
2918 19 

291821 
291822 
291823 
291829 
2918 30 

2918 90 

-ΟρθοφθολικάτουδιοκτυλΙσυ 
-Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεχυλίου 
-'Αλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος 
-Φθαλικός ανυδρίτης 
—Τερεφθαλικό οξύ και το άλατα του 
-Τερεφθαλικό του διμεθυλίου 
-'Αλλα 

Οξέα χαρβοξυλιχά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες 
χαι οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια χαι υπεροξέα τους. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους: 
-Οξέα χαρβοξυλιχά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξνγονούχο 
ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και 
τα παράγωγα τους: 
—Γαλακτικό οξύ. τα άλατα και οι εστέρες του 
-Τρυγικό οξύ 
—'Αλατα χαι εστέρες του τρυγικού οξέος 
-Κιτρικό οξύ 
-Άλατα χαι εστέρες του κιτρικού οξέος 
—Γλυχονιχό οξύ, τα άλατα χαι οι εστέρες του 
-Φαινυλογλυκολικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα χαι οι εστέρες του 
-Αλλα 
•Οξέα καρβοξυλιχά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο 
ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους χαι 
τα παράγωγα τους: 
-Σαλικυλικό οξύ χαι τα άλατα του 
-ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα χαι οι εστέρες του 
-'Αλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατα τους: 
-Άλλα 
-Οξέα χαρβοξυλιχά με ομάδα αλδευδης ή χετόνης, αλλά χωρίς άλλη 
οξυγονούχο ομάδα, οι αννδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, 
υπεροξέα τους χαι τα παράγωγα τους 
-Άλλα 

VHL ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ 
ΤΟΥΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ. ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ. 
NITPQMENA Ή ΝΠΤΟΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

29.19 00 Εστέρες φωσφοριχοί χαι τα άλατα τους, στα οποία περιλαμβάνονται χαι 
τα γαλαχτοφωσφοριχά.Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγα τους 

29.20 Εστέρες των άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση του; εστέρες των άλογο 
νιδίων του υδρογόνου) χαι τα άλατα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή mnoiojizva παράγωγα τους: 

292010 -Εστέρες θεωφωσφοιοικοί (φωσφοροθειώδη) χαι τα άλατα τους. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους 

292090 -Άλλα 

DC. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

29.21 Ενώσεις με αμινιχή ομάδα: 
-Μονοαμίνες άχυκλες χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών: 

2921 11 -Μονό-, δι- ή τριμεθυλαμίνη χαι τα άλατα τους 
292112 -Διαιθυλαμίνη χαι τα άλατα της 
292119 -Άλλες 

-ΠολυαμΙνες άχυχλες χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών: 
292121 -ΑιθυλενοδιαμΙνη χαι τα άλατα της 
292122 -ΕξαμεθυλενοδιαμΙνη και τα άλατα της 
292129 -Άλλες 
292130 -ΜσνοαμΙνεςκαιπολυαμίνεςκυκλανοιές,κυχλενιχέςήχυκλοτερπενικές 

χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών: 
-ΜονοαμΙνες αρωματικές χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων 
αυτών: 

292141 -Ανιλίνη χαι τα άλατα της 
292142 —Παράγωγα της ανιλίνης χαι τα άλατα τους 
292143 -ΤολουΐδΙνες χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 
292144 -Διφαννυλαμίνη χαι τα παράγωγα της. Άλατα των προϊόντων αυτών 
292145 -1-ΝαφθυλαμΙνη (α·ναφθυλαμίνη). 2-ναφθυλαμΙνη (β-ναφθυλαμίνη) χαι 

τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 
292149 -Άλλες 

-Πολυαμίνες αρωματικές χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

2921 SI 

292159 

29.22 

292211 
292212 
292213 
292219 

292221 
292222 
292229 
2922 30 

292241 
292242 
292249 
2922 50 

29.23 

292310 
292320 
2923 90 

29.24 

2924 10 

2924 21 
292429 

29.25 

292511 
292519 
2925 20 

29.26 
292610 
292620 
2926 90 

29.27 00 

29.2* 00 

29.29 
292910 
292990 

29.30 
293010 
293020 
293030 
293040 
2930 90 

29 J l 00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

' 

ο, μ, πΦσινυλενοδιαμΙνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγα χους. 
'Αλατα των προϊόντων αυτών 

Άλλα 

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες: 
Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες κοι οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με 
διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Αλατα των προϊόντων ανιών: 

—Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατα της 
—Διαιθανολαμίνη και τα άλατα της 
—ΤριαιθανολαμΙνη και τα άλατα της 
Άλλες 
Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες 
τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα 
των προϊόντων αυτών: 
Οξέα αμινοναφθολοσσυλφονικά και τα άλατα τους 

' —Ανισιδίνες, διανισιδίνες. φαινετιδίνες και τα άλατα τους 
Άλλα 
Αμινοαλδεύδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με 

. διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών 
Αμινοξέα και οι εστέρες τους. άλλα από εκείνα με διαφορετικές 
οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών: 

—Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών 
Γλονταμινικό οξύ και τα άλατα του 
Άλλα 
Αμινοαλκοόλεςφαινόλες, αμινοξέαφαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με 
οξυγονούχες ομάδες 

Άλατα χαι υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα 
φωσφοοοαμινολιπίδια: 
Χωλίνη και τα άλατα της 
Λεκιθίνες και άλλα φωσφορραμινολιπίδια 
Άλλα 

Ενώσεις με χαρβοξυαμιδιχή ομάδα. Ενώσει; με αμιδιχή ομάδα του 
ανθρακικού οξέος: 
Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα 
παράγωγα τους.'Αλατα των προϊόντων αυτών 
Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα 
παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών: 
—Ουρείνες και τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 
Άλλα 

Ενώσεις με καοβοξυίμιδιχη ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι η 
ζαχαρίνη χαι τα άλατα της) ή με μανική ομάδα: 
Ιμίδια και τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών: 
—Ζαχαρίνη και τα άλατα της 
Άλλα 
Ιμίνες και τα παράγωγα τους; Άλατα των προϊόντων αυτών 

Ενώσεις με νιτριλιχή ομάδα: 
Ακρυλονιτρίλιο 
1Κυανογουανιδίνη(δικυανοδιαμΙδη) 
Άλλες 

Ενώσεις διαζωΐκες, σζωϊχές ή αζωξιχες 

Παράγωγα οργανικά της «δραζίνης ή της νδροξυλαμίνης 

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες: 
•Ισοκνανικά 
Άλλες 

Χ. ENQZEIX ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ. ΕΝΟΣΕΙΣ ΒΤΕΡΟ ' 
ΚΥΚΛΙΚΕΣ. ΟΞΕΑΝΟΥΧΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ 

θειοενώσεις οργανιχές: " 
Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά) 
βειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμιχά 
Μονό, δι, ή τετραθειούχα της θειουράμης 
Μεθειονίνη 
Άλλα 

Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες 

' ''  ·.. '"

> 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΠΤΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

29.32 

293211 
293212 
293213 
293219 

293221 
293229 
2932 90 

29.33 

293311 
2933 19 

293321 
293329 

2933 31 
2933 39 
293340 

2933 51 

2933 59 

293361 
293369 

2933 71 
2933 79 
2933 90 

29.34 
2934 10 

293420 

2934 30 

2934 90 

29.35 00 

29.36 

293610 

293621 
293622 
293623 
293624 

293625 
293626 
293627 
293628 
293629 
2936 90 

Ενώσεις ετεροχτκλιχές μόνο με ετεροάτομο (α) οξυγόνου: 
-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου -
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο: 

-Τετραυδροφουράνιο 
—2-Φουραλδευδη (φουρφσυράλη) 
—Αλκοόλη φουρφουρυλιχή και αλκοόλη τετραυοροφουρφουρυλική 
-•Αλλες 
-Λακτόνες: 
-Κονμαρίνη, μεθυλοχουμαρίνες χαι αιθυλοχουμαρίνες 
—'Αλλες λαχτόνες 
-'Αλλες 

Ενώσεις ετεροχνχλιχές μόνο με ετεροάτομο (α) αζώτου. Οξέα νουχλεϊνιχά 
χαι τα άλαχά τους: 
-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο: 
-Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) χαι τα παράγωγα της 
-•Αλλες 
-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίσυ 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο: 
-Υδαντοίνη και τα παράγωγα της 
-'Αλλες 
-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο: 

-Πυριδίνη καν τά άλατα της 
-•Αλλες 
•Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους χινολείνης ή 
ισσκινολείνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις 
•Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης 
(υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης. Οξέα νουχλεΐνιχά χαι τα άλατα 
τους: 
-ΜαλονυλουρΙα (βαρβιτουρικό οξύ) χαι τα παράγωγα της. 'Αλατα των 
προϊόντων αυτών 

-•Αλλα 
-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο: 
-Μελαμίνη 
-•Αλλες 
-Λακτάμες: 
-6-Εξανολακτάμη (ε-χαπρολακτάμη) 
-'Αλλες λακτάμες 
-Άλλα 

'Αλλες ενώσεις ετεροχυχλιχές: 
-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίσυ 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο 
-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου 
(υδρογονωμένους i|μη) χωρίς άλλες συνενώσεις 
-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους φαινοδιαζίνης 
(υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις 
-Άλλες 

Σουλφοναμΐοες 

XL ΠΡΟΒΓΓΑΜΙΝΕΣ. ΒΓΓΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ. ΦΥΣΙΚΕΣ 
Ή ΑΝΛΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Προβιταμίνες χαι Βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις 
οποίες περιλαμβάνονται χαι τα φοσιχά συμπυκνώματα), χαβάς χαι τα 
παράγωγα τονς son χρησιμοποιούνται κυρίας σαν βιταμίνες, αναμειγμένα 
ή μη μεταξύ τους, έστω χαι σε οποιαδήποτε διαλύματα: 
-Προβιταμίνες, μη σναμαγμένες 
•Βιταμίνες χαι τα παράγωγα τους, μη αναμειγμένες: 
-Βιταμίνες Α χαι τα παράγωγα τους 
—Βιταμίνη Βχ και τα παράγωγα της 
-Βιταμίνη Β 2 και τα παράγωγα της 
—Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β 3 ή βιταμίνη Β 5 *αι τα 
παράγωγα του 

-Βιταμίνη Β g χαι τα παράγωγα της 
-Βιταμίνη Β ΐ2 και τα παράγωγα της 
-Βιταμίνη C χαι τα παράγωγα της 
-Βιταμίνη Ε χαι τα παράγωγα της 
—Άλλες βιταμίνες χαι τα παράγωγα τους 
•'Αλλα.σταοπο&πεοιλαυβάνονταικαιτααηκ)ΐκάσυυπυχνώματα: 
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Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

29.37 

293710 

293721 

293722 
293729 

293791 
2937 92 
2937 99 

293S10 
2938 90 

29.39 

2939 10 

293921 
293929 
2939 30 
293940 
293950 

2939 60 

2939 70 
2939 90 

29.41 
294110 

294120 
294130 
294140 
2941 50 
294190 

29.42 00 

Ορμόνες φυσικές ή αναχαραγμενες με σύνθεση. Το παράγωγα τους «ου 
χρησιμοποιούνται χυρίως ως ορμόνες. 'Λίλα στεροειδή που 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες: 
Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης χαι παρόμοιες χαιτα f>-

0
\ 

παράγωγάτους yO'' 
Ορμόνες κορτικοεπινεφρίδιες χαι τα παράγα>γά τους: 
Κορτιζόνη, υδροχορηζόνη. πρεδνιοόνη (δευδροχορτιζόνη) χαι 
πρεδνισολόνη (δευδροχορτιζόνη) 

Τα αλογονωμένα παράγωγα τον χορτιχοεπινεφριδίων ορμονών 
Άλλα 
Άλλες ορμόνες χαι τα παράγωγα τους. Άλλα στεροειδή που 
χρησιμοποιούνται χυρίως ως ορμόνες: 
—Ινσουλίνη χαι τα άλατα της 
Οιστρογόνα χαι προγεστογόνα 
Άλλα 

ΧΠ. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΓΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ. 
ΦΥΣΚΛΉΑΝΛΠΛΡΛΓΜΕΝΛΜΒ ΣΥΝΟΕΣΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ 
ΤΟΥΣ. ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Ετερογλυχοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατα τους, 
οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους χαι άλλα παράγωγα: 
ΡουτοζΙτης (ρουτίνη) χαι τα παράγωγα του 
Άλλα 

Αλχαλοειοη φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατα τους, 
οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους χαι άλλα παράγωγα: 
•Αλχαλοειδή του οπίου χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 
Αλχαλοειδή της κίνας χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων 
αυτών: 
Κινίνη χαι τα άλατα της 
Άλλα 
Καφείνη χαι τα άλατα της 
Εφεδρίνες χαι τα άλατα τους 
θεοφυλλίνη χαι αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνηαιθυλενοδιαμίνη) χαι τα 
παράλογα τους.'Αλατα των προϊόντων αυτών 
Αλχαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των 
προϊόντων αυτών 
Νικοτίνη χαι τα άλατα της 
Άλλα 

XHL ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

Ζάχαρα χημιχώς χαθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λαχτόζη, τη 
μαλτόζη, τη γλυκόζη χαι τη φρουχτόζη (οπωροζαχαρο). Αιθέρες χαι 
εστέρες ζαχάρων χαι τα άλατα τους, άλλα από τα προϊόντα των 
Κλάσεων 29 37,2938 ή 29.39 

Αντιβιοτικά: 
Πενικιλίνες χαι τα παράγωγα τους με δομή πενιχιλανιχού οξέος. Άλατα 
των προϊόντων αυτών 
Στρεπτομυκίνες χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 
Τετραχυχλίνες χαι τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών . 
Χλωραμφαινιχόλη χαι τα παράγωγα της. Άλατα των προϊόντων αυτών 
Ερυθρομυχίνη χαι τα παράγωγα της. Άλατα των προϊόντων αυτών 
Άλλα 

Άλλες οργανικές ενώσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

. α) τα διαιτητού τρόφιμα, εμπλουτισμένα τροφΗία,τρόφμια για δια^^ 
και μεταλλικά νερά (τμήμα IV) 

β) τον -ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20) . 

γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01) 

δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες 

ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες 

ζ) τα παρασκευάσματα με βάση τον -ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07) 

η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02). 

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται: 

α) ως "προϊόντα μη αναμαγμένα": 

1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμαγμένων προϊόντων 

2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29 

3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρα τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε 
διαλύτη 

β) ως "προϊόντα αναμαγμένα": 

1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο) 

2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών 

3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών. 

3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ* αυτή την Κλάση και 
όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας: 

α) τα ράμματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για 
οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών 

β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες 

γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική 

δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν 
επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμαγμένα που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμαγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις 
Ιδιεςχρήσας 

ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος 

ζ) τα τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών 

η) οι θήκες και τακουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών 

θ) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνια. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

300110 
300120 
300190 

3002 10 

3002 20 

3002 31 
3002 39 
3002 90 

3003 31 
3003 39 
300340 

3004 31 
300132 
3004 39 
3004 40 

3004 50 

3004 90 
30.05 

3005 10 
3O0S90 

30.06 

3006 10 

3006 20 

3006 30 

Αοενες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, στοΙ^ρσρένα,έστιη και σε 
σκόνη. Εκχυλίσματα αοέναν ή alitor όργανον ή τον εκκρίσεων τους, για 
οποβτραπεία. Ηπαρίνη «at τα άλατα της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή 
ζακκής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή 
προφυλαχττκονς, που 4er κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται al lon 
Αδένες χαι άλλα όργανα, αποξεραμένα, έστω χαι σε σκόνη 
Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους 
•'Αλλα 

Αίμα ανθρώπων. Λίμα ζώων παρασκευασμένο νια θεραπευτικές, προφυλακτι
κές ή 4ιαγνοστιχές χρήσεις. Eiiueoi οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν 
ανοσοποιηθεί χαι άλλα συστατικά τον αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλ
λιέργειες μικροοργανισμών (μ* εξαίρεση τις ζύμες χαι παρόμοια 
προϊόντα: 
Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί χαι άλλα 
συστατικά του αίματος 
•Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου 
Εμβόλια για την κτηνιατρική: 
Εμβόλια ανααφθώδη 
•Αλλα 
Άλλα 

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα τον Κλάσεων 30.02,30.05 ή 30.06) 
ποο αποτελούντα» από προϊόντα αναμειγμενα μεταξύ τους, παρασκευασμένα 
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που &εν παρουσιά
ζονται με μορφή Μάιων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή 
πενυαλανιχου οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων 
αυτών 
Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά 
Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 2937, αλλά δεν 
περιέχουν αντιβιοτικά; 
Που περιέχουν ινσουλίνη 
Άλλα 
Που περιέχουν αλχάλοειδή ή τα παράγωγα τους, αλλά δεν περιέχουν 
ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά 
Άλλα 

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα τον Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) 
που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμενα ή μη αναμειγμενα, παρα
σκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιά
ζονται με μορφή όόσεαν ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 

•Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή 
πενυαλανιχου οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων 
αυτών 
Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικό. 
Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 2937, αλλά δεν 

' περιέχουν αντιβιοτικά: 
Που περιέχουν ινσουλίνη 
Που περιέχουν ορμόνες φλοιοπονεφρί&ιες 
Άλλα 
Που περιέχουν ολχαλοειδή ή παράγωγα τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε 
ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά 
•Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της 
Κλάσης 29.36 

Άλλα 
Βαμβάκι, γάζες, ταινίες χαι ανάλογα εϋη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, 
σινααισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικέ; ή 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γ » ιατρικούς, χειρουργικούς, 
οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς: 
Επίοεσμοι αυτοκόλλητοι xm άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση 
•Άλλα 

Παρασκευάσματα χαι φαρμακευτικό, εϋη χοο αναφέρονται στη σημείωση 3 
το» Κεφαλαίου: 
Ράμματα χαι αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα 
αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται 
στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες 
λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, 
για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική 
 Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή 
των παραγόντων του αίματος 
Πσ^aσxeυάolUIτaσκιaτικάγιaaκuvσγρaςxκεςtξετaoIις.ΔuIYvoκΓuκά 
αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον 
ασθενή 
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-Τβψενταχαι άλλα πςοϊύηηαγατο σφοάγιομα-πρν&ονηών. Ταιμεναχ 
για χπν αηοχαταικααη των οοτών: 
-θήκες χαι χουτια-φαρμαχεία με είδη χρήσιμα γα -njv χαςοχή ngcrouv 
βοηθειών 
•Ανασυλληκηχ& xtguxA καςααχιυάαμαια με βάοη «ς οςμό>€ς ή τα 
amgumtova 
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511. 

β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 
2Α.3Α,4Αή5. 

γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα 
(σο ή ανώτερο των 15 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 90.01). 

2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην 
Κλάση 31.05: 

Α) τα παρακάτω προϊόντα: 

1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό. 

2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό. 

3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου. 

4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό. 

5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου. 

6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου. 

7) την κυαναμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι. 

8) την ουρία, έστω και καθαρή. 

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α. 

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα 
στοιχεία Α ή Β με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες. 

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα 
στοιχεία Α2 ή Α8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών. 

3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο. με την επιφύλαξη ότι δεν παοουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται 
στην Κλάση 31.05: 

Α) τα παρακάτω προϊόντα: 

1) -ας σκουριές αποφωσφόρωσης. 

2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία 
ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών. 

3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά). 

4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%. που 
υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση. 

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρε 
αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο. 

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς 
την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες. 

4. Η Κλάση 31.04 περιλάμβανα μόνο. με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται . 
στην Κλάση 31.05: 

Α) τα παρακάτω προϊόντα: 

1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, συλβινίτης και άλλα). 

2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ). 

3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό. 

4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό. 

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται 

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο 
(μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην 
Κλάση 31.05. 

6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05. η έκφραση "άλλα λιπάσματα" κάλυπτα μόνο τα προϊόντα του είδους που 
χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

31.01 00 Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ 
τονς ή χημιχώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα son προκύπτον* από ανάμειξη 
ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

31.02 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα: 
3102 10 -Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα 

-θειικό αμμώνιο. Διπλά aXtrta και μείγματα θειικού αμμωνίου και 
νιτρικού αμμωνίου: 

310221 -θε ι ικό αμμώνιο 
310229 -'Αλλα 
3102 30 -Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα 
310240 -Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες 

ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες 
3102 50 -Νιτρικό νάτριο 
3102 60 -Αλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου 
3102 70 -Κυαναμίδη του ασβεστίου: 
310280 -Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνισχά 

διαλύματα 
3102 90 -'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται 

στις προηγούμενες διακρίσεις 

31.03 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά: 
310310 -Υπερφωσφορικά 
3103 20 -Σκουριές αποφωσφόρωσης 
3103 90 -Άλλα 

31.04 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα: 
3104 10 -ΚαρναλΙτης, συλβινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου 
3104 20 -Χλωριούχο κάλιο 
3104 30 -θειικό κάλιο 
3104 90 -Άλλα 

31.05 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχον* δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα τον Κεφαλαίου 
αντού πον παρουσιάζονται ιΐτε σε δισκία ή παρόμοια οχήματα, είτε σε 
σνσχευασίες με μεικτό βάρος πον δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα: 

3105 10 -Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν 
υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα 
-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο 

310S 30 -Υδρσγονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) 
3105 40 -Διυσρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), 

έστω και σε μείγμα με υδρσγονορθοφωσφορικό διαμμώνιο 
(διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) 

-Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο: 

3105 51 —Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα 
3105 59 - Ά λ λ α 
310560 -Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: 

φωσφόρο και κάλιο 
3105 90 -Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 

ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. 
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡαΓΠΚΕΣ ΥΛΕΣ. 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΊΤΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

Σημειώσεις 

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των 
Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρτρκμοποιουνται ως φωτοφόρα (Κλάση 
32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χ α λ α σ μ έ τις μορφές που αναφέρονται, στην 
Κλάση 32.07 και των βαφών χαι άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη 
λιανική πώληση της Κλάσης 32.12. 

β) τα ταννικά άλλατα και άλλα ταννικα παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39,29.41 ή 3S.01 μέχρι 
35.04. 

γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15). 

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωνίσυ και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για 
την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04. 

3. Υπάγονται, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03,32.04,32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα 
οποία περιλαμβάνονται, σ* ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 2530 ή του 
Κεφαλαίου 28, τα 'ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε 
ύλης ή που ποοορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές 
δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή 
πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παοασχευή των χρωμάτων επίχρισης (Κλάση 32.12), 
ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07,32.08,32.09, 32.10,32.12. 32.13 και 32.15. 

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέοονται 
στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 3913 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 5(3% 
του βάρους τους διαλύματος. 

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όοος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων 
που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν 
ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα. 

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12. θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα 
των τύπων εκείνων που χρησιμσποιΰνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων η των εσωτερικών 
επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από: 

α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με 
κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά. 

β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή χαι χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που 
χρησιμεύει ως υπόθεμα. 
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Εκχυλίσματα δεφικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες χαι τα άλατα, οι 
αιθέρες, εστέρες χαι άλλα παράγωγα τους: 
Εκχύλισμα κεμπράχο 
Εκχύλισμα μιμόζας 
Εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς 
'Αλλα 

Προϊόντα οτψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα σηρικά ανόργανα. 
Παρασκευάσματα δτψικα, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά 
προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης: 
•Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά 
Άλλα 

Χρωστικές «λες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβά
νονται χαι τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά μι εξαίρεση τους άνθρακες . 
ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. 
Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 τον Κεφαλαίου 
αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης 

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του 
Κεφαλαίου αυτού, 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: 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρο 
νται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές 
ύλες: 
Χρωστικές σε διασκορπίσματα και παρασκευάσματα με βάση τις 
χρωστικές αυτές 

Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με 
βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρώς διαπεραστικές και . 
παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 

Χρωστικές Βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 
Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 
Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες 
που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και 
παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 

—Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές 
αυτές 

Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά 
 Ά λ λ α . στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσοτέρων 

χρωστικά™ υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19. 
Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται 
ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού. 

Άλλα 

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 
του Κεφαλαίου αυτού, με Βάση τις χρωστικές λάκες 

Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 
3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03,32.04 ή 
32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως 
φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης: 
Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του 
τιτανίου 
Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του 
χρωμίου 
•Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του 
καδμίου 
Αλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα: 
Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματα της 
Λιθαπονιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το 

θειούχο ψευδάργυρο 
Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανοσιδηρο 
κυανιούχα (σιδηροκυανιούχα ή σιδηρικυανισύχα) 

•Αλλα 
•Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως 
φωτοφόρα 

Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις 
που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά 
στιλΒώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλουργία. 
Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπιών κόκκων, φυλλιοίων 
ή νιφάδων: 
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320710 

320720 

3207 30 
320740 

32.08 

3208 10 
320820 
3208 90 

3209 10 
3209 90 

32.10 00 

32.11 00 

32.12 

321210 
3212 90 

321310 
3213 90 

32.14 

3214 10 
3214 90 

321511 
321519 
3215 90 

Χρωστικά (pigments), σκιααχά και χρώματα, παρασκευασμένα, και 
παρόμοια παρασκευάσματα 
Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτι
κής χαι παρόμοια παρασκευάσματα 
Υγρά στιλβώματα χαι παρόμοια παρασκευάσματα 
Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, 
φυλλιδίων ή νιφάδων 

Χοώμαχα επίχρισης χαι βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη 
υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου 
αυτού: 
•Με βάση πολυεστέρες 
Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή 
'Αλλα 

Χρώματα επίχρισης και Βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες 
μέσο: 
Με βάση αχουλιχά ή Βινυλικά πολυμερή 
•Αλλα 

'Αλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό 
παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των 
δερμάτων 

Ξηραντικά παρασκευασμένα 

Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές 
σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή 
υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. Βαφές και 
άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για 
τη λιανική πώληση: 
•Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο 
Άλλα 

Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική 
των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια 
χρώματα σε τροχίσχους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή 
παρόμοιες συσκευασίες: 
Χρώματα σε συνδυασμούς 
'Αλλα 

Στόχος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόχοι). 
Σταρώματα πουχρησιμσποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη 
πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική: 
Μαστίχες (στόχοι). Σταοώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα 
Άλλα 

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης χαι άλλα μελάνια, 
έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές: 
Μελάνια τυπογραφίας: 
Μαύρα 
 Ά λ λ α 
Άλλα 
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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΓΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΟΜΑΤΟΠΟΠΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Σημειώσεις 

L Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

ο) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνε για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 
22.08. 

β) χα σαπούνια χαι άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01. 

γ) το τερεβινθέλαιο (νέφη), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία 
των ξύλων για την παρασκευή χαρτομάζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05. 

2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμαγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα 
αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθέριων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων 
αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ* αυτές τις χρήσεις. 

3. θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με 
την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα 
ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιάσω 
χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πιλήματα και τα υφάσματα τα μη 
υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για 
ζώα. 
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Λιβερία έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται χαι 
εκείνα μι την ονομασία "πηγμένα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδη. 
Συμπυκνωμένα διαλύματα αιβερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, χεριά 
ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενιχά 
υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωση; των αιβερίων ελαίων. 
Αποσταγμένα αρωματικά νερά χαι υδατικά διαλύματα αιβερίων ελαίων: 
Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών: 
Περγαμόντου 
Πορτοκαλιού 
Λεμονισύ 
Γλυκολεμονιού, γενικά 
'Αλλα 
Αιθέρια έλαια, άλλα από εχείνα των εσπεριδοειδών: 
Γερανισύ 
Γιασεμιού 
Λεβάντας ή λεβαντίνης 
Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita) 
'Αλλων μεντών 
Ανδροπώγωνος (vetiver) 
Άλλα 
Ρητινοειδη 
Άλλα 

Μείγματα ευωδών ουσιών χαι μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται χαι 
τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις 
ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη 
βιομηχανία: 
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής 
ή ποτών 
Άλλα 

Αρώματα και κολόνιες 

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα 
από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα αντιηλιαχά 
παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. 
Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των 
ποδιών: 
Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια 
Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια 
•Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των 
ποδιών 
Άλλα: 
Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες 
Άλλα 

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά: 
Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού 
Παρασκευάσματα για το κατοαρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών 
Λάκα για τα μαλλιά 
Άλλα 

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι σκόνες χαι κρέμες για τη διευκόλυνση της 
στερέωσης των οδοντοστοιχιών: 
Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών 
Άλλα 

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα χαι για μετά το 
ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωηχά, 
άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα χαι άλλα 
καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω χαι μη 
αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες: 
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το 
ξύρισμα 
Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά 
Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά 
.Παρασκευάσματα για τον αρωματιομό ή την απόσμηση των χώρων, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές 
τελετές: 
—Agarbaiti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση 
Άλλα 
Άλλα 
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ΣΑΠΟΥΝΙΑ. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ). ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, 

ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ. ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. 

ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ. "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 
ΠΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ 

Σημειώσεις 

L Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) το βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησψοπσιούνται ως 
. παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (Κλάση 15.17). 

β) τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης. 

γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς 
ξυρίσματος και τα παρασχευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής 
δράσης (Κλάσεις 33.05.33.06 ή 33.07). 

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. 
Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες ( π χ 
απολυμαντικά, σκόνες στιλβώματος, πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). "Οσα όμως περιέχουν στιλβώματα 
υπάγονται ο* αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού 
ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες 
καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα. 

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν 
έχουν αναμειχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην 
(δια θερμοκρασία: 

. α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και 

β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε 4 4 χ 10-2 N/m 45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο. 

4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03. 
θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27. 

5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που 
χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο: 

Α) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο 
νερό. 

Β) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους. 

Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, 
ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες. 

Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει: 

α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16,15.19 ή 34.02. έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών. 

β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμαγμένα έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της Κλάσης 1521. 

γ) τα ορυκτά κεοιά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμαγμένα μεταξύ τους ή απλώς 
χρωματισμένα" 

δ) τα αναμαγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05,38.09 κλπ.). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά ποο ενεργούν πάνω 
στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σι 
ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έχτυπα, έστω 
και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη νφαομένα 
«φάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή χαλυμμένα με σαπούνι ή 
απορρυπαντικά: 
•Σαπούνια, προϊόντα χαι παρασκευάσματα οργανιχα που ενεργούν πάνω 
στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού, σε 
τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πιλήματα, και μη υφασμένα 
υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή 
απορρυπαντικά: 

Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές 
χρήσεις) 

 Ά λ λ α 
Σαπούνια με άλλες μορφές 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα 
καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 
34.01: 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη 
λιανική πώληση: 
Ανισνϊκές 
Κατιονικές 
Μη ιονικές 
-Άλλες 
Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση: 
Άλλα 
Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια 
κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της 
βίλας, παρασκευάσματα αντιοχωριακά ή αντιδιαβρωτιχά και τα 
παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και 
παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με 
λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων 
ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 
70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά: 
Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά: 
—Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του 

δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών 
Άλλα 
Άλλα: 
Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του 

δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών 
Άλλα 

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα: 
Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά 
Από πολτηισυλενογλυκόλες 
•Άλλα 

Στιλβώματα χαι κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώ
ματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες χαι σκόνες καθαρισμού και 
παρόμοια παρασκευάσματα (έστω χαι με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων 
μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή χυφελώδους καουτσούκ, 
εμποτισμένα, επιχρισμένα ή χαλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με 
εξαίρεση τα κεριά της Κλάσης 34.04: 
Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για 
δέρμα 
Στιλβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των 
ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών 
Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα 
στιλβώματα για μέταλλα 
•Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού 
Άλλα 

Κεριά, αλειμματοχέρια (ξιγχσχέρια), λαμπάδες χαι παρόμοια είδη 

Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι εκείνες που 
παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την 
ονομασία "χεριά για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε 
συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, 
πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την 
οδοντοτεχνική, με βάση το γύφο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. 

ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 

Σημειώσεις 

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τις ζύμες (Κλάση 21.02). 
β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβσυμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή 

προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30. 

γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (Κλάση 32.02). 

6) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34. 

ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13). 

ζ) τα προϊόντα τ ο ν γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνας (κεφάλαιο 49). 

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.03, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται 
από την αποιχοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρόζη, 
επί ξερής ύλης. όχι πάνω από 10%. 

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

35.01 

350110 
350190 

350210 
3502 90 

35.03 00 

35.05 

3505 10 
3505 20 

350610 

3506 91 

3506 99 

35.07 

350710 
3507 90 

Καζείνες, χαζε'ίνιχά άλατα και άλλα παράγωγα των χαζεϊνών. Κόλλες 
χαζείνης: 
Καζείνες 
•Αλλες 

Αλβουμίνες, (σης οποίες περιλαμβάνονται χαι τα συμπυκνώματα δύο ή 
περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, χατά βάρος not) 
μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος), 
αλβουμινιχά άλατα χαι άλλα: 
ΑυγοαλβουμΙνη 
Άλλα 

Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι εκείνες που παρουσιάζονται 
σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω χαι αν είναι χατεργασμέ
να επιφανειακά ή χρηματισμένα) χαι τα παράγωγα τους. Ψαρόχολλα, 
Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες χαζείνης της 
Κλάσης 35.01 

Πεπτόνες χαι τα παράγωγα τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα 
παράγωγα τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 
Σχόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο 

Δεξτρίνη χαι άλλα τροποποιημένα άμυλα χάθε είδους (π.χ. τα 
προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα χάθε είδους). Κόλλες με 
βάση τα άμυλα χάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα 
χάθε είδους: 
Δεξτρίνη χαι άλλα τροποποιημένα άμυλα χάθε είδους 
Κόλλες 

Κόλλες χαι άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμο
ποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση ως χόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει 
το 1 χιλιόγραμμο: 
Προϊόντα χάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως χόλλες ή ως 
συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως χόλλες ή ως 
συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο 
Άλλα: 
—Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες) 

 Ά λ λ α 

Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού: 
Πυτιά και τα συμπυκνώματα της 
Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 

ΠΥΡΓΠΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. 
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Σημειώσεις 

Ι. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που 
αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο ο) ή βλ 

2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά: 

α) η μεχαλδευδη, η έξαμεθυλενοτετραμίνη χαι τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές 
ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη 
και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση. 

β) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
τροφοδότηση ή το ξαναγέμιομα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά 
εκατοστόμετρα. 

γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

36.0100 

36.02 00 

36.03 00 

36.04 

3604 10 
3604 90 

36.05 00 

36.06 

360610 

3606 90 

Προωθητικές πυρίτιδες 

Εχρηχτιχές «λες παρασκευασμένες, άλλες αχό τις προωθητιχές πυρίτιδες 

θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια χαι απλοί 
πυχροχροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές 

Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για to διασκορπισμό 
των χαλαζοφορων νεφών χαι παρόμοια, κροτίδες χαι άλλα είδη 
πυροτεχνίας: 
•Είδη για πυροτεχνήματα 
•Άλλα 

Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04: 

Σιδηροδημήτριο χαι άλλα πυροφοριχά κράματα χάβε μορφής. Είδη από 
εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού: 
Υγρά καύσιμα χαι υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των 
αναπτήρων καθε'είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 
κυβικά εκατοστομετρα 

Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Σημειωθείς 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα ούτε τα υπολεΐματα ούτε τις ύλες που πετιούνται. 

2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή 
έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, 
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εχτός από 
χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας 
εμφάνιση; χαι εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο 
φως (παρθένες), έστω χαι συσκευασμένες σε ειδική θήκη: 
Για αχτίνες Χ 
Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης χαι εκτύπωσης 
Άλλες πλάκες χαι επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας 
τουλάχιστον πλευράς ξεπερνά» τα 255 χιλιοστόμετρα 
-Αλλες: 
 Π α έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 
Άλλες 

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο 
φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή 
υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης χαι εκτύπωσης σε 
χυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως 
(παρθένες): 
Για αχτίνες Χ 
Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης χαι εκτύπωσης 
Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 
χιλιοστόμετρα: 
Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 
—Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονσϋχα αργύρου 
-Άλλες 
Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 103 
χιλιοστόμετρα: 

 Μ ε πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που 
υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 

—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που 
υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη 
φωτογραφία 

—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που δεν 
υπερβαίνει τα 200 μέτρα 

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 
610 χιλιοστόμετρα 

Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες): 
—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που δεν 
υπερβαίνει τα 14 μέτρα 

 Μ ε πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που 
υπερβαίνει τα 14 μέτρα 

 Μ ε πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για 
διαφάνειες 

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από 
εκείνες για διαφάνειες 

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα 

 Μ ε πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα 
Άλλες: 
 Μ ε πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που δεν 
υπερβαίνει τα 14 μέτρα 

 Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που 
υπερβαίνει τα 14 μέτρα 

 Μ ε πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα 

 Μ ε πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 χιλιοστόμετρα χαι μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα 

 Μ ε πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα 

Χαρτί, χαρτόνια χαι υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που 
δεν έχουν εκτεθεί στο φως: 
Σε χυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα 
Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 
•Αλλα 

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

Πλάκες χαι ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως χαι 
έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες: 
Για την αναπαραγωγή όφσετ 
•Μιχοοταινίες 
Άλλες 
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Κινηματογραφικές ταινίες; son έχουν εκτεθεί στο φως χαι έχουν 
εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου: 
-Με πλάτος 35 χιλιοσιόμεϊρα ή περισσότερο 
-Άλλες 

Χημικό παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, 
τις κόλλες, τα συγκολλητικά χαι τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη 
αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσόττ|τες για 
φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές 
τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση: 
-Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών 
-•Αλλα 



1027 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

ο) το αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω: 

1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01). 

2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα 
ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα «ου παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες 
που προβλέπονται στην Κλάση 38.08. 

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές 
φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13). 

4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ). 

β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά). 

γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04). 

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 3823 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας: 

α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων 
αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2 3 γραμμαρίων. 

β) τα ζυμέλαια. το λάδι DippeL 

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση. 

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβρανών πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη 
λιανική πώληση. 

ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π,χ. κώνοι του Seger). 
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Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκεύασμα· 
τα με βάση t o γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, 
πλακιδίων ή άλλον ενδιάμεσων προϊόντων: 
-Γραφίτης τεχνητός 
-Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοαδής 
-Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την 
εσωτερική επένδυση των κλιβάνων 
-'Αλλα 

Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. 
Άνβραχες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο 
εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας: 
-Ανθρακες ενεργοποιημένοι 
-Άλλα 

Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο 

Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτομάζας, έστω 
και συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη άλατα, με εξαίρεση όμως 
το ταλλέλαιο της Κλάσης 38.03: 

Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο 
που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή 
χαρτομάζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που 
προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των 
κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την 
κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτομάζας με διθειώ&ες άλας 
και άλλα παρακυμένια ακατέργαστα. 'Ελαιο πεύκου που περιέχει άλφα-
τερπινεόλη ως κύριο συστατικό: 
-Τερεβινθέλαιο (νέφτι). αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο 
που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή 
χαρτομάζας με θειικό άλας 
-Έλαιο πεύκου 
-Άλλα 

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγα τους. Αιθέριο 
έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες: 
-Κολοφώνια και ρητινικά οξέα 
-Άλατα κολοφωνίων ή ρητινικών οξέων 
-Γόμες-εστέρες 
-■Αλλα 

Ξυλόπιοσες. 'Ελαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη 
ακάθαρτη (ξυλόπνευμα). Πίσσες φυτικές. Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια 
παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές 
πίσσες 

Εντομοκτόνα, ποντιχοφάρμακα, μυκητοχτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά 
της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά 
και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για 
τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, 
φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί: 
-Εντομοκτόνα 
-Μυκητοκτόνα 
-Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης 
των φυτών 
-Απολυμαντικά 
-Άλλα 

Προϊόντα για το χολλάρισμα 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 
-Άλλα: 
-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες 
βιομηχανίες 
—Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες 
—Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες 
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Παρασκευάσματα για την Επιφανειακή αποξείδωση τ ο ν μετάλλων. 
Συλλιπάσαατα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά 
παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί 
και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από 
μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή 
των μικρών ράβδων συγκόλλησης: 
Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί 
και σκόνες γιο συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από 
μέταλλα και άλλα προϊόντα 

Άλλα 

Αντιχροτιχά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά 
εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά τον ιξώδους των λιπαντικών 
λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα 
προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) 
ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα 
ορυκτά λάδια: 
Αντιχροτιχά παρασκευάσματα: 
 Μ ε βάση ενώσεις του μολύβδου 
 Α λ λ α 
Προσθετικά για λιπαντικά λάδια: 
Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων οουκτών 
 Ά λ λ α 
•Άλλα 

Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλχανισμού". Σύνθετα 
προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα 
κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του 
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών: 
Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλχανισμού" 
Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των 
πλαστικών υλών 
Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη 
στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών 

Συνθέσεις χαι γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές 
φιάλες και βόμβες 

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

Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά 
παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
Καταλύτες σε υπόθεμα: 
Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου 
Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολυτίμου 

μετάλλου 
 Ά λ λ α 
Άλλα 

Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, 
άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01 

Αλχυλοβενζόλια σε μείγματα και αλχυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα 
από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02: 
Αλχυλοβενζόλια σε μείγματα 
Αλχυλοναφθαλένια σε μείγματα 

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική, 
με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυ
μένες για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική 

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

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση 
του πάγου 

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών 
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Σύνθετα αντιδραστήρια οιαγνοστιχής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα 
TojY Κλάσεων 30.02 ή 30.06 

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά 
προϊόντα χαι παρασκευάσματα ίων χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα 
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα 
φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 
Προϊόντα που eivai υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών χαι 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
-Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου 
-Ναφθεντκά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα τους χαι οι εστέρες τους 
-Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμαγμένα μεταξύ τους ή με 
μεταλλικά συνδετικά 

-Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα 
-Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα 
-Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44 
-'Αλλα 
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ΠΛΑΓΠΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

Σημειωθείς 

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, 
μερικά από τα οποία η όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται o n προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα 
από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή ΥΠ, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, 
με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία: 

α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς 
προηγουμένως να ανασυσκευασθούν. 

β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα. 

γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητες τους. ως συμπληρωματικά τα μεν των δε. 

. 2. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα 
τεχνουργήματα από -ας ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα 
συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 

Σημειώσεις 

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν 
υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, 
διαλύτη ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε 
μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα 
που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί. 

Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν 
εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XL 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04. 

β) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29). 

γ) την ηπαρίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01). 

δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12. 

ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02. 

ζ) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06). 

η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ. 

θ) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα ( Κλάση 42.01), τα μπαούλα, βαλίτσες, μπασυλάκια, σακίδια 
χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02. 

ι) τα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτιχής ή χαλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46. 

κ) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14. 

λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές). 

μ) τα είδη του τμήματος ΧΠ ( π χ υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, 
ομπρέλες για τη βροχή και τον. ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους). 

ν)τις απομιμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17. 

ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές χαι συσκευές, ηλεκτρικό υλικό). 

ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVTL 

π) τα είδη του Κεφαλαίου 90 ( π χ στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης). 

ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 ( π χ κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας). 

σ) τα είδη του Κεφαλαίου 92 ( π χ μουσικά όργανα και τα μέρη τους). 

τ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 ( π χ έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές). 

υ) τα είδη του Κεφαλαίου 9S ( π χ παιχνίδια για παιδιά χαι ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

φ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 ( π χ -ψήκτρες, κουμπιά, κλεΐστρα-φερμουάρ. χτένες, επιστόμια χαι σωλήνες για πίπες 
καπνού, πίπες τσιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια). 

3. Υπάγονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις 
παρακάτω κατηγορίες: 



1032 

α) σηςυγρέςσυνθετικέςπολυολεφίνεςσης οποίεςλιγότεροοπό60%κατ" όγκοαποστάζεισε300 βαθμούςΚελσίου 
υπό πίεση 1013 miUibaR με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 καν 39.02). 

β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροΐνδενίσυ (Κλάση 39.11). 

γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο. 

δ) στις σιλικόνες (Κλάση 39.10). 

ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή. 

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα συμπολυουμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροο^ήχης,τασυμπολυμερή σε όγκους χαιτα 
εμβολιασμένα συμπολνμερη) χαι τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του 
συμμονομερσύς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο απλό συμμονομερές. δοθέντος ότι τα συμμονομερή τα 
πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται οτι αποτελούν ένα απλό συμμονομερές. 

Εάν δεν υπίριερεί κανένα συμμονομερές. τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται 
στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να λιιφθούν υπόψη για την κατάταξη τους. 

θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσώπευα το 95% ή 
περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς. 

5. Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν 
με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή. 

6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο σας παρακάτω 
μορφές: 

α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα 
διαλύματα. 

β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (σία οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που 
πρόκειται να σχηματισθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες. 

7. Η Κλάση 39.1S δεν περιλαμβάνει τα απορρίματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που 
μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14). 

8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα 
του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π,χ, σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των 
τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά διοχέτευση ή διάνο Οι όροι αυτοί 
σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκάνικα ή σαλάμια και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. 
Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από 
κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή οι σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως σωλήνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής". 

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι ό ρ η "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα 
προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα. είνω κατάλληλα να 
χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο 
τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) 
είναι κοκκωτή, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση. 

ΙΟ.Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 3920 και 3921, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" 
εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου S4) 
και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι 
κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή 
τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών). 

11.Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις 
του υποκεφαλαίου II: 

α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σηπτικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με 
περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα. 

β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχος χωρίσματα χώρων, οροφές ή 
στέγες. 

γ) υδρορρόες και εξαρτήματα τους. 

δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια. 

ε) εξώστες, κιγκλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα. 

ζ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη. και τα μέρη και 
εξαρτήματα τους. 

μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π,χ. μαγαζιά, εργαστήρια. 

θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες. 

. ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνψα σας πόρτες, τα παράθυρα, τις 
σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, 
οι πετσετοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. ΣΤΟ εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
συμπολυουμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) 
κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοπολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικως 
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τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη 
τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικως τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται 
ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολλειμαηχή διάκριση με την ονομασία "Αλλα" στη σειρά των εν λόγω 
διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών χατατάσσονται στην Ιδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, 
ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή σης ίδιες αναλογίες. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

39.01 
390110 
390120 
390130 
390190 

39.02 
390210 
390220 
3902 30 
3902 90 

39.03 

3903 Π 
390319 
390320 
3903 30 
3903 90 

39.04 

3904 10 

390421 
390422 
3904 30 
3904 40 
3904 50 

3904 61 
3904 69 
3904 90 

39.05 

390311 
390519 
390520 

3905 90 

39.06 
390610 
3906 90 

39.07 

390710 
390720 
390730 
390740 
390750 
390760 

390791 
3907 99 

39.08 
390810 
3908 90 

39.09 

390910 
390920 
3909 30 
390940 
390950 

L ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

Πολυμερή τον αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές: 
•Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0.94 
•Πολυαιθυλένιο πυκνότητας Ισης ή ανώτερης του 0.94 
-Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου: 
-Άλλα 

Πολυμερή τον προπυλενίου ή άλλον ολεφινών, σε αρχικές μορφές; 
-Πολυπροπυλένιο 
-Πολυΐσοβουτυλένιο 
-Συμπολυμερή του προπυλενίου 
-Άλλα 

Πολυμερή του οτνρολίου, σε αρχικές μορφές: 
-Πολυστυρόλιο: 
-Που μπορεί να διογκωθεί: 
-Άλλο 
-Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN) 
-Συμπολυμερή του ο*ρυλονιτριλίσυ-βσυταδιενίου-στυρολΙου (ABS) 
-Άλλα 

Πολυμερή τον χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, οζ 
αρχιχές μορφές: 
-Χλωριούχο πολυβινύλιο, μη αναμαγμένο με άλλες ουσίες 
-Άλλοπολυχλωρισύχοβινυλιο: 
—Μη πλαστικοποιημένο 
—Πλαστικοποιημένο 
-Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου 
-Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 
-Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου 
-Πολυμερή φθοριούχα: 
—Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο 
-Άλλ 
-Άλλα 

Πολυμερή τον οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων τον βινυλίου, σε 
αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές: 
-Πολυμερή του οξικού βινυλίου: 
—Σε υδατώδη διασπορά 
-Άλλα 
•Αλκοόλες πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξικές ; 
ομάδες 
-Άλλα 

Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές: 
-Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο 
-Άλλα 

Πολναχετάλες, άλλοι πολυαιβέρες και ρητίνες-εαοξεί&ια, σε αρχικές . 
μορφές. Πολυανβραχιχά άλατα, ρητΐνες-αλχνόια, πολυεστέρες αλλυλιχοί 
και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές: 
-Πολυακετάλες 
-Άλλοι πολυαιβέρες 
-ΡητΙνες-εποξείδια 
-Πολυανθρακικά άλατα 
•Ρητίνες-αλκύδια 
-Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό 
-Άλλοι πολυεστέρες: 
—Μη κορεσμένοι 
-Άλλοι 

Πολναμί&ια σε αρχικές μορφές: 
-Πολυαμίδιο -6, -11. -12. -6,6. -63, -6.10 ή -6.12 
-Άλλα 

Ρητίνες αμινιχές, ρητίνες φαινολιχές χαι πολβονρεθάνες, σε αρχικές 
μορφές: 
-Ρητίνες ουρεΐκες. Ρητίνες θειουρίας 
-Ρητίνες μελαμινιχές 
-Άλλες ρητίνες αμινικές 
-Ρητίνες φαινολιχές 
-Πολυουρεθάνες 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

39.10 00 

»αι 

3911 10 

391190 

39.12 

391211 
3912 12 
391220 

3912 31 
3912 39 
3912 90 

3913 10 
3913 90 

39.14 00 

39.15 
391510 
39 IS 20 
3915 30 
3915 90 

39.16 

3916 10 
391620 
3916 90 

39.17 

3917 10 

.3917 21 
391722 
391723 
391729 

391731 

391732 

391733 

391739 
391740 

391810 
391890 

Σιλικόνες σε αρχικές μομφές 

Ρητίνες πετρελαίου, (ρητίνες χονμαροϊνόενίον, πολυτερπένια, 
πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη 
σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που λεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνοντα* αλλού, σε αρχικές μορφές: 
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες χονμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες 
χουμαροΐνδενίου και πολυτερπένια 
•Άλλα 

Κυτταρίνη χαι τα χημικά τη? παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές: 
Οξικές κυτταρίνες: 
Μη πλαστικοποιημένες 
Πλαστικοποιημένες 
Κιτρικές χυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια) 
Αιθέρες κυτταρίνης: 
Καρβοξυμεθυλοχυτταρίνη χαι τα άλατα της 
'Αλλοι 
"Αλλα 

Πολυμερή φυσικά (π,χ. αλγινιχό οξύ) χαι πολυμερή φυσικά τροποποιημένα 
(π.χ. σχληρνμένες πρωτείνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές: 
•Αλγινικό οξύ, τα άλατα χαι οι εστέρες του , 
"Αλλα 

Ιοντοανταλλάχτες με βάση τα πολυμερή τον Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, 
σε αρχικές μορφές 

Π. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. 3ΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΚΑ
ΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες: 
Από πολυμερή του αιθυλενίου 
Απο πολυμερή του στνρολίου 
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 
Από άλλες πλαστικές ύλες 

Μσνοχλωστα ν^μαχα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά 
χαι είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια 
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες: 
•Από πολυμερή του αιθυλενίου 
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 
Από άλλες πλαστικές ύλες: 

Σωλήνες χάθέ είδους χαι τα εξαρτήματα τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, 
αρμοί), από πλαστικές ύλες: 
Τεχνητά έντερα από σχληρυμενες πρωτείνες ή από χυτταρινιχές 
ύλες 
Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι: 
Από πολυμερή του αιθυλενίου 
Από πολυμερή του προπυλενίου 
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 
Από άλλες πλαστικές ύλες 
Άλλες σωλήνες χάθε είδους: 
—Σωλήνες χαθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον 
σε πίεση 27.6 MPa (Μέγα Πασχάλ) 
Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, 
χωρίς εξαρτήματα 

Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με 
εξαρτήματα 

Άλλοι 
•Εξαρτήματα 

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε 
κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδυθείς τοίχων ή 
οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του 
Κεφαλαίου αυτού: 
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 
Από άλλες πλαστικές ύλες 
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Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες χαι άλλες επίπεδες 
μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σι κυλίνδρους: 

391910 Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει το 20 εκατοστόμετρα 
391990 Άλλα 

39.20 'Αλλ»; πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες χαι λουρίδες, cert πλαστικές 
ύλες μη χυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε 
όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές «λες, χωρίς υπόθεμα: 

392010 Από πολυμερή του αιθυλενίου 
392020 Από πολυμερή του προπυλενίου 
392030 Από πολυμερή του στυρολίαυ 

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλΧου: 
392041 'Ακαμπτα 

392042 Εύκαμπτα 
Από πολυμερή ακρυλικά: 

3920 S1  Α π ό πολυμεθακουλικό μεθύλιο 
392059 Αλλα 

Από πολυανθρακιχά, από ρητίνεςαλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικοϋς 
ή από άλλους πολυεστέρες: 

392061 Από πολυανθρακιχά άλατα 
3920 62 —Από τερεφθαλοπολυαιθυλένιον 
392063 Από μη κορεσμένους πολυεστέρες 
392069  Α π ό άλλους πολυεστέρες 

Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγα της: 
392071 Από αναγεννημένη κυτταρίνη 
392072 Από βουλχανιομένη ίνα 
3920 73 Από οξική κυτταρίνη 
392079 Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης 

Από άλλες πλαστικές ύλες: 
3920 91 —Από βουτυράλη πολυβινυλίου 
392092 Απόπολυαμίδια 
3920 93 Από αμινικες ρητίνες 
3920 94 —Από φαινολικές ρητίνες 
3920 99 Από άλλες πλαστικές ϋλες 

39.21 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες χαι λουρίδες από πλαστικές 
ύλες: 
Προϊόντα κυψελώδη: 

392111  Α π ό πολυμερή του στυρολίαυ 
392112  Α π ό πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 
392113 Απόπολυουρεθάνες: 
392114 Από αναγεννημένη κυτταρίνη 
392119 Από άλλες πλαστικές ύλες 
392190 Άλλα 

39.22 Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου 
χαι τα καθίσματα χαι τα καλύμματα τους, καζανάκια αποχωρητηρίου χαι 
παρόμοια είδη υγιεινής χαι καθαριότητας, από πλαστικές ύλες: 

3922 10 Μπανιέρες, ντουσιέρες χαι νιπτήρες 
3922 20 Καθίσματα χαι καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου 
392290 Άλλα: 

39.23 Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, χαπάκια, 
χαφούλια χαι άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες: 

392310 Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη 
Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά 

392321  Α π ό πολυμερή του αιθυλενίου 
392329 —Απόάλλες πλαστικές ύλες 
392330 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη 
392340 Καρούλιακάθε είδους και παρόμοια υποθέματα 
3923 S0 Πώματα, καπάκια (lids), καψούλια χαι άλλες διατάξεις κλεισίματος 
3923 90 Άλλα 

39.24 Πιατιχά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας χαι είδη 
υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες: 

392410 Πιατικά και άλλα είδη γχα το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα 
3924 90 . Άλλα 

39.25 Είδη εξοπλισμού για χοτιασχετζ^ από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 

3925 10 Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με 
περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα 

392520 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια 
3925 30 Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα βενετσιάνικα 

στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους 
3925 90 Άλλα 
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'Αλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες 
«λες των Κλάσεον 39.01 μέχρι 39 J.4: 
Είδη γραφείου χαι σχολικά είδη 
Ενδύματα χαι εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλπμβάνονται. . 
χαι τα γάντια) 
Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια 
Αγαλματίδια χαι άλλα είδη διακόσμησης 
Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

Σημειώσεις 

1. Εχτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω 
χα. βουλκανισμένα, σκληρυμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chide και ανάλογες φυσικές 
γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα 
αναγεννημένα. 

2. Το Κεφάλαιο αντό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές). 

β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64. 

γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του Κεφαλαίου 65. 

δ) τα μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα 
ή μέρη αυτών από σκληρυμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVL 

ε) τα είδη των κεφαλαίων 90,92,94 ή 96. 

ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 9S άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 4α 11 μέχρι 
40.13. 

3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.0S, η έκφραση 'αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές: 

α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες 
διασπορές και διαλύματα). 

β) στβος ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς 
παρόμοιες μάζες. 

4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" 
εφαρμόζεται: 

α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο. 
σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να 
σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση, 
διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς 
μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για 
την τιθάσευση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών 
αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι 
αναγκαίες για την τιθάσευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται. 

β) στους θεισπλάστες CTM)· 

γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό 
αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά 
πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και 
αναστρεψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α). 

5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, 
πριν ή μετά την πήξη: 

Ιο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που 
προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ). 

2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες. εκτός από εκείνες που προορίζονται απλώς για διευκόλυνση της 
αναγνώρισης της ταυτότητας τους. 

3ο) πλαστιχογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε 
λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς η ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες 
που επιτρέπονται στο στοιχείο^β). 

β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να 
κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα 
καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης: 

Ιο) γαλακτώματα και ανηπισσωτικοί παράγοντες. 

2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων. 

3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαισθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονιχοί 
που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόχτηση, γενικώς, ηλεκτροθετκών λατέξ). αντιοξεώωτιχά, 
πηκτικά, παράγοντες τρυγίας, παράγοντες αντιψυκτικοί, παράγοντες πεπτινιχο^ διατηρητικα, 
σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές 
ποσότητες. 

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα σπορρίματα, 
θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από 
καουτσούκ που είναι οριστικόΛχκατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιάσματος, φθοράς ή για άλλες 
αιτίες. 

7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένσυ καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
υπερβαίνει τα 5 χιολιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08. 

8. Η Κλάση 40.10 περιλάμβανα τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, 
επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη 
είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ. 
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9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01,40.02,40.03,40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και 
ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά 
κομμένα οε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αντή η κατεργασία τους δίνει το χαρακτήρα οδών που είναι 
έτοιμα νια χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή 
επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη). 

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08. θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν 
υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος. 
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Καοντσονχ φοσιχό, μπαλάτα, νονταττέΒκσ, guavule, chide χαι wralcrfti 
φοσιχες γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε χλσκτς, φύλλα ή ταινίες: 
-Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έοτωχωπρε^χιυλκανισμένο 
-Καουτσούχ φυσιχό σε ύλΧες μορφές: 
-Φύλλα καπνιστά 
-Καουτσούχ ρε ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR) 
-Αλλα 
-Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chide χ α ανάλογες φυσικές γόμες 

Καουτσούχ συνθετικό χαι χαοντσονχ ιεχνιιιό χον χροενχεlui αχο λοΑίίΪ! 
<n αρχικές μορφές ή σε πίσχες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα τον 
χροΐόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αρχικές 
μορφές ή σε ιτίσνες, φύλλα ή ταινίες: 
-Καουτσούχ από στυρόλιβ-0ουτσ£<£νιο$ΒΚ).Καεηπ!ουχ οπό ο^ 
βουταδιέγιο χαρβοξυλιχό (XSBR): 
-Λατέξ 
-Άλλα 
-Καουτσούχ αχό βουταδιενιο (BR) 
-Καουτσούκ από ισεέκηιτενιο-ιοΌπρενιο φουτύλιο) (HR). Καουτσούκ από 
υισβαυτενκΜβαιιςενιο αλσγονωμένο (CUR ή ΒΠΚ): 
-Καουτσούχ από ισοβουτένιο-ισαπρένιο φουτύλιο) (IIR) 
-Άλλα 
-Καουτσούχ από χλωροπρένιο (χλωρσβουτα&ιένιο) (CR): 
-Λατέξ 
-Άλλα 
-Καουτσούχ από ακρυλονιτρίλιο-βσυιαδιένιο (NBR): 
-Λατέξ 
-Άλλα 
-Καουτσούχ από ιοοπρενιο (Κ.) 
-Καουτσούχ από αΛσυλενο-ποοπυλενο-διενιο μη συνδυασμένο (EPDM) 
-Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης 
αυτής 
-Άλλα: 
-Λατέξ 
-Άλλα 

Καοντσονχ αναγεννημένο σε αρχιχές μορφές η σε χλάχες, φνλλα ή 
ταινίες 

Απορρίμματα, θραύσματα χαι ξεσματα από μη σχληρνμενο χαοντσονχ, έστα 
χαι σε σκόνη ή σε χόχχους 

Καοντσονχ αναμεινμχνο, μη ίσνλχανισμένο, σε αρχιχές μορφές ή σε 
πίσκες, φνλλα ή ταινίες; 
-Καουτσούχ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο 
-Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εχείνες της Κλάσης 4005 10 
-Άλλα: 
-Πλάκες, φύλλα χαι ταινίες 
-Άλλα 

Άλλες μορφές (π,χ, ράβδοι, σαλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) χαι 
είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) σαό χαοντσονχ μη ίονλχανισμένο: 
-Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των επισώτρων 
-Άλλα 

Νήματα χαι σχοινιά αχό Βονλχανισμένο καοντσονχ 

Πλάχες, φνλλα, ταινίες, ράβδοι χαι είδη καθορισμένης μορφής, αχό 
χαοντσονχ βονλχανισμένο, μη σκληρνμενο: 
-Απόχαουτσσύχχνφελώδες: 
—Πλαχες, φύλλα χαι ταινίες 
-Άλλα 
-Από καουτσούκ μη κυψελώδες 
-Πλάχες. φύλλα χαι ταινίες 
-"Αλλα 

Σαλήνες χάβε είδους αχό βονλχανισμένο χαοντσονχ μη σχληρνμενο, έστα 
χαι εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματα τονς (χ.χ. σύνδεσμοι, γανίες, 
φλάντζες): 
-Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς 
εξαρτήματα 
-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα 
-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφανηχές ύλες. χωρίς 
εξαρτήματα 
-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα 
-Με ε£αοτήιιατα 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

4040 
401010 

401091 
401099 

40.11 
4011 10 

401120 
401130 
401140 
4011 50 

401191 
401199 

401210 
4012 20 
4012 90 

40.13 
4013 10 

401320 
4013 90 

4014 10 
4014 90 

Ιμάντες μετααοοιχοί ή μετααοσης κίνησης, από καουτσούκ £ονλκανΐ4ΐμένο: 
Τραπεζοειδούς τομής 
-'Αλλοι: 
Με πλάτος που υπερβαίνει to 20 εχατοστόμετρα 
'Αλλοι 

Επίββπρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, οπό χασικσούκ: 
Τοιν τύπων sou χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (σπχ οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα αυτοκίνητα του τύπου break χαι τα ανωνιστιχα) 

Των τύπαινποτιχρτριμοποωυντη για ϋ α φ ο ρ ^ ή φορτηγό. 
Των τύπων που χρικημοπσιοννται για αεροπλάνα 
Των τύπων που χρ,ησιμοποιοΰντη για μοτοσικλέτες 
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα 
Άλλα: 
Με πέλματα αγχιστρωτα, τροχτερωτα ή παρόμοια 
'Αλλα 

ΕπΙαβτρα αναγομαμένα ή μεταχειρισμένα, από καοντσσύχ. Επίσοτρα 
συμπαγή ή χοίλα, πέλματα επισάτραν μι πιεσμένο aiga, son μπορούν να 
αφαιρούνται χαι να ξανατοποβεταννται, χαι εσοιεριχές προστατευτικές 
ταινίες «λάστιχων (τιράντες), από καουτσούκ: 
Επίσωτρα αναγομωμένα 
ΕπΙσωιρα μεταχειρισμένα 
'Αλλα 

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ: 
Των τύπων που χρησιμοποιούνται νια επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία 
ΒΓ ρΰ,πμβόνονται χαι τα αυτοχίνητα τύπου break xm τα αγωνισηχα). 
λεωφορεία ή φορτηγά 
Των τύπων που χρησιμοποιούνται νια ποδήλατα 
Άλλα 

ΕίΑη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα 
θηλαστοα), από καουτσούκ Ρουλχανισμένο, μη σχληρυμένο, έστα χαι με 
μεοη από σχληρνμένο καουτσούκ: 
Προφυλακτικά 
Άλλα 

Ενσάματα χαι εξαρτήματα της ένόυσης ("τα οποία περιλαμβάνονται χαι 
τα γάντια) από καουτσούκ βσυλχανισμένο, μη σχληρυμένο, για χόβε 
χρήση: 
Γάντια: 

4015 11 
4015 19 
4015 90 

4116 
4016 10 

4016 91 
401692 
4016 93 
4016 94 

4016 95 
4016 99 

Για τη χειρουργική 
Άλλα 
Άλλα 

Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλχανισμένο Ρ1 σχληρυμένο: 
Από xaouiuuux χυιρελάΛες 
Άλλα: 
Επενδύσεις δαπέδου χαι ποδοτάπητες 
Γομολασαχες 
Σύνδεσμοι 
Προφυλακτήρες από χτυπήματα, έστω χαι φουσκωτοί, για την 
προσόρμηβη πλοίων 

Άλλα είδη φουσκωτό. 
Άλλα 

Καοντσονχ σχληρνμένο (π.χ. εβονίτης) σε χόβε μορφή, στο οποίο 
περιλαμβάνονται χαι τα απορρίμματα και θραύσματα, Τεχνουργήματα από 
καουτσούκ σχληρνμένο 
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ΤΜΗΜΑ VIH 

ΔΕΡΜΑΤΑ. ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. 
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 

ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δε» περιλαμβάνει: 

α) τα ξέσματα χαι παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11). 

β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, πσο φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλα τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01. 
ανάλογα με την περίπτωση). 

γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υπάγονται, 
εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοει&ί>ν (στα οποία περιλαμβάνονται και των 
βουβαλιών), μονόπλων. προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών μετονομασίες "αστρακάν", 
"trreischwanz", "καρακιούλ". "peisianer" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας. Μογγολίας ή του 
Θιβέτ), αιγοει&ών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του 
Θιβέτ), χοιροειδων (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι). αγριοκάτσικου, γαξέλας. ταράνδου, elan, ελαφιού, 
ζαρκαδιού ή σκύλου. 

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασχηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

410121 
410122 
410129 
410130 
410140 

4L02 

410221 
410229 

4103 10 
410320 
4103 90 

410(21 
4104 22 
410429 

4104 31 

4104 39 

4L05 

4105 11 
4103 12 
4105 19 
4105 20 

4LM 

410611 
410612 
4106 19 
410620 

4L07 

Δέρματα ακατέργαστα βοοειοών ή μονόπλον (ναπά ή αλατισμένα, ααοξερα
ςαμέτα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα οιατηρητιχά οιαλτιματα ή αλλιώς 
διατηρημένα, αλλά όχι οηρασαένσ οντε χερταμιροεισή, ούτε παρασκευασμέ
να με άλλο τρόπο), έστο και αποτριχομένα ή σχισμένα κατά μήχος: 
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει 
τα β χιλιόγραμμα οίον είναι ξερά, τα10 χιλιόγραμμα όταν έχονν 
αλατισθεί ξερά χαι τα 14 χιλιόγραμμα όταν είναι νωπά. αλατισμένα σε 
υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα 
•'Αλλα δέρματα βοοειδών, νωπά ή αλατισμένα σε υγρή χαχάσταση: 
—Ολόκληρα 
Δέρμα βοδινό (aouponi) χαι μισό δέρματος βοδινού (daniooupoas) 
Άλλα 
Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα: 
Δέρματα μονόπλων 

Δέρματα ακατέργαστα προβατοειοών (ναπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητιχά διαλύματα ή αλλιώς 
διατηρημένα, αλλά όχι δεφααμένα σότε περγαμηνσειδή, ούτε παρασκευασμέ
να με άλλο τρόπο), έστα και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα 
αχό εκείνα son αποκλείονται στη σημείοση 1 στοιχείο (γ) τον Κεφαλαίου 

Με το μαλλί τους 
Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί: 
—Διατηρημένα με διατηρητιχά διαλύματα 
Άλλα 

Άλλα 6έρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς 
διατηρημένα, αλλά όχι βηρασμένα οότε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμέ
να με άλλο τρόπο), έστα και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος; άλλα 
από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση Ι στοιχεία (β) και (γ) τοα 
Κεφαλαίου αυτού: 
•Αιγοειδών 
Ερπετών 
Άλλα 

Δέρματα αποτριχομένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλον, 
παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα τον Κλάσεον 4L.0S ή 41.09: 
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια χατα μονάδα που δεν 
υπέρβαινα τα 28 τετραγωνικά πόδια (2.6 τετρ,μέτρα) 
Άλλα δέρματα βοοειδών χαι δέρματα μονόπλων. δεψασμένα ή 
ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω χαι 
σχισμένα χατα μήχος: 
Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη 
-Atfgima βοοειδών, αλλιώς προδεψασμένα 
Άλλα 
•Άλλα δέρματα βοοειδών χαι δέρματα μονόπλων. περγαμηνοειδή ή 
παρασκευασμένα μετά τη δέψιε 

—Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά 
μήχος 

Άλλα 

Δέρματα αποτριχομένα προβαταειδόν, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα 
τον Κλάσεον 41.08 ή 41.09: 
Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, 
έστω και σχισμένα κατά μήχος: 

Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη 
Αλλιώς προδεψασμένα 
Άλλα 
Περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δεψη 

Δέρματα αποτριχομένα αιγοειοών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα τον 
Κλάσεον 4L.0S ή 41.09: 
Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία. 
έστω χαι σχισμένα χατά μήκος: 
Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη 
Αλλιώς προδεψασμένα 
Άλλα 
Περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη 

Δέρματα αποτριχομένα άλλον ζώον, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα τον 
Κλάσεον 41.08 ή 41.09: 
•Χοιροειδών 
Ερπετών: 
Που έχουν υποστεί Φυτική ποόδεψη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

- 'Αλλα 
-•Αλλατνζφων 

Δίορατα χαηβτασρίηι ρχ XaU (στα «tola αχοϋαμβανηαι χαι το 
DUVOUaOpCIO fl€0|l<l CtyDIOMttSIIUHni) 

Δίφρατα βισηχβρίνα (λουστρίνια) ή cmargoiprTa. Δέρματα cnprmUmnr»a 

ΛΑοχόακατα χα» aUa asoooiapaTa aso Μορατα ή α » Ιίορατα ηαοα-
umiwiiumfgy ή aso ανασχιιρατισρκνο flcppf^ sov ocv psooow w 
ypiynpiMmilOuw για Tifv xaraoxcvii U£vuuyyi|jiciiuiff ajxo teopa· HoMwioiy 
σχόνη xat alcvgt αχό Μβμα 

Λέβρα ανασχηρατισμίνο, pc ραση το Scapa ή τις Ιντς τον Μορατος, σι 
itXiWfj, φβλία ή ταινίχς, (ατό χαι ατοιτολιγρΐνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π Α ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. 
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06). 

β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με 
φυσικά η τεχνητά γσυνοοέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώμτα του ενδύμ^ος από δέρμα, που φέρουν 
εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων 
(Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση). 

γ) τα έτοιμα είδη από διχτυωτό της Κλάσης 56.08. 

δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64. 

ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65. 

ζ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02. 

η) τα μανιχετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17). 

θ) τα εξαρτήματα εν γένα της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα ( π χ χαλινάρια, σκάλες, 
σέλας, κρίκοι), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά). 

ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τύμπανων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 

κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π,χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού). 

λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 ( π χ παιγνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

μ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη 
κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της Κλάσης 96.06. 

2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει: 

α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί 
για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23). 

β) τα είδη από πλεκτικές ύλες (Κλάση 46.02). 

γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή 
μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες 
(Κεφάλαιο71). 

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαομόζεται κυρίως στα 
γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό 
υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τιράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και 
βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13). 
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EUq σελααοιιαςχαι λοιπού εξοπίισμσό για όλα τα ζώα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα ζΒγολούρια, longed για τη συγκράτησί] (λβιάρια), 
«juvuvuiMctj. νίματρα, υποσάγματα, aaxUta για βίλες, αροοτατεντιχά 
παλτά για σχύλους χαι χαρόμοιαείση), από χάβε ύλη 

Μπαούλα, βαλίτσες χαι βαλιτσάκια, στα οποία ιττριλσμβά»ο* «α και τα 
βαλιτσάκια για εΜη χσλληπιαμσο και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι 
χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήχες για χαάλια, για 
Φοτσγραφιχχςχαι χινηματαγραφιχες μηχανές, για μοασιχά όργανα ή όπλα 
και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, θήκες για «Ιση καλλωπισμού, σάχοι 
ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για 
χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήχες, 
χαανοσαχσύλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για εϊ&η αθλητισμού, χσαττά 
για φιαλίδια ή κοσμήματα, χοντιά αού&ρας, θήκες για τιμαλφή και 
παρόμοια, από &έρμα φασικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών 
υλών, αϊτό υφαντικές ύλες, από βο«λχανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, 
ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αντές τις 
ίδιες ύλες ή από χαρτί: 
Μπαούλα, βαλίτσες χαι βαλιτσάκια, στα οποία πτριΐ ημβάνονται xm, τα 
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού χαι τα βαλιτσάκια για έγγραφα, 
χαρτοφύλακες γενικά, xm παρόμοια 
Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα 
βερνιχωμένο (λουστρίνι) 
Με εξωτερική επιφάνεια αιώ πλαστικές ή υφαντικές ύλες 
Άλλα 
Σακίδια χεριού, έστω χαι με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα 
οποία περιλαμβάνονται χαι τα χωρίς λαβή: 

—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσιχό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα 
ή από δέρμα βερνιχωμένο (λουστρίνι) 

Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές 
ύλες 

•Αλλα 
Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού: 
Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα 
ή από δέρμα βερνοιωμένο (λουστρίνι) 

—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές 
ύλες 

Άλλα 
Άλλα: 
—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσιχό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα 
ή από δέρμα βερνιχωμένο (λουστρίνι) 

—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές 
ύλες 

Άλλα 

Ενδύματα χαι εξαρτήματα της ένδυσης απο δέρμα φυσικό τι ανασχημα
τισμένο: 
•Ενδύματα 
Γάντια χαι γάντια χωρίς υποδιαίρεση δαχτύλων που έχουν υποδοχή μόνο 
για τον αντίχειρα: 
—Ειδικό για τον αθλητισμό 
Άλλα 
Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες χαι λουριά 
'Αλλα εξαρτήματα της ένδυσης 

Είδη από δεσμά φιχπκο ή ανασχητ^ττισμενο, για ιεχνιριές χρήσεις 

Αλλα τεχνουργήματα απο δέρμα φοσιχο ή αναοχηματιβμενο 

Τεχνουργήματα από έντερα, απο μεμβράνες, από ςιηηττς χυυτεις ή από 

Χορδές από έντερα 
Άλλο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 

Σημειώσεις 

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γσυνοδέρματα της Κλάσης 43.01. ο όρος "γσυνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα 
δεψασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμα τους. όλων των ζώων. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλα τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με 
την περίπτωση). 

β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμα τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου 41 
κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο. 

γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γσυνοδέρματα και δέρμα (Κλάση 42.03). 

δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64. 

ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 6S. 

ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π,χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

3. Υπάγονται στην Κλάση 43.03 τα γσυνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων 
, υλών, και τα γσυνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του 

ενδύματος ή σε μορφή άλλων ειδών. 

4. Υπάγονται στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04; ανάλογα με την περίπτωση', τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του 
ενδύματος άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με 
φυσικά ή τεχνητά γσυνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώμτα του ενδύματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από 
φυσικά ή τεχνητά γσυνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων. 

5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γσυνοδέρματα" οι απομιμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από 
μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέομα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις 
απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά). 
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4301 10 
430120 
430130 

430140 
430150 
430160 
430170 

430180 
430190 

Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στο οποία περιλαμβάνονται και το κεαάλια, 
ουρές, πόδα κ α άλλα κόμματα nou μπορούν να χρηοψοπο<ηθουν στην 
κατασκευή γαυνοδερμστΜν), άλλα από τα ακατέργαστο δέρματα τ»ν 
Κλοσεων 41.01, 41.02 ή 41.03 
-Βιζόν ολόκληρα έστω κ α χωρίς κεφάλια, ουρές κ α πόδα 
-Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω κ α χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 
•Αρνιών με την ονομασία 'αστρακάν*, "breitschwanz", *καροηούλ*, 
"persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του 
Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 

-Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 
-Μοσχοπόνπχων, ολόκληρα, έστω κ α χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 
-Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω κ α χωρίς κεφάλια, ουρές ή Πόδια 
-Φώκιας ή οταρίας, (otaries) ολόκληρα, έστω κ α χωρίς κεφάλια, ουρές 
ή πόδια 

•'Αλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω κ α χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 
-Κεφάλια, ουρές, πόδια κ α άλλα κομμάτια που μπορούν να χρηαμο-

ποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων 

430211 
430212 
430213 

430219 
4302 20 

Γουνοδέρματα δεφαομένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα κεφάλια, οαρές, πόδα και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και σπορρφ-

ματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς 
προσθήκη άλλων υλών). Αλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03: 
-Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω κ α χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, nou 
δεν έχουν συναρμολογηθεί: 
Βιζόν 
Κουνελιών ή λαγών 
—Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν*, "breftsehwanz*, 'καρσηούλ*. 

'persianer* ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του 
Θιβέτ 

Άλλα 
Κεφάλια, ουρές, πόδια κα άλλα κομμάτια, αποκόμματα κα απορρίμματα, 
που δεν έχουν συναρμολογηθεί 
Γουνοδέρματα ολόκληρα κα τα κομμάτια κα απορρίμματα τους, που 
έχουν συναρμολογηθεί 

43.03 
430310 
430390 

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα: 
-Ενδύματα κ α εξαρτήματα της ένδυσης 
-•Αλλα 

Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα 
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ΤΜΗΜΑΚ 

ΞΥΛΕΙΑ. ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. 
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΠΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 

Σημειώσεις 

1. Το κεφάλαιο auto δεν περιλαμβάνει: 

α) την ξυλεία σε ροκανίδια, οε πελεκούδια, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, τατν ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτσκόνα ή παρόμοια (Κλάση 12.11). 

β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01. 

Ύ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 
βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04). 

δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02). 

ε) τα είδη της Κλάσης 42.02. 

ζ) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46. 

η) τα υποδήματα και τα μέρης τους. του Κεφαλαίου 64. 

θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους). 

ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08. 

κ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17. 

λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π,χ. μηχανικά μέρη. θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και 
συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας). 

μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα 
μέρη τους). 

ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05). 

ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές). 

ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π,χ. πίπες, μέοη πιπών, κουμπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους 
σκελετούς από ξύλο για είδη της Κλάσης ^6.03. 

ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π,χ. είδη τέχνης). 

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "ξυλεά με την ονομασία 'πυκνωμένη'" ή συμπαγής ξυλεία ή 
εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την ξυλεία που 
αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για 
την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, 
καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές η ηλεκτρικές επιδράσεις. 

3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 4471, τα είδη από πλάκες-διαφςάγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες 
πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία 
"πυκνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλα 

4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10,44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα 
χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της Κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, 
κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα η που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογωνίου, ή υποβληθεί 
σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων. 

5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο 
εργαζόμενο τμήμα αποτελείται απο οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82. 

6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ζ), ο 
όρος "ξυλεία" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες ξυλώδεις ύλες. 



1050 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Καυσόξυλα σ ι κυλίνδρους, κούτσουρα, μκρά κλαβη, δεμάτιο ή μ* 
πορόμοκς μορφές. Ξυλεία cc πλακίδια ή σε μικρά τεμάχιο. Πρβνβια, 
απορρίμματα κ α θραύσματα ξύλου, tor» και συσσωματωμένα σε μορφή 
κούτσουρων, πλίνθων, τροχιακών ή σε παρόμοιες μορφές: 
-Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μκρά κλαδιά, δεμάτια ή σε 
παρόμοιες μορφές 

-Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μαρά τεμάχια: 
-Κωνοφόρων 
-'Αλλη από των κωνοφόρων 
-Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω κ α συσσωματωμένα 
σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές: 

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα αϊτό κελύφη ή 
καρύδια), έστω και συσσωματωμένα 

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχα αφαιρεθεί ο 
σομφος ή ορθογωνισμένη: 
-Που έχα υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης 

-Αλλη, κωνοφόρων 
-'Αλλη, των παρακάτω απαριθμουμενων τροπικών ξύλων: 
-Oa/k red meranti, light red meranti και meranti bakau 
-White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti κ α alan 
-Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong κ α kempas 
-Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore 

καίτοΚο 
-Tiama, mansonia, ilomba, cSbetou, limba κα azobe 
-'Αλλη: 
-βελανιδιάς (Querous spp.) 
-Οξιάς (Fagus spp.) 
-'Αλλη 

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοοτέφονα. Σχιστά στηρίγματα 
φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι 
κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη, όχι όμως 
κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο 
επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. 
Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια: 
-Κωνοφόρων 
•Άλλη από των κωνοφόρων 

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο 

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: 
-Μη εμποτισμένα 
-'Αλλα 

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη', έστω κ α πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα β χιλιοστόμετρα: 
-Κωνοφόρων 
-Των παρακάτω απαριθμουμενων τροπικών ξύλων: 
-Dark red meranti, lightred meranti, meranti bakau, white lauan, 

whfte meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, 
kapur, teak, jongkong, merbau, jehitong κα kempas 

-Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore. 
toko, tiama, mansonia, Somba, dlbetou, limba κα azobe 

-Baboon, μαόνι (mahogany) (Swieterda spp.). imbuia κ α balsa 
-'Αλλη: 
-Βελανιδιάς (Querous spp.) 
-Οξιάς (Fagus spp.) 
-Αλλη 

Φύλλα γ η ετηκάλυφη (καπλαμάδες) κ α φύλλα πολύστρωτα σντικολλητά 
(κόντρα-πλακέ) (έστω και συγκολλημένα) κ α άλλη ξυλεία πριονισμένη 
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελοφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλκό affia, πάχους που 
δεν υπερβαίνει τα β χιλιοστόμετρα: 
-Κωνοφόρων 
-Των παρακάτω απαριθμουμενων τροπικών ξύλων: dark red meranti, Bght 
red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, 
acajou Αφρικής, sapelli. baboen, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), 
παλίσανδρος (pattssandre) της Βραζιλίας κ α bob de rose femetle 

•'Αλλη 



1051 

ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

440910 
440920 

441010 
441090 

4411 11 
4411 19 

441121 
441129 

441131 
441139 

441191 
441199 

441212 

441219 

441221 
4412 29 

.441291 
441299 

441510 

441S 20 

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνοντα και οι σανβες και τα πηχαχ» για 
παρκέτα, μη συναρμολογημένα) μι καθορισμένη μορφή 0» εξοχές
γλωσσβια, αυλάκια, εντομές, πλογιοτομές, αρμούς ο* σχήμα V, γλυφές, 
στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ*ολο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις 
πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, ton* κη πλανισμένη, λεασμένη μι 
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δοκτυλκό αρμό: 
Κωνοφόρων 
•'Αλλη από των κωνοφόρων 

Πλάκεςβιοφραγμστα από μκρό τεμάχια και παρόμοιες πλόκεςβιαφρόγματα 
από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή 
άλλες οργανικές ουνοετκές ύλες: 
Από ξύλο 
•Από άλλες ξυλώδας ύλες 

Πλόκεςβιοφραγματα από Ινες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω κσι 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετκά: 
Πλάκεςδιαφρόγματα από Ινες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 
0.8 γραμΛαιβ.εχ.: ■ 
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 
-Αλλες 
Πλάχεςδιαφρόγματα από Ινες πυκνότητας που υπερβαίνει τα . 
0.5 γρομΛυβ^χ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.8 γραμΛυβχκ^ 
Μη επεξεργασμένες μηχονκά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 
Άλλες 
·Πλόχεςδιαφράγματα από Ινες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 
0.35 ΥραμΑυβχχ. αλλά δεν υπερβαΐνα τα 0.5 γραμΛυβ.εκ^ 
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 
Αλλες 
-•Αλλες: 
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 
'Αλλες 

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντκολλητό (κόντρα-πλοκέ), ξυλεία σε 
φύλλα επκολλητά απλά κατ παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα: 
•Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντκολλητό (κόντραπλακέ), που αποτελούν
ται αποκλειστικά οπό φύλλα ξύλου, καβένο από τα οποία έχει πάχος που 
δεν υπερβαίνει τα β χιλιοστόμετρα: 

Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα 
παρακάτω απσριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, fight red 
meranti, white lauan, sipo, Dmba, okourne, obecne, acajou 
Αφρικής, sapeW, baboen. μαόνι (mahogony)^Swietenia spp.). 
παλίσανδρος (pattssandre) της Βραζιλίας ή bob de rose (emetle 

'Αλλη, που έχα τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) . 
. από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 
'Αλλη 
•'Αλλη, που έχα τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) 
από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων: 
Που περιέχει τουλάχιστον μία πλαχαδιόφραγμα από μκρά τεμάχια 
Άλλη 
-Άλλη: 
—Που περιέχει τουλάχιστον μία πλακαδιοφραγυα από μκρά τεμάχια 
-Άλλη 

Ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή 
εβη καθορισμένης μορφής 

Πλαίσιο (κορνίζες) από ξύλο γβ εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και 
παρόμοιο εβη 

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσα, κύλινδροι και παρόμοια εΒη 
συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκα) για καλώδια από ξύλο. 
Παλέτες απλές, παλέτεςκαώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη 
φόρτωση, από ξύλο: 
Κιβώτια κάβε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι κα παρόμοια είδη 
συσκευασίας. Τύμπανα (τροχιακοί) γα καλώδια 

•Παλέτες απλές, παλέτεςκιβώτια κα άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη 
φόρτωση 

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα κα άλλα τεχνουργήματα θαρελοποιίας και τα 
μέρη τους, σπό ξύλο, στα onota περιλαμβάνοντα και οι βούγες 

Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί γη ψήκτρες, λαβές 
γ » σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλοπόδιο κα τσνυτήρες 
για υποδήματα από ξύλο 
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Τεχνουργήματα ξυλουρνκής και τεμάχια σκελετών για οκοβομες. στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-δκΐφρόγματα, οι 
πλάκες γ α ηαρκετα και τα πίτουρα (shingjas και shafc·*), από ξύλο: 

441810 -Παρύθυρα,πορτοπαράβυρακαταπλαίοιακοιταπερβύζιατους 
4418 20 -Πόρτες κ α τα ηλαΐαά τους, περβάζια κα κατώφλια 
4418 30 -Πλακες-οιαφραγματανιαπαρκέτα 
4418 40 -Ξυλστυποι για το σκυρόδεμα 
4418 50 -Πέταυρα (shingle» και shakes) 
441890 -Άλλα 

44.19 00 

442010 
442090 

44.21 
4421 >φ 
442190 

Είδη από ξύλο γ » το τραπέζι ή την κουζίνα 

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες κ α ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά 
στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες νια τιμαλφή και θήκες γ α κοσμήματα ή 
χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα 
είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν 

.υπάγονται στο κεφάλαιο 94: 
-Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο 
-•Αλλη 

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο: 
-Κρεμάστρες για ενδύματα 
-Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 

ΦΕΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 

Σημείωση 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

ο) τα υποδήματα χαι χα μέρη τους. ίου Κεφαλαίου 64. 

β) τα χαλύμματα κεφαλής χαι τα μέρη τους. του Κεφαλαίου 65. 

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 («.χ. παιχνίδια νια παιδιά χα* ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 
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Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από 
φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή «κάνη: 
Φελλός φυαικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος 
'Αλλα 

Φελλός φυσικός, ποα του εχα οφαιρεβεί q εξωτερκή κρούστα ή απλώς 
τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, ψύλλο ή ταινίες με σχήμα 
τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνοντα και τα ημιτελή 
προϊόντα με έντονες γωνίες γ » πώματα) 

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό: 
Πώματα 
Άλλα 

Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα 
από συσσωματωμένο φελλό: 
Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. 
Κύλινδροι πλήρας στους οποίους περιλαμβάνονται και« Staxot 
Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΠΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ 

Σημειώσεις 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να 
πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούνε ανάλογες μεθόδους, θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες 
λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναοούρες). οι λουρίδες άλλων φυτών 
( π χ ράφια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φυλλωδών) ή οι φλούδες, οι φυσικές υφαντικές ίνες 
μη κλωσμένες, τα μονοινα νήματα και οι λουρίδες χαι παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτιού, 
αλλά όχι Μ λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πιλήματος ή μη 
υφασμένων υφασμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες χαι τα νήματα από υφαντιχές ύλες, τα 
μονοινα νήματα χαι οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14. 

β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07). 

γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65. 

δ) τα σχήματα και τα αμαξώματα για σχήματα, καλαθόπλεκτα (Κεφάλαιο 87). 

ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π,χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού). 

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές 
ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές 
ύλες, παράλληλα τοποθετημένες η μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια 
συνθετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες. 
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Πλεξούδες και παρόμοιο είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογη
μένα σι ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από 
πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, ίστω και 
τελειωμένα (π.χ. φάβες, φάβες γα τον καθαρισμό των υποδημάτων και 
φάβες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.): 
Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και 
συναρμολογημένα σε ταινίες 
•Φάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάθεςπλεγματα 
για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες 
•Αλλα: 
—Από φυτικές ύλες 
'Αλλα 

Τεχνουργήματα καλαθοποιίος που κατασκευάζονται απευθείας αχ 
καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια 
ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα): 
Από φυτικές ύλες 
'Αλλα 
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ΤΜΗΜΑΧ 

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΕΣ ΥΛΕΣ. 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. 

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΟΔΕΓΣ ΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

Σημείωση 

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί 
των οποίων το τμήμα του αδιαλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με 
σόδα ή θειικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας 
ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ* 
ό,τι άφορα μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητα τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% 
κατά βάρος. 
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47.0100 Μηχανκοί πολτοί από ξύλο 

47.02 00 Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση 

47.03 Χημικοί πολτοί από ξύλο, μ» ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή βεακό αλάτι, 
άλλοι από τους πολτούς γα διάλυση: 
Αλεύκαστοι: 

470311 Κωνοφόρων 
470319 'Αλλοι από των κωνοφόρων 

Ημώευχασμένα ή λευκασμένα: 
470321 Κωνοφόρων 
4703 29 Άλλοι από των κωνοφόρων 

Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθεκίιδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για 
διάλυση: 
Αλεύκαστοι: 

4704 11 Κωνοφόρων 
4704 19 Άλλοι από των κωνοφόρων 

•Ημιλευκασμένα ή λευκασμένα: 
4704 21 Κωνοφόρων 
4704 29 Άλλοι από των κωνοφόρων 

Ημιχημικαί πολτοί από ξύλο 

47.06 Πολτοί οπό άλλες κυτταρινικες ινώδεις ύλες: 
470610 Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού 

-Άλλα: 
4706 91 Μηχανικοί 
4706 92 Χημικοί 
4706 93 Ημιχημικοί 

47.07 Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού: 
470710 Από χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύχαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια 

κυματοειδή 
470720 Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο 

χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα 
4707 30 Από χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. 

εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα) 
4707 90 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται κατά μη ξεδιαλενμένα απορρίμματα 

και κατάλοιπα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα είδη τον Κεφαλαίου 30. 

β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12. 

γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33). 

δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (Κλάση 
34.01), ή με κρέμες, στιλβωματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05). 

ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04. 

ζ) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται 
από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας 
υπέρβαινα το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων 
της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39). 

η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π,χ. ταξιδιού). 

θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας). 

ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI). 

κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65. 

λ) τα λαανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε 
χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14). αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία 
υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό. 

μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV). 

ν) τα είδη της Κλάσης 92.09. 

ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π,χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. 
κουμπιά). 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 
το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους βαθμούς ή 
άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομιμήσεις υδατογράφησης ή μηχανική επιφανειακή στίλβωση, καθώς 
και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με 
απομίμηση μαρμάρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο 
χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, όπως επίχριση, 
επάλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αντιθέτων διατάξεων της Κλάσης 48.03. 

3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επίχριση ή επάλειψη, του τύπου που 
χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους 
σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολλαρισμένο ή είναι ελαφρά 
κολλαρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετριέται με τη συσκευή Befck. δεν υπερβαίνει τα 200 
δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο 
από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος. 

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειοσποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει 
μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με 
μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους: 

-για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια: 

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και: 

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπέρβαινα τα 80 γραμμάρια, 

ή 

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα. 

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και: 

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπέρβαινα τα 80 γραμμάρια, 

ή 

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα. 

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή 
. περισσότερο (1) 

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή 
αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα Ζ5 lcPa/g/ta2. 

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή 
περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα Ζ5 tPa/gjnZ. 

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπέρβαινα τα 150 γραμμάρια: 
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ο) να είναι χρωματισμένα στη μάζα. 

β) να έχουν δείχτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)και: 

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μιχρόμετρα (micron). 

ή 

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρομετρα (micron), άλλα που να μην υπερβαίνει τα 508 μιχρομετρα (micron), και 
περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%. 

γ) να έχουν δείχτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο τσυ 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 
254 μικρομετρα (micron) και περιεχτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%. 

Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και 
το χαρτί για τα σακουλάκια του τσαγιού), το πιληματοβδές χαρτί και τα πιληματοάδή χαρτόνια. 

5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαοτί και χαρτόνια κραφτ" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% 
τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με 
θειικό άλας ή σόδα. 

6. το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να 
υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά 
αρίθμησης στην ονοματολογία. 

7. Στις Κλάσεις 48.01,48.02.48.04 μέχρι 48.08,48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο 
χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές: 

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, 

• ΐ ' 

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα 
και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο 
(χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες 
παρουσιάζονται οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 

8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται: 

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν 
υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών: 

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην 
επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή 
προστατευτική πλαστική ύλη! 

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχύρσυ κλπ_ 

3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι 
κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη. 

ή 

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες. 

β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, 
κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών. 

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, 
τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο. 

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα 
πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.· 

9. Η Κλάση 48.20 δεν κάλυπτα τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και 
τυπωμένα, ανάγλυφα ή. διάτρητα. 

10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 4823 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το 
δαντελωτό χαρτί. 

Π.Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 4821, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από 
αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε 
σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49. 

Σημειώσεις διακρίσεων 

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 Π και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με 
την ονομασία IcraftUner" τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια^ που παρουσιάζονται σε 
κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που 
λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων 
και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσιμο Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή. για κάθε 
άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση. 

(1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Hrepho, GE ή οποιαδήποτε άλλη 
ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδα 



1061 

Ι βάρος ae gpappapia 
1 (g/»2> 

1 " 5 
1 I2S 
| 200 
| 300 
| 100 

ΕΑάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο dullen | 
(kPo) | 

393 I 
117 I 
637 | 
821 | 
961 | 

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης 
περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται οε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά 
βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή 
σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσοτέρου από 115 γραμμάρια, και 
ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους: 

α) να έχει δείκτη σχισίματος Mullen (σο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση 
και 2% στην κατεύθυνση μηχανής. 

β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή 
για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση. 

| Βάρος 
| σε γραμμάρια 
I (g/«2) 

| 60 
Ι ?0 
| 80 
| 100 
Ι 115 

ΕΑαχιστη 

Ε.ατεύ9υνση 
μηχανής 

700 
830 
965 

1 230 
I 12S 

αντίσταση στο σχ 
(»Ν> 

ίσιμο 

Κατευ9ννση μηχανής 
συν εγκάρσια κα 

I 5Ι0 
Ι 790 
2 070 
2 635 
3 060 

τεύ3υνση 

ΕΑόχ 

EgKapa 

ι στη αντίσταση στο σπάσιμο με ταντνμα | 
(Μ/·) | 

ιο κατεύ3υνση | Κστεύ9υυση μηχανής | 
| συν Εγκάρσια κατεύθυνση | 

1.9 | 6 | 
2,3 | 7,2 | 
2,8 | 8,3 | 
3,7 | 10,6 | 
1,1 | 12,3 · | 

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις" το χαρτί που 
παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται 
από ίνες αλεύκαστες ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση 
που μετριέται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Coacora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) 
υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου. 

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θειωμένο συσκευασίας" το στιλβωμένο με τρίψιμο 
χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που 
παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με 
δείκτη σχισίματος Mullen too ή ανώτερο του 15. 

5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκοισης 4810 21. θεωρείται ως "χαοτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία 'LWC™, το 
χαρτί «ου είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 
γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευοά, πάνω σε 
υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται 
με μηχανική μέθοδο. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

48.0100 Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 

48.02 Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, τον τύπον που χρησιμο
ποιούνται για to γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χαι 
χαρτί χαι χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σι κυλίνδρους ή στ 
φύλλα άλλο από το χαρτί τον Κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί χαι χαρτόνια 
που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί): 

4802 10 Χαρτί χαι χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί) 
480220 Χαρτί χαι χαρτόνια υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, 

θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα 
4802 30 Χαρτίυπόθεμα για αποτυπωτιχό χαρτί (καρμπόν) 
4802 40 Χαρτίυπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας 

Άλλο χαρτί χαι χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική 
μέθοδο ή των οποίων το 10%, χατΌνώτατο όριο, χατά βάρος της 
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες: 

4802 51 — Με βσ^ος κατώτερο των 40 νραμ^τετρ.μέτοο 
4802S2 — Με βάρος 40 γραμΤτετρ.μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 

τα 150γραμ/έετρ.μετρο 
4802 S3 —Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ7τετρ.μέτρο 
4802 60 Άλλο χαρτί χαι χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% χατά βάρος 

της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με 
μηχανική μέθοδο 

Χαρτί των τύπον που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), 
για πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα, για 
πετσέτες χεριών, για πετσέτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, 
υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβαχας χαι επίπεδες επιφάνειες από 
ίνες κυτταρίνης, έοτο χαι ρυτιδωμένα, πινχοτά, ανάγλυφα, διάτρητα, 
χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, 
σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εχατοστόμετρα ή σε φύλλα 
με σχήμα τετράγονο ή ορθογώνιο τον οποίον μία πλευρά τουλάχιστον 
υπερβαίνει τα 36 εχατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα 

Χαρτί και χαρτόνια χραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή 
σε ψύλλο, άλλα από εκείνα τον Κλάσεων 48.02 ή 48.03: 
Χαρτί χαι χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftiiner": 

4804 11  Μ η λευκασμένα 
480419  Ά λ λ α 

Χαρτί χραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας: 
4804 21  Μ η λευκασμένο 
480429  Ά λ λ ο 

Άλλο χαρτί χαι χαρτόνια χραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει 
τα 150 γραμΤτετρ. μέτρο 

4804 31  Μ η λευκασμένα 
4804 39  Ά λ λ α 

Άλλο χαρτί χαι χαρτόνια χραφτ, με βάρος περισσότερο από 
150 γραμΤτετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ_/τετρ. μέτρο 

4804 41  Μ η λευκασμένα 
480442 —Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα χαι των οποίων περισσότερο του 95% 

χατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου 
που λαμβάνονται με χημιχή μέθοδο 

480449  Ά λ λ α 
Άλλο χαρτί χαι χαρτόνια χραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο 
των 225 γραμΤτετρ. μέτρο 

4804 51  Μ η λευκασμένα 
480452 —Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα χαι των οποίων περισσότερο του 95% 

χατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου 
που λαμβάνονται με χημιχή μέθοδο 

4804 59  Ά λ λ α 

48.05 Άλλο χαρτί χαι χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή 
σε φύλλα: 

4805 10 Χαρτί ημΑχημιχό για αυλακώσεις 
Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις: 

4805 21 —Των οποίων χάθε στρώση είναι λευκασμένη 
4805 22 —Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη 
480523 —Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο 

εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες 
480529  Ά λ λ α 
4805 30 Χαρτί ςτυο^ευασίας'που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος 
480540 Χαρτί χαι χαρτόνι διηθητικά: 
4805 50 Χαρτί χαι χαρτόνι πιληματοειδή. χαρτί χαι χαρτόνι με χνουδωτή 

επιφάνεια 
480560 'Αλλο χαρτί χαι χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει 

τα 150 γραμΤτετρ. μέτρο 
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4805 70 

43 05 80 

480610 

480620 
4806 30 
480640 

480710 

4807 91 

4807 99 

48.08 

480810 
480820 

4808 30 

4808 90 

48.09 

480910 
480920 
4809 90 

481011 
481012 

481021 
481029 

4810 31 

4810 32 

-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμΛετρ. 
μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ/τετρ. μέτρο 

-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος (σο ή ανώτερο των 
225 γραμΛετρ. μέτρο: 

Χαρτί χαι χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί 
αδιάβροχο σι λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί 
με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" χαι άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί 
κατεργασία με χαλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους, ή σε 
φύλλα: 
-Χαρτί χαι χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος 
(φυτική περγαμηνή) 

-Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof) 
-Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος) 
•Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές'' και άλλα χαρτιά που έχουν 
υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή 

Χαρτί χαι χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς 
επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω χαι 
ενισχυμένα εσωτεριχά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα: 
-Χαρτί και χαρτόνια "σε-αλλεπάλληλες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ 
τους με κατράμι, πίσσα ή άσφαλτο 
-Άλλα: 
-Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από 

χαρτί από άχυρο 
- Ά λ λ α 

Χαρτί χαι χαρτόνια κυματοειδή (έστω χαι με συγκολλημένη επικάλυψη) 
ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ayayXwfa ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, 
άλλα από εχείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48 J 8 : 
-Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα 
-Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή 
πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο 
-Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή 
διάτρητα" 
-Άλλα 

Χαρτί αποτυπωτιχό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" 
χαι άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που 
είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω 
και τυπωμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εχατοστόμετρα ή 
σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων τουλάχιστον η μία 
πλευρά υπερβαίνει τα 36 εχατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα: 
-Χαρτί αποτυπωτιχό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί 
-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" 
-Άλλα 

Χαρτί χαι χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες 
ουσίες στη μία ή χαι στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με 
εξαίρεση χάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω χαι χρωματισμένα στην 
επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή 
σε φύλλα: 
•Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την 
εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με 
μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατανώτατο όριο. κατά βάρος 
της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες: 
—Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ/τετρ. μέτρο 
- Μ ε βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ/τετρ. μέτρο 
-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την 
εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο 
του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από 
ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο: 

—Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC 
- Ά λ λ α 
-Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς 
σκοπούς: 
-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% 
κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου 
που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει 
τα ISO γραμΤτετρ. μέτρο 

-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% 
κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου 
που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει 
τα 150 νοαιιΤτετο. ιιέτοο 
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- Ά λ λ α 
-Αλλο χαρτί και χαρτόνια: 
- Μ ε πολλές στρώσεις 
-'Αλλο 

Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβαχας χαι επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, με επίχριση, με επάλειψη, Εμποτισμένα, επικαλυμμένα, 
χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, 
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 
48.09,48.10 ή 48.18 
•Χαρτί χαι χαρτόνια πισσωμένα, χατραμωμένα ή ασφαλτωμένα 
-Χαρτί χαι χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές -ύλες: 
—Αυτοκόλλητα 
-•Αλλα 
-Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με 
πλαστική ύλη (με εξαίρεση -ας συγκολλητικές): 
-Λευκασμένα, με βάοος που υπερβαίνει τα ISO γραμΛετρ. μέτοο 
- Ά λ λ α 
-Χαρά και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, 
παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη 
-Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από 
ίνες κυτταρίνης 

'Ογκοι χαι πλάκες από χαρτομάζα για διηθήσεις 

Τσιγαρόχαρτο, έστω και χομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή 
σε σωλήνες: 
-Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 
-Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα S εκατοστόμετοα 
-■Αλλα 

Χαρτί τοιχοστρωσίας χαι παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για 
στόλισμα υαλοστασίων: 
-Χαρτί με την ονομασία "ingrain" 
•Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που 
αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, 
με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, 
τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη 
-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που 
αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές 
ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες 
-Άλλα 

Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω 
χαιχομμένα σε σχήματα 

Χαρτί αποτυπωτιχό (χαρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" 
χαι άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων 
(άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις χαι 
πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω χαι συσκευασμένα σε κουτιά: 
-Χαρτί αποτυπωτιχό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί 
-Χαρτί με την ονομασία "αυτοανηγραφής" 
-Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις 
-Άλλα 

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη 
εικονογραφημένα χαι δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. 
Κουτιά, θήκες χαι παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας: 
-Φάκελοι 
-Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και 
δελτάρια αλληλογραφίας 
-Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 

Χαρτί υγείας, μαντίλια, iizioiivi για τον καθαρισμό από τα 
παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χεριών, τραπεζομάντιλα, 
πετσέτες τραπεζιού, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες 
(σερβιέτες) χαι ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού χαι παρόμοια είδη 
για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές 
χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτομάζα, χαρτί, 
χαρτοβαμβαχα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης: 
-Χαρτί υγείας 
-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα 
καλλωπισμού και πετσέτες χεοιών 
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4818 30 
481840 

4818 SO 
4818 90 

48J9 

481910 
481920 

4819 30 
481940 

4819 50 

481960 

48.20 

482010 

482020 
4820 30 

482040 

482050 
4820 90 

48.21 
482110 
482190 

482210 
4822 90 

482311 
482319 
4823 20 
4823 30 

482340 

482351 
4823 59 
482360 

4823 70 
4823 90 

-Τραπεζομάντιλα και πίΛθέτυς τραπεζιού 
-Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για 
βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής 
-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος 
-'Αλλα 

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλε; συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάμβαχα ή επίπεδες επιφάνειες απά Ινες κυτταρίνης. 
Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια: 
-Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι 
-Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί 
ήχαρτόν 

-Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότερο 
-'Αλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και 
χωνιά 
-'Αλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για 
δίσκους 
-Είδη από χαρτόνια για yQOfaa, καταστήματα ή παρόμοια 

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, 
αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα 
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για 
επιστολές και παοόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι 
χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), &ζσίμαχα 
βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), πουκάμισα και καλύμματα για 
φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας,στα 
οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες χαι τα φυλλάδια με πολλές σειρές 
φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτιχού χαρτιού (carbon) 
από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και 
καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι: 
-Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, 
αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, 
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια 
(ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα 

-Τετράδια 
-Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (άλλα από 
τα καλύμματα βιβλίων), πουκάμισα και καλύμματα νια φακέλους εγγράφων 
-Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με 
φύλλα αποτυπωτιχού χαρτιού 

-Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές 
-Άλλα 

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη: 
-Τυπωμένες 
-Άλλες 

Πηνία, χαρούλια κάθε είδους χαι παρόμοια υποθέματα από χα^τόμα^α, 
χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρυμένα: 
-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων 
-Άλλα 

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβαχας χαι επίπεδες επιφάνειες από 
ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα 
από χαρτομάζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβαχα ή επίπεδες επιφάνειες 
από ίνες κυτταρίνης: 
-Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες. σε ταινίες ή σε 
κυλίνδρους: 
—Αυτοκόλλητο 
- Ά λ λ α 
-Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις 
-Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων 
καρτελών 
•Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή 
σε δίσκους 
-Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς: 
—Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα 
- Ά λ λ α 
•Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη. από 
χαρτί ή χαρτόνι 
-Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτομάζα 
-Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ. ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (Κεφάλαιο 37). 

β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα^έστω και τυπωμένα (Κλάση 9(123). 

γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 93. 

δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις 
ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειοές και ανάλογα 
είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του 
Κεφαλαίου 97. 

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος 'τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με 
πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, 
φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση. 

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή 
περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν 
περιέχουν ή όχι διαφημίσεις. 

4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01: 

α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έογων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα. 
σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι ακόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που 
αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους. 

β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμα του. 

γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο 
ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφουν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν 

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτικής και οι ακονογοαφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά 
φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11. 

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν 
κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από 
εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11. 

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λευκώματα ή 
βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει 
δευτερεύον ενδιαφέρον. 



1067 

ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

49.01 
490110 

4901 91 
490199 

490210 
4902 90 

49.04 00 

49.05 

4905 10 

4905 91 
4905 99 

49.06 00 

49.07 00 

49.08 
4908 10 
4908 90 

49 ΛΙ 

4911 10 

4911 91 
4911 99 

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοιο έντυπα, έστω χαι σε ξεχωριστά φύλλα: 
•Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα 
-"Αλλα: 
-Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη 
-•Αλλα 

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 
εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις: 
-Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα 
-'Αλλα 

Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή 
χρωματισμό, για παιδιά 

Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη 

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάβε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, 
τυπωμένες: 
-Υδρογειες σφαίρες 
-Άλλα: 
-Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων 
- Ά λ λ α 

Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και 
ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα 
οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. 
Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και 
αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, 
ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω 

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και araXoya, που δεν έχουν ακυρωθεί και 
κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα 
προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι 
μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι 

Χαλκομανίες κάθε είδους: 
•Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν 
-Άλλες 

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Λελτάρια τυπωμένα 
με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς. 
φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 

Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες 
χαρακτικής και οι φωτογραφίες: 
-Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παοομοια 
-Άλλα: 
-εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες 
- Ά λ λ α 
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ΤΜΗΜΑΧΙ 

ΎΦΑΝτίΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 

Σημειώσεις 

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02), τις χοντρότοιχες (τρίχες χαίτης και ουράς μσνόπλων 
ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03). 

β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01.57.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα 
Φ&τρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθους στα ελαιο-
πιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11. 

γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι χαι άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14. 

δ) τον αμίαντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13. 

ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη. που προορίζονται για 
ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατριακοΰς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές 

ζ) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04. 

η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάοσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και 
τις λουρίδες και παοόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλΐοστόμετρα, 
από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39). καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή 
καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46). 

θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, 
του Κεφαλαίου 39. 

ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του 
Κεφαλαίου 40. 

κ) τα μη αποψιλωμένα δέοματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των Κλάσεων 43.03 
ή 43.04. 

λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02. 

μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας). 

ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήμια και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64. 

ξ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους. 
του Κεφαλαίου 65. 

ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67. 

π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα 
τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15. 

ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα 
κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70). 

σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού). 

τ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού· δίχτυα για αθλητικές 
δραστηριότητες). 

2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή 
περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία 
υπερτερεί, κατά βάρος, καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες 

Όταν καμιά υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου 
από την υφαντική ύλη η οποία υπάγεται στην τελευταία κατά' σειρά αρίθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων πσυ μπορούν 
έγκυρα να ληφθούν υπόψη. 

Β)' Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού: 

α) τα νήματα από χοντροτριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα 
(Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) 
θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο 
θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα. 

β) η εκλογή της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του 
Κεφαλαίου και, μετά. στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης πσυ πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί 
κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό. 

γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά 
κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο. 

δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν 
μία υφαντική ύλη. 

Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω 
σημειώσεις 3,4,5 ή 6. 

3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β. θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως 
"σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά): 
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α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex. 

β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές Ινες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή 
περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decilex. 

γ)απόκαννάβιήλινάρι: r 

Ιο) στιλβωμένα, με τίτλο 1429 decitex ή πάνω. 

2ο) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex. 

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους. 

ε) από άλλες φυτιχές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex. 

ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο. 

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται: 

α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και στα 
νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο. 

β) σης δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολυκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με 
στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του Κεφαλαίου 54. 

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54. 

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα 
ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ). 

ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία 
"αλυσιδίτσα" της Κλάσης 56.06. 

4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ποοβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50,51. 52,54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που 
προσφέρονται: 

α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν 
υπερβαίνει τα: 

ίο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. 

ή 

2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα. 

β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα: 

Ιο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από 
απορρίμματα από μετάξι, 

ή 

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex. 

ή 

3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα. 

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα 
οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν 
υπερβαίνει τα: 

Ιο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απρρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

ή 

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα. 

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται: 

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση: 

Ιο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
και 

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω 
από 5 000 decitex. 

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα: 

Ιο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται, 

ή 

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται 
σε κούκλες. 

γ) στα στοιμμενα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά. με 
τίτλο 13*3 decitex ή λιγότερο. 
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δ) στα άπλα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται: 

Ιο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος, 

ή 

2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, 
κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος). 

5. Στις Κλάσεις 52.04,54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα 
που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους: 

α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να 
μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια. 

β) να είναι κολλαρισμένα 

και 

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Ζ". 

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex 
(centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: 

-νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 60cN/tex, 

- νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 53 cNAex, 

-νήματα απλά. στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: 27cN/tex. 

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα": 

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο. 

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα 
από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή καπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική 
εογασία, όπως ορισμένα ξεσκονόπανα. σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού 
(^τετράγωνα") και κουβέρτες. 

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με 
κρόσια δεμένα σε κόμπους"που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα. 
εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς σύγια 
έχουν απλώς συγκρατηθεί. 

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίσματος του νήματος. 

ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι 
ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που 
αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο! σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι 
ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματοςΧ 

ζ) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες 
μονάδες. 

8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 
μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάγονται στα 
κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59. 

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων 
υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά" 
στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση. 

ΙΟ.Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο 
τμήμα αυτό. 

11-Σχο τμήμα αυτό,ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβαπτισμένα. 

12.Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμίδια" εννοεί και τα αραμίδια. 

13.Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται 
στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση. 

Σημειώσεις διακρίσεων 

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως: 

α) "νήματα ελαστομερή": 

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα 
υφασμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού 
μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε 
λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους. 

β) "νήματα αλεύκαστα": 

τα νήματα: 

Ιο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο 
(έστω και στη μάζα), ούτε εκτύπωση. 
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η 

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια. 

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιοο χρώμα 
εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην πεοιπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν 
υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας ( π χ διοξείδιο του τιτανίου). 

γ) "νήματα λευκασμένα": 

τα νήματα; 

Ιο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεϋκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη 
διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, 

ή 

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών, 

ή 

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα. 

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)" 

τα νήματα: 

Ιο) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή 
κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες, 

ή 

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και 
χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα 
κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chines), 

ή 

3ο) στα οποία το φιτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά, 

ή 

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά. που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα. 

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ* αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες 
μορφές του Κεφαλαίου 54. 

ε) "υφάσματα αλεύκαστα": 

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λευκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. 
Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα. 

ζ) "υφάσματα λευκασμένα": 

τα υφάσματα; 

Ιο) που είναι λευκασμένα ή. εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά 
τόπι, 

ή 

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες, 

ή 

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα. 

η) "υφάσματα βαμμένα": 

τα υφάσματα: 

Ιο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν 
δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι, 

ή 

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος. 

θ) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων": 

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα): 

Ιο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ιδίου χρώματος, 
άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών, 

ή 

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα. 

ή 

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη. 
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(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται 
υπόψη). 

ι) "υφάσματα τνπωτά": 

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρου χρωμάτων. 

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα χαι τα υφάσματα που παρσυσ^ουν σχέδια που γίνονται, πχ., με πινέλο, 
ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλοκών, με τη μέθοδο μπατίκ.) 

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisage) δεν έχα καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή 
υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς. 

κ) "απλή ύφανση": 

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαδισύ περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά 
τοποθετημένα νήματα του στημονιοϋ και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά 
τοποθετημένα νήματα του υφαδισύ. 

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως εξ 
ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, 
για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες ύλες. 

Β) Πα την εφαρμογή του κανόνα αυτού: 

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την 
έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3. 

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδωτή ή μπουκλωτή 
επιφάνεια. 

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, 
για τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο, αστήρικτα ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται 
λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 

ΜΕΤΑΞΙ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

METASI 

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετβλιγμα τον ινών τους 

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο 

Απορρίμματα οπό μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια 
τα ακατάλληλα για ξετυλιγμα τβν ινών τους, τα απορρίμματα νημάτον 
και τα ξεφτίαια): 
-Μη λαναςισμενα ή χτενισμένα 
-•Αλλη 

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), 
μη συσκευασμένα για Tt| λιανική πώληση 

Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέΐες) 

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι: 
-Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι 
-Άλλα υφάσματα, .ton περιέχουν τουλάχιστον 85% χατά βάθος μετάξι ή 
απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από 
μετάξι 

-Άλλα υφάσματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 

ΜΑΛΛΙ. ΤΡΚΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΤΛΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ 

Σημείωση 

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως: 

α)"μαλλί"ηφυσιχήΙναπουχαλύπτειταπροβατοειδή 

© "τοίχες εκλεχτής ποιότητας" οι τρίχες αλπαχά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας 
μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ η παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο 
οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκυρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχοπόνηχα 

Ύ) "τρίχες χσντροειδείς" οι τρίχες των ζωών που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις 
τρίχες 'ψηχτροποιίας (Κλάση 05.02) και τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονσπλων ή βοοειδών) (Κλάση 
05.03). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Μαλλιά, μη λαγαρισμένα ή χτενισμένα: 
-Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται 
χαι τα μηλλιά που πλνθηχαν πάνω στην προβιά: 
-Μαλλιά από χούρεμα 
-Άλλα 
•Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την 
απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα): 
-Μαλλιά από κούρεμα 
-Αλλα 
-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτιχών υλών (απανθρακωμένα) 

Τρίχες ζώαν, εκλεχτής ποιότητας ή χσντροειοείς, μη λαγαρισμένες ή 
χτενισμένες: 
-Τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Τρίχες χοντροαδείς 

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώο*· εκλεχτής ποιότητας ή 
χοντροειόείς, στα οποία περί λαμβάνονται χαι τα απορρίμματα από 
νήματα, με εξαίρεση όμας τα ξεφτίοια: 
-Αποχτενίόια από μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεχτής ποιότητας 
•Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες 

Εεφτί&ια από μαλλί ή από τρίχες ζώαιν, εκλεχτής ποιότητας ή 
χοντροει&εί* 

Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας ή χοντροειόείς, λαγαρισμένα ή 
χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται χαι το μαλλί χτενισμένο χώμα): 
-Μαλλί λαγαρισμένο 
-Μαλλί χτενισμένο: 
-Μαλλί χτενισμένο χύμα 
-Άλλο 
-Τρίχες ζώων, εκλεχτής πυιόνιιας. λαγαρισμένες ή χτενισμένες 
-Τρίχες χοντροαοείς, λαγαρισμένες ή χτενισμένες 

Νήματα από μαλλί λαναρισμενο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί 
-Που περιέχουν λιγότερο του 85* κατά βάρος μαλλί 

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί 
-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί 

Νήματα από τρΐχες ζώων, εκλεχτή; ποιότητας, λαγαρισμένα ή χτενισμένα, 
μη συσκευασμένα για τη λιανική ποληση: 
-Λαγαρισμένα 
•Χτενισμένα 

Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώαν, εκλεχτής ποιότητας; συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση: 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, 
εκλεχτής ποιότητας 
-Άλλα 

Νήματα από τρίχες χοντροειόείς ή από χοντρότριχες (χαίτης χαι ουράς 
μονόχλον ή βοοειόών) [οτα οποία τεριίσμβάνονται χαι τα νήματα από 
τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης χαι ουράς μονόπλαν ή βοοειόάν)], 
έστο χαι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

Υφάσματα από μαλλί λαναρισμενο ή από τρ ίχες ζώαν, εκλεχτής ποιότητας 
λαγαρισμένες: 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, 
εκλεχτής ποιότητας: 
-Με βάρος που 6ev υπερβαίνει τα 300 νραμΤτετρ. μέτρο 
-Άλλα 
-Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή ΐίχνιμες ίνες 
•Άλλα, σύμμεοςτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 
-Άλλα 

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες ζώατν, εκλεχτής ποιότητας 
χτενισμένες 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, 
εκλεχτής ποιότητας: 
-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμΛετα. μέτρο 
-Άλλα 
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-'Αλλα, σύμμειχταχυρίως ή μόνο με σννθεηχες ή αχνιιΟι, ίνες 
-'Αλλα, σύμμεικτα χυρ(<ος ή μώνο με σννβεηχες ή τεχνητές Ινες μη 
συνεχείς 

•Άλλα 

Υφάσματα από τρίχες χαντροειίκίςή' απόχοττι;όχβ>χι; (χαίτης χαι 
ονςάς μονάχλαν ή goocttw) 
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ΒΑΜΒΑΚΙ 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Σύμιρωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούμαι τα 
υφάσματα με διαγώνια ριγωτή 'ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του στημονιον με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον 
αριθμώ 4 χαι στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σπασμένο σερζέ ή σατέν 4, που 
δίνα την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα νίιμαχα του στημονιοϋ είναι ^αφμίτΛΐ μπλε και τα νήματα του υφαδιοΰ 
είναι αλεΰκαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φωτεινό από τα νήματα του στημονιού. 
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52.0100 

52.02 

5202 10 

5202 91 
5202 99 

52.03 00 
52.04 

520411 
5204 19 
5204 20 

5205 11 

5205 12 

5205 21 

5205 22 

5205 31 

5205 32 

5205 41 

5205 42 

Βαμβαχι, μη λαναοισμένοσντζ χτενισμένο. 

Ακοοοίρματα από βαμβάκι (στα οποία τπριΐπμβάνσττσιχαι τα 
απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίοια): 
-Απορρίμματα από νήματα 
-Αλλο; 
-Ξεφτίδια 
-•Αλλο 

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χιενκιμέκι 
Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω χαι συσκευασμένα για τη λιανιχή 
πώληση: 
-Μη συσκευασμένα νια τη λιανική πώληση: 
—Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι 
-•Αλλα 
-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

Νήματα από βαμβάχι (άλλα από τα νήματα για βάψιμο), son περιέχουν 
τουλάχιστον 85%χατά βάρος Βαμβάχι, μη συσκευασμένα για τη λιανιχή 
πώληση: 
-Νήματα απλά, από Ινες μη χτενισμένες: 
—Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει 
τις 14 μετρικές μονάδες) 

-Me τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex άλλα όχι κατώτερο των 232.56 
decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες άλλα δεν 
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 

-Με τίτλο κατώτερο των 23256 decitex άλλα όχι κατώτερο των 192-31 
decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες άλλα δεν 
υπερβαίνει ης 52 μετρικές μονάδες) 

-Με τίτλο κατώτερο των 19231 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 

-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες) 

-Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες: 
—Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει 
τις 14 μετρικές μονάδες) 

-Me τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 23256 
decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 

-Me τίτλο κατώτερο των 23256 decitex αλλά όχι κατώτερο των 19231 
decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 

—Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνα -ας 80 μετρικές μονάδες) 

—Me τίτλο κατώτερο των 125 decitex (sou υπέρβαινα τις 80 μετρικές 
μονάδες) 

-Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες: 
-Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν 
υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

-Me τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 71429 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 23256 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 23256 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 19231 decitex (που υπερβαίνει -ας 43 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 19231 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
αλλά 6ενι,περβπ(νει -ας 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Me τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει 
τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

•Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες: 
—Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν 

υπέρβαινα τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 
—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 71429 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 23256 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 23256 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 19231 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 19231 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα). 

-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπέρβαινα 
τις 80 ιιετοικές μονάδες σε απλά νήματα) 
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5208 21 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Νήματα οπό βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμοχ καα περιέχουν 
λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση: 
Νήματα απλή. από Ινες μη χτενισμένες: 
Με τίτλο 71429 dedtez ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει / ' ' 
χνς 14 μετρικές μονάδες) 

—Με τίτλο κατώτερο των 71439 dedtez αλλά όχι κατωτέρα των 23256 
dedtez (που υπερβαίνα τις 14 μετείχες μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνα τις 43 μετρικές μονάδες) 

Με τίτλο κατώτερο των 232.56 dedtez αλλά όχι χατώτεοο των 19231 
dedtez (που υπερβαίνα τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 

Με τίτλο κατώτερο των 19231 dedtez αλλά όχι κατώτερο 
των 125 dedtez (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 

Με τίτλο κατώτερο των 125 dedtez (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες) 

Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες: 
Με τίτλο 714.29 dffdtez ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει 
τις 14 μετρικές μονάδες) 

Με τίτλο κατώτερο των 71429 dedtez αλλά όχι χατωτερο των 232J6 
dedtez (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 

Με τίτλο κατώτερο των 23236 dedtez αλλά όχι κατώτερο των 19231 
dedtez (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει ας 52 μετρικές μονάδες) 

Με τίτλο κατώτερο των 19X31 dedtez αλλά όχι κατώτερο 
των 125 dedtez (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 

Με τίτλο κατώτερο των 125 dedtez (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες) 

•Νήματα στριμμένα ή χορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες: 
Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 dedtez ή περισσότερο (που δεν 
υπερβαίνειας 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 dedtez αλλά όχι 
κατώτερο των 23256 dedtez (που υπέρβαινα ης 14 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει ης 43 μετρικές μονάδες σε απλά νν/ιαχα) 

Me τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 23236 dedtez αλλά όχι 
κατώτερο των 192.31 dedtez (που υπερβαίνει ας 43 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

Με τίτλο οι απλά νήματα κατώτερο των 192.31 dedtez αλλά όχι 
κατώτερο των 125 dedtez (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 dedtez Οτου υπέρβαινα 
τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

Νήματα στριμμένα ή χορδονωτά, από ίνες χτενισμένες: 
Με τίτλο σε απλά νήματα 71429 dedtez ή περισσότερο (που δεν 
υπέρβαινα τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 71429 dedtez αλλά όχι 
κατώτερο των 23236 dedtez (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές 
μονάδες αλλά οενυπτρβσίνατις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 23ZS6 dedtez αλλά όχι 
κατώτερο των 19231 dedtez (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά ντιμχαή 

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 19231 dedtez αλλά όχι 
κατώτερο των 125 dedtez (που υπερβαίνειας 52 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 12S dedtez (που υπέρβαινα 
τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

Νήματα από Βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιμο) συσκευασμένα για 
τη λιανιχή χάληση: 
Που περιέχουν τουλάχιστον 85* κατά βάρος βαμβάκι 
Άλλα 

Υφάσματα από βαμβάκι, sort περιέχουν τουλάχιστον 85%κατά βάρος ' 
βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ/τετρ^ιέτρα: 
ΑλΕΰχαστα: 
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπέρβαινα τα 100 γραμΛετρ.μέτρα 
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπέρβαινα τα 100 γραμ/Εετρ.μέτρα 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνα τον αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα 
•Λευκασμένα: 
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνα τα 100 γραμΤιετρ^μέτρα 

« 
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Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμΤτετρ̂ μέτρα 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμο3.8 

'Αλλα υφάσματα 
Βαμμένα 
—Απλής ύφανσης, με βάρος sou δεν υπερβαίνει χα 100 γραμντετο^μέτρα 
—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 τραμ τ̂ετρ^μετρα: 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμώ* 

—Άλλα υφάσματα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γοαμΛετρ^ιέχρα 
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γοαμ7τετρ.μέτρα 
—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα 
Τυπωτά: 
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 νραμΤτετρ̂ μέτρα 
—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμντετρ.μετρα 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: 

—Άλλα υφάσματα 

Υφάσματα από βαμβάκι, παν περιέχουν τουλάχιστον 85%«ατά βάρος 
βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμΤτεταρέτρα: 
Αλεύχαστα: 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα 
Λευκασμένα: 
Απλής ύφανσης 
—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
■του στημονιού με το υφάδι δεν υπτρβπίνει τον αριθμό 4 

—Άλλα υφάσματα 
Βαμμένα: 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
Απλής ύφανσης 
Υφάσματα με την ονομασία "tamn" 
—Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην 
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον 
αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα 
•Τυπαπα: 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

—Άλλα υφάσματα 

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο ααο S5 %κατά βάρος 
βόμβα», σύμμεικτα κυρίας ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές Ινες; με 
βάοος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ^τετρ.μέτρα: 
Αλεύχαστα: 
Απλής ύφανσης 
—Διαγώνιαςριγωτής (σερζέ) ήσιαυρωιή^ύψανοα»στηνοποίαησχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

—Άλλα υφάσματα 
Λευκασμένα: 
Απλήςύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
τον στημονιού με το υφάδι δεν υπτρβπίνει τον αριθμό 4 

—Άλλα υφάσματα 
Βαμμένα: 
—Απλής ύφανσης 
—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή ιιιαυρωιή^ ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

—Άλλα υφάσματα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
—Απλής ύφανσης 
Διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 
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'Αλλα ■υφάσματα 
Tuiuuuk 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με χο υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

Άλλα ιχρασματα 

Υφάσματα από ΡαμΡάχτ, son πεφίέχσον λιγότερο and 85 %«ατά Ρ&βος 
βαμβάκι, σύμμεικτα καοίας ή μόνο μ< αννθετικχς ή τεχνητές Ινες μ« 
βάρος ίου «κρβαΐνει τα 200 γοτφΑην,μχτοα: 
Αλεύχαστα: 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι ίεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα 
Λευχασμένα: 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

—Άλλα υφάσματα 
•Βαμμένα: 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή οιιιυριιιιής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμώ 4 

—Άλλα υφάσματα 
 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
Απλής ύφανσης 
Υφάσματα με την ονομασία "denim* 
'Αλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην 
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον 
αριθμώ 4 

Άλλα υφάσματα 
•Τυπωτά: 
Απλής ύφανσης 
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα 

Άλλα «φάσματα οπό βαμβάκι: 
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμΤτετρ,μέτρα: 
Αλεύχαστα 
Λευχασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
—Τυπωτά 
Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ,/τετρ.μέτρα: 
—Αλεύχαστα 
—Λευχασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διάφορων χρωμάτων 
—Τυπωτά 
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ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΠΚΕΣ ΙΝΕΣ. 
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 
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530121 
530129 
530130 
S3.02 

530210 
5302 90 

530390 

53.04 

5304 10 
5304 90 

5107 

530710 
530720 

53.08 
530810 
5308 20 
5308 30 
5308 90 

53.09 

530911 
530919 

530921 
530929 

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποΐΜΐένο. Ζτουπιά 
και απορρψματα από λιναρι (ατα οποία περιλαμβάνονται και τα 
απορρίμματα από νήματα κα τα ξεφτβια): 
•Λιναρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 
•Λιναρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο 
τρόπο, αλλά όχι νηματοΓΗχημένο: 
-Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο 
-Άλλο 
-Στουταά και απορρίμματα από λινάρι 
Κανναβι (Cannabis aaava L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι 
νηματοποιημενο. Στουτπό και απορρίμματα από κσννόβι (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδκι): 
-Κανναβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 
-Άλλα 

Γιούτα και Αλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του 
Φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λιναρι, 
το κανναβι κα το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλό όχι 
νηματοποιημένες. Ζτουπιά και απορρίμματα από αυτές τις Ινες (ατα 
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτβιο): 
•Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερκό 
του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή 
μουσκεμένες 
•Άλλες 

Σιζάλ και άλλες υφαντικές Ινες του είδους Agav·, ακατέργαστες ή 
κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουτηά και απορρίμματα από 
ης Ινες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από 
Ινες και τα ξεφτβα): 
-Σιζάλ και άλλες υφαντικές Ινες του είδους Agave, ακατέργαστες 
-Άλλες 

Κοκοφοίνκα, οβάκα (κανναβι Μανίλας ή Musa Uxtills Ν··), ραμΙ και 
άλλες φυτικές υφαντικές Ινες που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι 
νηματοποιημένες. Ζτουπιά και απορρίμματα από τις Ινες αυτές (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια): 
-Από κοκοφοΜκα (coir): 

530511 
530519 

530521 
530529 

5305 91 
530599 

53.08 
530610 
530620 

-Ακατέργαστο 
-Άλλο 
-Από αρακά: 
—Ακατέργαστη 
-Άλλη 
-Άλλες: 
-Ακατέργαστες 
-Αλλες 

Νήματα από λινάρι: 
-Απλά 
-Στριμμένα ή κορδονωτά 

Νήματα από γιοάτα ή άλλες υφαντικές Ινες που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της 
Κλάσης 53.03: 
-Απλά 
•Στριμμένα ή κορδονωτά 

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές Ινες. Νήματα από χαρτί: 
-Νήματα από κοκοφοίνικα 
•Νήματα από κανναβι 
•Νήματα από χαρτί 
•Άλλα 

Υφάσματα από λιναρι: 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι: 
-Αλεύκαστα ή λευκασμένα 
-Άλλα 
-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι: 
-Αλεύκαστα ή λευκασμένα 
-Άλλα 

Υφάσματα από γιούτσ ή άλλες υφαντικές Ινες που προέρχονται από τα 
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της 
Κλάσης 53.03: 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΔΑΣΜΟΥ 

Ε. ο. κ. 
% 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
% 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΌΤΗΤΑς 

531010 -Αλβύκαστα 
S31090 -'Αλλα 
53.11 00 Υφβορστο από άλλες φοηκίς υφαντικές Ινίς. Υφόομστα απ* νήματα από 

χοριί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ 

Σημειώαεις 

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές Ινες" εννοούνται, οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες 
αϊτό πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά: 

α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουριθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων 

β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π,χ. κυτταρίνη, κσζείνη, πρωτείνες, φύκια), όπως 
τεχνητών υφαντικών ινών, βισχόζης, οξικής κυτταρίνης, cupro ή αλγινιχού άλατος. 

θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται 
με το στοιχείο β). 

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες". 

2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του 
Κεφαλαίου 55. 
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54.01 

540110 
540120 

54.02 

5*02 10 
5402 20 

5402 31 

5402 32 

5402 33 
5402 39 

5402 41 
5402 42 
5402 43 
540249 

5402 51 
5402 52 
5402 59 

5402 61 
5402 62 
5402 69 

54.03 

5403 10 
540320 

5403 31 

5403 32 

5403 33 
5403 39 

540341 
5403 42 
540349 

54.04 

5404 10 
5404 90 

54.05 00 

54.06 

540610 
540620 

54.07 

540710 

540720 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνδετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστο και 
συσκευασμένα για Tt| λιανική πώληση: 
Από Ινες συνθετικές συνεχείς 
Από Ινες τεχνητές συνεχείς 

Νήματα αχό ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα αχό τα νήματα για ράψιμολ 
μη συσκευασμένα για ΤΗ λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα μονόινα σιινΟε,ιικά κατά τον 67 dedtex: 
Νήματα μεγάλης αντοχής από ναυλον ή άλλα ττολυαμίΛιπ 
Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες 
Νήματα ελασαχοποιημένα: 
—Από ναυλον ή άλλαπολυαμί&α, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή 
κατώτερο 

—Από ναυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε άπλα νήματα ανώτερο 
των 50 tex 

—Από πολυεστέρες 
Αλλα 
'Αλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει 
τις 50 στροφές το μέτρο: 
—Από ναυλον ή άλλα πολυαμίδια 
Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες 
Από πολυεστέρες, άλλα 
'Αλλα 
•'Αλλα νήματα, απλό, με στρίψιμο που υπερβαίνει ας 50 στροφές το 
μέτρο: 
Από ναυλον ή άλλα πολυαμίδια 
Από πολυεστέρες 
'Αλλα 
•Άλλα νήματα, στριμμένα ή χορδοναπα: 
—Από ναυλον ή άλλα πολυαμίδια 
Από πολυεστέρες 
Άλλα 

Νήματα αχό τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για θάψιμο), 
μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα μονόινα τεχνητά χάτο τον 67 dccitex: 
•Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαναχές ίνες βισχόζης 
•Νήματα ελαατιχοποιημένα 
Άλλα νήματα, απλά: 
Από τεχνητές υφανοχές Ινες βισχόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο 
που δεν υπέρβαινα τις 120 στροφές το μέτρο 

Από τεχνητές υφανηχές ίνες βισχόζης. με στρίψιμο που υπερβαίνει 
τις 120 στροφές το μέτρο 

Από οξιχή κυτταρίνη: 
Άλλα 
Άλλα νήματα, στριμμένα ή χορδοναπα: 
—Από τεχνητές υφαντιχές ίνες βισχόζης 
Από οξιχή κυτταρίνη 
Άλλα 

Νήματα μονόινα συνβετιχά 67 dedtex ή περισσότερο και τον οποίαν η 
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 
1 χιλιοστόμετοο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (χχ. m»t|i6 άχυρο), 
από συνθετικές υφαντικές όλες, τον οποίαν το ορατό πλάτος δεν 
υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα: 
•Νήματα μονόινα 
•Άλλα 

Νήματα μονόινα ιεχ»ιμά 67 dccitex ή περισσότερο και τον οποίαν η 
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 
1 χιλιοστόμετοο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π,χ. τεχνητό άχυρο), 
από τεχνητές υφαντικές ύλες, τον οποίαν το ορατό πλάτος δεν 
υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα 

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα 
για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
•Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς 
•Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς 

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα 
της Κλάσης 54.04: 
Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από ναυλον 
ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες 

Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές: 

t 

ι 
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540741 
540742 
540743 
540744 

540751 
5407 52 
5407 53 
540754 
S40760 

5407 71 
5407 72 
5407 73 
540774 

540781 
5407 82 
540783 
5407 84 

5407 91 
5407 92 
5407 93 
5407 94 

54.08 

5408 21 
5408 22 
540823 
540824 

5403 31 
5408 32 
S408 33 
5408 34 

"Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 ταυ τμήματος XI 
'Αλλα υφάσματα που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες 
συνεχείς από νάυλσν ή Αλλα πολναμίδια: 

—Αλεύχαστα ή λευκασμένα > 
Βαμμένα 
—Από νήματα διάφορο» χρωμάτων 
—Τυπωτά 
'Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% χατάβάροςίνες 
συνεχείς οπό πολυεστέρα ελαστιχοποιημένες: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
—Τυπωτά 
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% χατα βάρος Ινες 
συνεχείς από πολυεστέρα μη ελασαχαποιημένες 
'Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% χατα Βάρος συνθετιχές 
Ινες συνεχείς: 

Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
—Βαμμένα 
—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
—Τυπωτά 
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% χατάβάρος 
συνθετιχές ίνες συνεχείς χαι είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με 
βαμβάκι: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διάφορο» χρωμάτων 
—Τυπωτά 
Άλλα υφάσματα: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
Τυπωτα 

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα υφάσματα που κατασκευάζονται από αοοϊάντα της 
Κλάσης 54.05: 
Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από 
τεχνητές υφαντικές ίνες βισχόζης 
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% χατάβάροςίνες 
συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
—Τυπωτά 
Άλλα υφάσματα: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
—Τυπωτά: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ SS 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 

Σημείωση 

1. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02. θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι 
δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και (σο με το μήκος των 
δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους: 

α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα 

β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο 

γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex 

δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι βεσμες πρέπει να έχουν τεντωθεί και, από το γεγονός αυτό. να 
μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους: 

ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex 

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: 
•Από νάυλσν ή άλλαπολυαμί&ια 
Από πολυεστέρες 
Ακρυλικές ι) μοντσχρυλιχές 
•'Αλλες 

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς 

Συνβετικές ίνες μη συνεχείς, sou tev είναι λαγαρισμένες, χτενισμένες 
ή με άλλο τράτο παρασκευασμένες για νηματοποίηση: 
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 
•Από πολυεστέρες 
Ακρυλικές ή μονταχρυλιχές 
•Από πολυπροπυλένιο 
•Αλλες 

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που icv είναι λαγαρισμένες, χτενισμένες ή 
με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση: 
Από τεχνητό μετάξι βισχόζης 
•'Αλλες 

Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα 
νημάταν και τα ξεφτίοια): 
Από συνθετικές Ινες 
Από τεχνητές ίνες 

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαγαρισμένες, χτενισμένες ή 
με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση: 
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 
Από πολυεστέρες 
Ακρυλικές ή μονταχρυλιχές 
-Άλλες 

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, πο» είναι λαγαρισμένες, χτενισμένες ή με 
άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοπο ϊηση 

Νήματα για ράιριμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστα 
χαι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
•Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς 
•Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 

Νήματα από σννβετιχές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για 
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
Που περιέχουν τουλάχιστον85% κατά βάρος Ινες μη συνεχείς από 
νάυλον ή άλλα πολυαμίδια: 

Απλά 
Στριμμένα ή χορδσναπά 
Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από 
πολυεστέρα: 
Απλά 
Στριμμένα ή χορδονωτά 
Που περιέχουν τουλάχιστον 85% χατά βάρος ίνες μη συνεχείς 
αχρυλιχές ή μοντακρυλιχές: 

Απλά 
Στριμμένα ή χορδονοπά 
Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές 
ίνες μη συνεχείς: 

Απλά 
—Στριμμένα ή χορδονωτά 
Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα: 
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς 
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
Σύμμεικτα χυρίως ή μόνο με βαμβάκι 
Άλλα 
Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μονταχρυλιχές: 
Σύμμεικτα χυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεκτής ποιότητας 
Σύμμεικτα χυρίως ή μόνο με βαμβσχι 
Άλλα 
•Άλλα νήματα: 
Συμμαχία χυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 
Άλλα 

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), 
μη συσκευασμένα νια τη λιανική πώληση: 
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•Που περιέχοντ τουλάχιστον 85% χατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς: 
-Απλά 
-Στριμμένα ή χορδσνωτά 
-'Αλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο μι μαλλί ή τρίχες ζώων. 
εκλεχτής ποιότητας 

-Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 
-Άλλα νήματα 

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα 
νήματα για οάφιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, sou περιέχουν τουλάχιστον 85% 
χατά βάρος από τις ίνες αυτές 
-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% 
χατά βάρος από τις ίνες αυτές 
•Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν 
τουλάχιστον 85% χατά βάοος συνθετικές ίνες μη συνεχείς: 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% χατά βάρος ίνες μη συνεχείς από 
πολυεστέρα: 
-Αλεϋχαστα ή λευχασμένα 
-Άλλα 
-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% χατά βάρος ίνες μη συνεχείς 
ακρυλικές ή μονταχρυλιχές: 

-Αλεϋχαστα ή λευχασμένα 
-Άλλα 
-Άλλα: 
-Αλεϋχαστα ή λευχασμένα 
-Άλλα 

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότεοο 
του 85% χατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα χνοίας ή μόνο με 
βαμβάκι, με βάοος που οεν υπερβαίνει τα 170 γραμΛετρ,μέτρο-. 
-Αλεϋχαστα ή λευχασμένα: 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιοϋ με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 
-Άλλα υφάσματα 
-Βαμμένα: 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανση ς 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημσνιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς αχό πολυεστέρα 
-Άλλα υφάσματα 
-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονισύ με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 
-Άλλα υφάσματα 
•Τυπωτά: 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα απλής ύφανσης 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην σποία η σχέση του στημσνιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 
-Άλλα υφάσματα 

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότεοο 
του 85% χατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με 
βαμβάκι, με Βάοος που υπερβαίνει τα 170 γραμΑπο^μέτοο: 
•Αλεϋχαστα ή λευχασμένα: 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημσνιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 
-Άλλα υφάσματα 
-Βαμμένα: 
-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην atoia η σχέση του στημονιού με to υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμώ 4 

'Αλλα υφάσματα από Ινες μη συνεχείς από πολυεστέρα 
Άλλα υφάσματα 

 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
Αχό Ινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανση ς 
Από Ινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς οπό πολυεστέρα 
Άλλα υφάσματα 
Τυπωτά: 
Από Ινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

—Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 
Άλλα υφάσματα 

Άλλα «φάσματα από συνθετικές ίνες μη συνέχει; 
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα: 
—Σύμμειχτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισχόζη 
Σύμμειχτα χυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Άλλα 
Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μονταχρυλιχές: 
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 
.Σύμμεικτα χυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: 
Άλλα 
Άλλα υφάσματα: 
Σύμμειχτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 
Σύμμειχτα χυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Άλλα 

Υφάσματα από τεχ»ΐ|ΐες ίνες μη συνεχείς: 
Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
Τυπωτά 
Που περιέχουν λιγότερο του 85* κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς, σύμμεικτα χυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
συνεχείς: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
Τυπωτά 
Που περιέχουν λιγότερο του 85* κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς, σύμμειχτα χυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζωών, εκλεχτής 
ποιότητας: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
—Τυπωτά 
Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς, σύμμεικτα χυρίως ή μόνο με βημβόνι: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
Τυπωτά 
Άλλα: 
Αλεύχαστα ή λευκασμένα 
Βαμμένα 
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 
—Τυπωτά 

■ 

\ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 

ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. 
ΣΠΑΓΚΟΙ. ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΠΑΣ 

Σημειωθείς 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει.: 

α) τις βάτες, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, εηχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή 
παρασκευάσματα (π,χ, άρωμα ή φτιασίδια του Κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, 
στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στιλβώμστα κλπ. η παρόμοια παρασκευάσματα της 
Κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμεύουν μόνο ως 

υπόθεμα. 

β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11. 

γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πίλημα ή ύφασμα 
μη υφασμένο (Κλάση 68.05). 

δ) το μαρμαρυγία συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο 
(Κλάση 68.14). 

ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο 
(τμήμαΧν). 

2. Με τον όρο "πίλημα" εννοείται και το πίλημα που γίνεται με Βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από 
ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια 
νημάτων του ίδιου φύλλου. 

3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσιούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, 
οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης). 

Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσιούκ ως 
συνδετικό. 

Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις: 

α) τα πιλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσιούκ ή με απανωτές στρώσεις 
από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% η λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πιλήματα που 
είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσιούκ (κεφάλαια 39 ή 40). 

β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσιούκ, είτε εντελώς 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες. με τον όρο ότι η επίχριση ή η 
επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλΚα^/ές του 
χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40). 

γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσιούκ, συνδυασμένα με πίλημα ή μη υφασμένο 
ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40). 

4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 
54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 
γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές 
τιςεργαοίες. 
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5602 90 

5604 10 
560120 

S6O190 

56.05 00 

560721 
560729 
5607 30 

560741 
560749 
5607 50 
560790 

56.08 

5608 11 
5608 19 
5608 90 

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές 
Ινες pa μήκος που lev υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα (χνούδι από 
τη* επεξεργασία τω* υφασμάτων), κόμβοι και σφαιρίδια αχό υφαντικές 
«λες: 
Πετσέτες (σερβιέτες) χαι ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια 
είδη υγιεινής από βάτες 

•Βάτες. Άλλα elfin από βάτες: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
Αλλα 
Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμπε* χαι σφαιρίδια από 
υφαντικές Όλες 

Πιλήματα, έστω χαι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή μ* 
απανωτές βτρωσειςΐ 
Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμέναπλεγμένα 
Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με 
απαναπές στρώσεις: 
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
Άλλα 

Υφάσματα μη υφασμένα, tone και εμποτισμένο, επιχρισμένα, επικαλυμμένα 
ή μ* απανατές στρώσεις 

Νήματα χαι σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά 
νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές τον Κλάσεων 54.04 ή 54.05, 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή 
πλαστική ύλη: 
Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά 
Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλσν ή άλλαπολυαμίδιαή 
από αχνιιιει, υφαντικές ίνες βιοχόζης. εμποτισμένα ή επιχρισμένα 
Άλλα 

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστα και περιτυλιγμένα 
με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά 
νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές τον Κλάσεων 54.04 ή 54.05, 
συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή 
επικαλυμμένα με μέταλλο 

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και 
παρόμοιες μορφές τον Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα 
από υφαντικές Ινες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα 
νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή Βοοειδών 
περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. 
Νήματα με την ονομασία*"αλυσιΑίτσα" 

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεχτά ή όχι, έστω και 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή 
πλασηχήΰλη: 
ΑπόγανύΛήάλλεςυφθΛΓτικεςΙνες.τε™προεί)χρντωαπότοεσοπερικό 
του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03 

Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave: 
—Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιασματα 
Άλλα 
Από αβάχα(κανναβιτης Μανίλας ή MujatextilJs ΝΜ)ήαπώάλλες 
σκληρές ίνες (από φύλλα) 
Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο: 
Σπάγκοι για δεσίματα ή δεμααάσματα 
Άλλα 
•Από άλλες συνθετικές ίνες 
-Άλλα 

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από 
σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και 
άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες: 
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: 
Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία 
Άλλα 
•Άλλα 

Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 
54.05, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

Σημειώσεις 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες" κάθε επένδυση 
δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης 
τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται 
για άλλους σκοπούς. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν κάλυπτα τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (χετσέδες). 

\ 
\ 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

5701 10 
570190 

5702 31 
5702 32 
5702 39 

5702 41 
5702 42 
5702 49 

5702 51 
5702 52 
5702 59 

5702 91 
5702 92 
5702 99 

57.0J 

5703 10 
5703 20 
5703 30 
5703 90 

57.04 

5704 10 
S7O4 90 

Τάπητες από υφαντικές όλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα 
τον στημονιού, έστω χα* έτοιμοι: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις όαπέβον από υφαντικές ύλες, υφασμένα, 
όχι φουντωτά ούτε φλοκάτα, έστο και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται 
χαι οι τάπητες με την ονομασία "κιλίμια", "σονμάχ", "καραμανίας" και 
παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι: 
-Τάπητες με την ονομασία "χιλίμια*. "σουμάκ". 'χαςαμανίας" χαι 
παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι 
-Επενδύσεις δαπέδου από χοχοφοίνιχα 
-'Αλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα: 
- Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
- Α π ό συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
-'Αλλα, με βελουδωτή χατασχενή. έτοιμα: 
- Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
- Α π ό συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 
-'Αλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα: 
- Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
- Α π ό συνθετιχές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
-'Αλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα: 
- Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
- Α π ό συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 

Τάπητες χαι άλλες επενδύσεις οαπέοοο από υφαντικές ύλες, φουντωτά, 
έστο χαι έτοιμα: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
-Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 
-Από άλλες συνθετιχές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Τάπητες χαι άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε 
φλοχντά, έστω χαι έτοιμα: 
-Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα 
-Άλλα 

'Αλλοι τάπητες χαι επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστιο και 
έτοιμα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΟΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
ΔΑΝΤΕΛΕΣ.ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ^ΙΔΗ ΤΑΜΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ .ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

Σημειώσεις 

Ι. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα νφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59, 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59. 

2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσες υφαδιού. στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και 
δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλειές στην επιφάνεια τους. 

3. θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το 
στημονι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειας τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά 
νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή 
και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι. 

4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα διχτυωτά βρσχιδωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, 
σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08. 

5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοα της Κλάσης 58.06: 

α) - τα υφάσματα με στημονι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν 
υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες. 

- οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων 
και έχουν ■ψεύτικες ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με"άλλο τρόπο 

β) τα υφάσματα με στημονι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση 
επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα 

γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν 
υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα 

Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08. 

6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και (ίεκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλιες, 
χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με 
νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι 
κεντημένα με βελόνα (Κλάση 58.05). 

7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι 
κατασχευασμένσΓμε νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις · 
και παρόμοιες χρήσεις. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

580110 

580121 
580122 
580123 
580124 

SS012S 
580126 

580131 
580132 
5801 33 
580134 

5801 35 
580136 
580190 

5802 11 
5802 19 
5802 20 
5802 30 

58.03 
5803 10 
5803 90 

58.04 

5804 10 

5804 21 
5804 29 
5804 30 

58.06 

5806 10 

5806 20 

5806 31 
5806 32 
5806 39 
5806 40 

5807 10 
5807 90 

5808 10 
5808 90 

Βελσύ&α χαι πλοόσες υφασμένα χαι υφάσματα αχό σενίλλη, a l i a ου» τα 
εΐόη της Κλάσης 58.02 ή 58.06: 
Απόμαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Από βαμβάκι: 
Βελούδα xm πλούσες υφαδιού. άχοπα 
Βελούδα χαι πλσύσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 
 'Αλλα βελούδα xm πλούσες υφαδιού 
Βελούδα xm πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις 

(erringles), άκοπα 
Βελούδα χαι πλούσες στημονιού. κομμένα 
Υφάσματα σενίλλης 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: 
Βελούδα και πλούσες υφαδιού. άχοπα 
—Βελούδα χαι πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 
 Ά λ λ α βελούδα και πλούσες υφαδιού 
—Βελούδα xm πλούσες στημονιού. με ελαφρές ραβδώσεις 

(epingles). άχοπα 
Βελούδα xm πλούσες στημονιού, κομμένα 
Υφάσματα σενίλλης 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Υφάσματα φλοχοτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα εί&η της Κλάσης 58.06. 
Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της 
Κλάσης 57.03: 
•Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι: 
Αλεύκαστα 
•Αλλα 
Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες 
Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες 

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα εί&η της Κλάσης 58.06: 
Από βαμβάκι 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Τσόλια χάβε εί&συς χαι νφάσματα βροχι&οτά με κόμπους. Δαντέλες σε 
τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέοια: 
Τσύλια χάθε είδους xm υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους 
Δαντέλες με τη μηχανή: 
 Α π ό συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
Δαντέλες με το χέρι 

Εί&η επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τόπον Γχομπλέν, Φλάνδρας, 
Ομπισόν, Μποβέ χαι παρόμοια) χαι εί&η επίστρωσης κεντημένα με Βελόνα 
(π,χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω χαι έτοιμα 

ΕΙ&η χορ&ελαποιίας, άλλα από τα εί&η της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς 
υφά&ε, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolduci): 
Είδη χορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα σενίλλης 
ή από υφάσματα βροχιδωτά σπογγώδους μορφής 

'Αλλα είδη χορδελοποιίας. που περιέχουν χατά βάρος 5% ή περισσότερο 
νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ 

'Αλλάείδη χορδελόποιίας: 
 Α π ό βαμβάκι 
 Α π ό συνθετικές ή υφαντικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα xm κολλημένα 
(botdua) . 

Ετικέτες, εμβλήματα χαι παρόμοια εί&η από υφαντικές ύλες σε τόπια, 
σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα: 
Υφασμένα 
'Αλλα 

Ταινιαπλέγματα σε τόπια. Εί&η ταινιοπλεχτιχής και ανάλογα εί&η 
σιαχοσμητιχά, σε τάπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεχτά. Κόμποι σε 
σχήμα βελανι&ιαν, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, χαρν&ιον, θύσανοι 
σφαιρικοί (πομπόν) χαι παρόμοια εί&η: 
Ταινιοπλέγματα σε τόπια 
•Αλλα 

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο χαι υφάσματα από νήματα από μέταλλο 
συν&υασμένα με νήματα από νφαντιχές ίνες ή από επιμεταλλωμένα 
υφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, τ ο ν τύπον που χρησιμοποιούνται για 
ενσώματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που όεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή at αυτοτελή βιαχοσμητιχά σχέ&ια: 
Κεντήματα χημιχα ή αστήριχτα και χεντήματα με τη βάση αποκομμένη 
Αλλα κεντήματα: 
Από βαμβάκι 

Από συνβετιχες ή τεχνητές Ινες 
—Από άλλες τκρανηχίς ύλες 

Υφαντονφτκχα ποο'ίσντα σε τόπια, ποο αποτελούνται από μία ή 
πεοισσότεοες στρώσεις από «φαντιχες ύλες σσνσυααμενες μι μια ύλη 
παραγεμϊσματος, τονπααένα με αραιές βελονιές, συγκρατημένα χατά 
διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς Αιαχ&οισμένα, άλλα από τα χεντήματα 
της Κλάσης 58.10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ. ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΟΤΕΣ ΣΤΡΟΣΕΙΣ 
ΕΙΔΗ ΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

Σημειώσεις 

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα 
υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής 
και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02. 

2. Η Κλάση 59.03 περιλάμβανα: 

α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από 
πλαστική ύλη, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση 
της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαίρεση: 

1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 
55,58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που 
προκαλούνται από τις εργασίες αυτές 

2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 
χιλιοστομέτρων, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά) 

3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς 
επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή 
.επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι 
αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39) 

4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που 
προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55,58 ή 60. γενικά) 

5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη. που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το 
ύφασμα χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39) 

6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11 

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων λουρίδων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04. 

3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.05, τα προϊόντα που 
παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή 
οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν 
υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επίχριση που επιτρέπει το κόλλημα). 

Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφασμάτων 
κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, 
γενικά) 

4. θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06: 

α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την 
ίδια ύλη: 

- βάρους που δεν υπερβαίναι τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο, 

ή 

- βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% 
υφαντικές ύλες 

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04 

γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ 

δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ,' συνδυαμένα με ύφασμα, στα οποία το νφαχιμα. αποτελεί κάτι 
περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11. 

5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει: 

α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 
58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που 
προκαλούνται από τις εργασίες αυτές 

β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες 
χρήσεις) 

γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα 
TOO ιόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι απομιμήσεις 
βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή 

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδεις ή ανάλογες ύλες 

ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.08) 

ζ) τα φυσικά ή τεχνικά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.05) 

η) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14) 
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θ) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τμήμα XV) 

6. Η Κλάση 59.10 δεν περιλάμβανα: 

α) τους ιμάντες από υφαντικές ύλες. που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε 
ορισμένο μήκος "" 

β) τους ιμάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από 
την (δια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικολλημένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (Κλάση 40.10) 

7. Η Κλάση S9.11 περιλάμβανα τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος 
XL 

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, 
που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα ποοΐόντων των κλασσεων 
5908 μέχρι 5910): 

- τα υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα επενδυμένα με πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από 
καουτσούκ, δέρμα η άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και 
τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις. 

- τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο, 

- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούναι για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες 
τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής, 

- τα υφάσματα, πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις,υφασμένα με 
επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια. 

- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις, 

- τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινισπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά 
προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα · 

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) [υφάσματα και 
πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικες μηχανές 
ή σε παρόμοιες μηχανές (π,χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα 
μΑρη μηχανών και συσκευών]. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή μ» αμυλώ&εις ουσίες, τον τύπον που 
χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοσεσία, χαρτο&εσία, κατασκευή θηκών ή 
παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα νια ιχνογράφηση ή διαφανή νια το σχέδιο, ι 
Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ςογραφτχη. Υφάσματα son έχουν 
σκληρυνθεί με γομάρισμα χαι παρόμοια υφάσματα τ ο ν τύπον που 
χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία: 
Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, το» τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία. χατασχευη θηχών ή 
παρόμοιες χρήσεις 

'Αλλα 

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από 
νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες 
• ρεγιόν βισχόςης: 
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 
Από πολυεστέρες 
•Αλλα 

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επιχαλυμμένα με πλαστική ύλη ή 
με απανωτές στρώσεις από πλαστιχή ύλη, άλλα από εχείνα της 
Κλάσης 59.02: 
Με πολυχλωρισύχο βινυλιο 
Με πολυουρεθανη 
Άλλα 

Λινοτάπητες, έστο χαι κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδον που αποτελούνται 
από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από 
υφαντική ύλη, έστο χαι κομμένες: 
Λινοτάπητες 
Άλλα: 
 Σ τ α οποία το υπόθεμα αποτελείται από πίλημα με βελόνα ή μη 

υφασμένο ύφασμα 
—Στα οποία το υπόθεμα από υφαντιχή ύλη έχα άλλη σύσταση 

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εχείνα της Κλάσης 59.02: 
Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εχατοστό

μετρα 
Αλλα: 
Πλεχτά 
 Α λ λ α 

'Αλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επιχαλυμμένα. Υφάσματα 
ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για 
ανάΧσγζς χρήσεις 

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεχτά, από υφαντικές ύλες, 
για λάμπες, χαμινέτα, αναπτήρες, χεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού 
χαι σωληνοειδή υφάσματα πλεχτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή 
τους, έστο χαι εμποτισμένα 

Σωλήνες για αντλίες χαι παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστο 
χαι με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από σ>λες ύλες 

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω χαι 
ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες 

Προϊόντα χαι είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται 
στη σημείαστ) 7 του Κεφαλαίου αυτού: 
Υφάσματα, πιλήματα χαι υφάσματα υφασμένα επενδυμένα με πίλημα, 
επιχρισμένα, επιχαλυμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από 
χαουτσούχ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, xm ανάλογα προϊόντα για άλλες 
τεχνιχές χρήσεις 

Γάζες χαι υφάσματα για κόσκινα, έστω χαι έτοιμα 
Υφάσματα xca πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητιχές μηχανές ή σε 
παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο): 

—Βάρους κατώτερου των 650 γραμ7τετρ.μέτρο 
Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμΤτετρ.μέτρο 
Φίλτρα χαι χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα 
ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι εχείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες 
χεψαλής 

Άλλα 

 S  

! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

(α) τις δαντέλες μ« βελονάκι της Κλάσης 58.04 

(β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της Κλάσης 58.07 

(γ) τα πλεχτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59. 

Εντούτοις, τα πλεχτά βελούδα, πλούσες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επχν^ρισμένα. επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, 
εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις. 

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμέναπλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από 
υφαντικά νήματα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Βελσύοα, πλαάοτς (στα οποίο ηοιλαμβανονται και τα αρασματα μζ την 
ονομασία "με μαχον τσίχαμα") κβι υφάσματα βοοχιοοτά, 61α αλβπά: 
-Υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα" 
-Υφάσματα βροχιδωτά: 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Άλλα: 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

'Αλλα πλεχτά υφάσματα: 
-Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν 
κατά βάρος 596 η περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα 
από καουτσούκ 

-'Αλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα 
-Ίΐλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά 
βάρος 5* ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή ντ^ιαχα από καουτσούκ 
-'Αλλα, πλεχτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται χαι εκείνα που 
γίνονται σε μηχανές κατασκευής σορητκάν): 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
—Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
-Αλλα 
-Άλλα: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 

Σημειωθείς 

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεχτά είδη. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα είδη της Κλάσης 62.12 

β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09 

γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπιδέσμους, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21). 

3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04: 

α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και "κουστσύμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία 
τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται: 

- από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα 
παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή 
φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ) χωρίς τιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη, 

- από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από 
τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, 
ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο. 

Όλα τα μέρη ενός "κουστουμιού" ή "ενός κουστουμιού-ταγιέο" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου 
στιλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. 
Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή 
μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του 
κάτω μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι καιΓστην περίπτωση των κουστουμιών-ταγίερ, στη 
φούστα η στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά. 

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται 
όλοι οι παραπάνω όροι: 

- τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσίαζα στρογγυλεμένα φύλλα (ουρές) 
που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες, 

- τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο 
μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα 
μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω, 

- τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως 
από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότεοο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι 
έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι 

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07,61.08 ή 61.09) που 
περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική 
πώληση και αποτελείται: 

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί 
ναποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του twinset, και το γιλέκο που μπορεί 
ν'αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις, 

- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και 
αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό 
παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ). 

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της 
ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όοος "σύνολο" δεν καλύπτει 
τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12. 

4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα 
μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδύματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγώτερο 
από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετοο σέ κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια 
τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Ή Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια. 

5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11: 

α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με 
ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα 

β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ'άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να 
κατατάσσονται στην Κλάση 61.11. 

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσσης 6112, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι 
συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξη; τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται: 

α) είτε από ένα "κοστούμι του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη 
του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες. 

β) είτε από ένα "κοστούμι του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, 
παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται: 

• από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέοει κλείστρο (φερμουάρ) και 
συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο. 
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■ από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία 
μόνο φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ). 

Το 'σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω 
και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι. 

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της Ιδιας ύφανσης, του ίδιου 
στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι 
αντιστοίχων ή ταιριαστών διαστάσεων. 

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ*άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με 
εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13. 

8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως 
ενδύματα για άντρες"η αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή 
κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαμοζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει 
σχεδιασθεί για το ένα η το άλλο γένος. 

Τα ενδύματα που δεν αναγνωοίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να 
κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία. 

9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Παλτά, χοντά παλτό, κάπες, άηχ/αχ, μπλονζόν χαι παρόμοια είση, από 
πλεχτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση το είση τικ Κλάσης 61.03: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Παλτά, χοντά παλτά, κάπες, άνοραχ, μπλονζόν και παρόμοια είση, από 
πλεχτό, για γυναίκες ή κορίτσια, μί εξαίρεση τα είση της 
Κλάσης 6L04: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), 
παντελόνια μέχρι το γόνατο χαι παντελόνια χοντά (σορτς) (άλλα από 
εκείνα για το μπάνιο), από πλεχτό, για άντρες ή αγόρια: ' 
-Κουστούμια: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
—Από συνθετικές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Σύνολα: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
—Από συνθετικές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
•Σαχάχια: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ). παντελόνια μέχρι το 
νόνατο και παντελόνια χοντά (σορτς): 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
—Από συνθετικές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Κονστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φσύστες-
παντελονια (ςιπ-χιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), 
παντελόνια μέχρι το γόνατο χαι παντελόνια χοντά (αορτς) (άλλα από 
εκείνα για το μπάνιο), από πλεχτό, για γυναίκες ή κορίτσια: 
-Κουστούμια-ταγιέρ: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
—Από συνθετικές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Σύνολα: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Ζακέτες: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Φορέματα: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ίνες 
—Από τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
•Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-χιλότ): 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
—Από συνθετικές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
•Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ). παντελόνια μέχρι το γόνατο 
χαι παντελόνια χοντά (σορτς): 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεχτής ποιότητας 
—Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
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Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πουκάμισα και πονκαμισάχια, από πλεχτό, για άντρες ή αγόρια: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Φορεματαπονχάμισα (σεμιζιέ), μπλούζα μπλονζεςπσηχάμιαα χαι 
πονχαμισάχια, από πλεχτά, για γυναίκες ή κορίτσια: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου 
και παρόμοια εϋη από πλεχτό, για άντρες ή αγόρια: 
Σλιπ και σώβρακα: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
Νυχτικά και πιτζάμες: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
Αλλα: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, 
ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγχλιςε), ρόμπες λουτρού, ρόμπες 
σωματίου και παρόμοια είοη από πλεχτό, για γυναίκες ή κορίτσια; 
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια: 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
Σλιπ και κιλότες: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
•Νυχτικά και πιτζάμες: 
Από βαμβάκι: 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
"Αλλα: 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Τιαέρτ χαι φανελάκια, από πλεχτό: 
Από βαμβάκι 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Σαντάιγ, πουλόβερ, χάρντιγχαν, γιλέχα χαι παρόμοια εί&η, πλεχτά: 
Από μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεκτής ποιότητας 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Ενδύματα χαι συμπληρώματα της ένουσης, από πλεχτό, για βρέφη: 
Από μαλλί ή τρίχες ζώο», εκλεκτής ποιότητας 
Από βαμβάκι 
•Από συνθετικές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Φόρμες αθλητικές (προπόνησηΟ, κουστούμια χαι σύνολα τον σκι, μαγιό, 
κιλότες χαι σλιπ μπάνιου, από πλεχτό: 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης): 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
Κουστούμια και σύνολα του σκι 
Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια: 
Από συνθετικές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες: 
Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια: 
—Από συνθετικές Ινες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
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6L14 
6114 10 
6114 20 
6114 30 
6114 90 

«LIS 

6115 11 

6115 12 

6115 19 
6115 20 

6115 91 
6115 92 
6115 93 
6115 99 

61.16 
6116 10 

6116 91 
6116 92 
6116 93 
6116 99 

6L17 

611720 
6117 80 
6117 90 

Εν&ύματα χατασχεοασμενα από πλεχτά «φάσματα τ ο ν Κλάσεων 59.03,59.06 
ή 59.07 

'Αλλα ενδύματα πλεχτά: 
Από μαλλί ή τρίχες ζώων. Εκλεχτής ποιότητας 
Από βαμβάκι 
Από οννβετικές ή τεχνητές ίνες 
•Από άλλες υφαντικές ύλες 

Κολάν (χάλτσεςχιλότες), κάλτσες, μισέςχάλτσες, χαλτσάχια (σοσόνια) 
χαι άλλα παρόμοια εί&η, στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι κάλτσες 
φλεβίτιοας, από πλεχτό: 
•Κολάν (κάλτσεςκιλότες): 
—Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε άπλα νήματα λιγότερο των 

67deatex ■ 
 Α π ό συνθετικές ίνες, με τίτλο σε άπλα νήματα 67 deatex ή 

περισσότερο 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
Κάλτσες και μισέςκάλτσες. για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα 
λιγότερο των 67 decicex 

•Αλλα: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώο», εκλεκτής ποιότητας 
 Α π ό βαμβάκι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 

ΕίΑη γανιοποιίας πλεχτά: 
Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή 
καουτσούκ 

•Αλλα: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
 Α π ό βαμβάκι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 

*Λλλα έτοιμα εξαοτήματα του ενδύματος πλεχτά. Μέση ενουμάτον ή 
εξαρτήματα ενδύματος πλεχτά: 
Σάλια, σάρπες. μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, 
μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρόμοια είδη 

Γραβάτες, παπιγιόν κ » φουλαριαγραβάτες 
'Αλλα εξαρτήματα 
Μέρη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ. ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

Σημειώσεις 
1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μονό στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με 

εξαίρεση τα πλεχτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12). 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09. 

β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 9021). 

3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04: 

α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και κουστσύμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία 
τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται: 

- από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα 
παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή 
φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ), χωρίς τιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη, 

- από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από 
τέσσερα ή περισσότερ φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, 
ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο. 

Όλα τα μέρη ενός κουστουμιού ή ενός κουστουμιού-ταγιέρ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, 
του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν 
πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π,χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία 
φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω 
μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστουμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή 
στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά. 

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται 
όλοι οι παρακάτω όροι: 

- τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι Ο^ρΜέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (ουρές) 
που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες, 

- τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο 
μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα 
μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω, 

- τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από 
το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι 
έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι. 

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που 
πεοιλ\ιμβάνα πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική 
πώληση και αποτελείται: 

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί 
ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο, 

• από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και 
αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιοάντες (σαλσπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό 
παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ). 

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της 
ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν κάλυπτα 
τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 62.11. 

4. Για την ερμηνεία της Κλάσης 62.09: 

α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με 
ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα. 

β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.09 και σ1 άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει 
να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09. 

5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.10 και σ1 άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με 
εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10. 

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11. θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σκι", τα ζν&ύμαια ή οι συνδυασμοί 
ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της ύφανσης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (σλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται: 

α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω 
μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μποοεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες 
ταινίες. 

β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δυο ή τρία τεμάχια, 
παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται: 

- από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορσκ, μπλουζών ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και 
συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο, 

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανέβαινα πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία 
μόνο φόρμα με τιράντες (σαλσπέτ). 
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Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τόπου που αναφέρεται παραπάνω 
και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι. 

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου 
στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι 
αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων. 

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαιμού 
(φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. 
Τα μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 
εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14. 

8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως 
ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή 
κορίτσια, (λ διατάξεις αυτές δεν εφαμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει 
σχεδιασθεί για το ένα ή το άλλο γένος. 

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να 
κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία. 

9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

620111 
6201 12 
6201 13 
6201 19 

620191 
620192 
620193 
620199 

62.02 

6202 11 
6202 12 
6202 13 
6202 19 

6202 91 
6202 92 
6202 93 
6202 99 

62.03 

6203 11 
6203 12 
6203 19 

6203 21 
6203 22 
6203 23 
620329 

6203 31 
6203 32 
6203 33 
6203 39 

6203 41 
620342 
6203 43 
6203 49 

62.04 

6204 11 
6204 12 
6204 13 
6204 19 

6204 21 
6204 22 
6204 23 
6204 29 

6204 31 
6204 32 
6204 33 
6204 39 

6204 41 
6204 42 
6204 43 
6204 44 
6204 49 

Παλτά, κοντά παλτά, χάπες, άνοραχ, μπλούζα» χαι παρόμοια εϊΑη, για 
άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα εί*η της Κλάσης 62.03: 
Παλτά, αδιάβροχα, χοντά παλτά, χάπες xm παρόμοια είδη: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώο», εκλεχτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
 Α π ό συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
•Αλλα: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
—Απόβαμβάχι 
—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 

Παλτά, χοντά πολτό, χάπες, άνοοαχ, μπλουζόν χαι παρόμοια εί&η, για 
γυναίκες ή χορϊτσια, με εξαίρεση τα εί&η της Κλάσης 62.04: 
Παλτά, αδιάβροχα, χοντά παλτά, χάπες χαι παρόμοια είδη: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
•Αλλα: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
 Α π ό βαμβάκι 
—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
—Από άλλες υφαντικές ύλες 

Κουστούμια, σύνολα, σαχάχια, παντελόνια, φόρμες μι τιράντες (σαλοπέτ), 
παντελόνια μέχρι το γόνατο χαι παντελόνια χοντά (σορτς) (άλλα από 
εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια: 
Κουστούμια: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
Σύνολα: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
Σαχάχια: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεκτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ). παντελόνια μέχρι το 
γόνατο χαι παντελόνια χοντά (σορτς); 

 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 

Κουστούμιαταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες

παντελόνια (ζιπκιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), 
παντελόνια μέχρι το γόνατο χαι παντελόνια χοντά (σορτς) (άλλα από 
εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή χορϊτσια: 
•Κεηχττούμιαταγιέρ: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεχτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
—Από συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
•Σύνολα: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
-Ζακέτες: 
 Α π ό μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητος 
Απόβαμβάχι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
Φορέματα: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
Απόβαμβάχι 
 Α π ό συνθετικές ίνες 
—Από τεχνητές ίνες 
 Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
•Φούστες και Φούστεςπαντελόνια (ζιπκιλότ): 
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ΠΕΡΠΤΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές Ινες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια 
κοντά (σόρτζ): 

-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Πουκάμισα και πουχαμισάκια για άντρες ή αγόρια: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιε), μπλούζες, μπλούζες-πονχάμισα και 
πουχαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια: 
-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας 
•Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες 
δαματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια: 
-Σλιπ και σώβρακα: 
-Από βαμβάκι 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Νυχτικό, και πιτζάμες: 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Αλλα: 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Φανελάκια και πουκάμισα, χομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, 
σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγχλιζέ), 
ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαηιατίου και παρόμοια ι ίοη, για γυναίκες ή 
κορίτσια: 
-Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια: 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
-Νυχτικά και πιτζάμες: 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 
-'Αλλα: 
-Από βαμβάκι 
—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
-Από άλλες υφαναχές ύλες 

Ενδύματα και συμπληρώματα ταυ ενδύματος για βρέφη: 
-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
-Από βαμβάκι 
-Από συνθετικές ίνες 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα τον Κλάσεαν 56.02,56.03,59.03, 
59.06ή 59.07: 
-Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή S6.03 
-'Αλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 620111 
μέχρι 620119 

•Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 
μέχρι 6202 19 
-'Αλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια 
-'Αλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια 

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, 
κιλότες και σλιπ μπάνιου. 'Αλλα ενδύματα: 
-Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου: 
-Πα άντρες ή αγόρια 
-Πα γυναίκες ή κοοίταια 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

621120 

ffill 31 
621132 
621133 
621139 

621141 
621142 
621143 
621149 

«2.12 

6212 10 
6212 20 
6212 30 
6212 90 

62.13 
6213 10 
6213 20 
6213 90 

62.14 

6214 10 
6214 20 
6214 30 
6214 40 
6214 90 

62.15 
6215 10 
6215 20 
6215 90 

62.1600 

62.17 

621710 
6217 90 

Κουστούμια και σύνολα του σχι 
•Άλλα ενβύματα για άνδρες ή αγόρια: 
—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Από βαμβάκι 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές Όλες 
Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια: 
Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Από βαμβάκι 
—Αϊτό συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ιίάαμαχα (λαστέξ), χορσέοες, τιράντες, 
χαλτσο&έτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη χαι τα μέ ρη τους, 
έστο χαι πλεχτά: 
Στηθόδεσμοι χαι μπούστα 
Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) χαι χορσέδεςχιλότες 
Συνδυασμοί 
Άλλα 

Μαντίλια χαι μαντιλάκια τσέπης: 
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 
Από βαμβάκι 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Σάλια, σάρκες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, 
κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη: 
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 
Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεχτής ποιότητας 
Από συνθετικές ίνες 
Από τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Γραβάτες, παπιγιόν χαι φουλάριαγραβάτες: 
•Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

Είδη γαντοποιϊας 

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάταιν ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62J2: 
Συμπληρώματα 
Μέρη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63 

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

Σημειώσεις 

1. Το τμήμα Ι, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη. 

2. Αυτό το τμήμα Ι δεν περιλάμβανα: 

α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62. 

β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09. 

3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω: 

α) είδη από υφαντικές ύλες: 

- ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους, 

- κλινοοκεπάσματα, 

- πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, 

- είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05. 

β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο. 

Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους 
παρακάτω όρους: 

- να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης, 

και 

- να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

63.01 
630110 
630120 

630130 

630140 

630190 

63.02 
6302 10 

6302 21 
6302 22 
6302 29 

6302 31 
6302 32 
6302 39 
6302 40 

6302 51 
6302 52 
6302 53 
6302 59 
6302 60 

6302 91 
6302 92 
6302 93 
6302 99 

63.03 

6303 11 
6303 12 
6303 19 

6303 91 
6303 92 
6303 99 

63.04 

6304 11 
6304 19 

6304 91 
6304 92 
6304 93 
6304 99 

63.05 
6305 10 

6305 20 

6305 31 

6305 39 
6305 90 

63.06 

6306 11 
6306 12 
6306 19 

6306 21 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Ι. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 
Κλινοσχεπάσματα: 
-Κλινοσχεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό 
-Κλινοσχεπάσματα (άλλα από τα κλινοσχεπάσματα που θερμαίνονται με 
ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων. εκλεχτής ποιότητας 

-Κλινοσχεπάσματα (άλλα από τα χλινοσχεπασματα που θερμαίνονται με 
ηλεκτρισμό) από βαμβάκι 

-Κλινοσχεπάσματα (άλλα από τα χλινοσχεπασματα που θερμαίνονται με 
ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες 

-Άλλα χλινοσχεπασματα 

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας 
-Πανικά κρεβατιού πλεχτά 
•Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά: 
- Α π ό βαμβάκι 
—Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
-Άλλα πανικά κρεβατιού: 
- Α π ό βαμβάκι 
- Α π ό συνθετικές ή τεχνητές Ινες 
- Α π ό άλλες υφαντιχές ύλες 
-Πανικά τραπεζιού πλεχτά 
-Άλλα πανικά τραπεζιού: 
- Α χ ό βαμβάκι 
-Απόλινάρι 
- Α π ό συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
-Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από 
pniiffrfryi 

-Άλλα: 
- Α π ό βαμβάκι 
- Α π ό λινάρι 
- Α π ό συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 

Παραπετάσματα εαοτεριχά κάθε ειΑανς για πόρτες και παράθυρα. 
Υπερβέματα παραπετασμάτων χαι γύροι κρεβατιών: 
•Πλεχτά: 
- Α π ό βαμβάκι 
- Α π ό συνθετικές ίνες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
-Άλλα: 
- Α π ό βαμβάκι 
- Α π ό συνθετικές ίνες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 

Άλλα είΛη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.04: 
-Καλύμματα κρεβατιού: 
-Πλεχτά 
- Ά λ λ α 
-Άλλα: 
-Πλεχτά 
- Ά λ λ α από τα πλεχτά, από βαμβάκι 
- Ά λ λ α από τα πλεχτά, από συνθετικές ίνες 
- Ά λ λ α από τα πλεχτά, από άλλες υφαντικές ύλες 

Σάκοι χαι σαχί&ια συσκευασίας 
-Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό 
του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03 

-Από βαμβάκι 
-Από συνθε-αχες ή τεχνητές υφαντικές ύλες: 
- Π ο υ κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από 
πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο 

- Ά λ λ α 
-Από άλλες υφαντικές ύλες 

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). 
Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, 
είοη νια χαταυχηνυΜ ΐ|· 
- Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. χαι εξωτερικά ποοπετάσματα 
(τέντες): 

- Α π ό βαμβάκι 
- Α π ό συνθετικές ίνες 
- Α π ό άλλες υφαντικές ύλες 
-Σκηνές: 
- Α π ό θ α ι β ά χ ι 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

630622 
630629 

6306 31 
6306 39 

630641 
630649 

6306 91 
6306 99 

Από συνθετικές Ινες 
Από άλλες υφαντικές ύλες 
Ισχία: 
Από συνθετικές Ινες 
—Από άλλες υφαντικές ϋλες 
Στρώματα που φοναχώνουν με αέρα: 
Από βαμβάκι 
Από άλλες υφαντικές Όλες 
'Αλλα: 
Από ΡπμΡάχι 
Από άλλες υφαντικές ύλες 

«3.07 

630710 

630720 
630790 

'Αλλα έτοιμα είλη, era οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάοια για 
ενσναατα (πατρόν): 
•Υφάσματα γιο τον καθαρισμό πατώματα», πιαιόπανο. ξεσχονιστήρια 
τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού 
Σωσίβιες ζώνες χαι σωσίβια γιλέκα 
■Άλλα 

IL ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

ΣυνσνασμοΙ (α<τ) so» αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων χαι νήματα, 
εστα χαι με εξαρτήματα, για την χατασχενή ταπήτων, ειοών επίστρωσης 
(ταπετσαρίες), χεντημενον τραπεςομάναηλαν ή πετσετών ή παρόμοιων 
νφαντουργιχών ειοάν, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση 

III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΑΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 
ΡΑΚΗ 

(3.09 00 

63.10 

631010 
631090 

Μεταχειρισμένα ενούματα χαι άλλα μεταχειρισμένα είση: 

Ράχη, σπάγκοι, σχοινιά χαι χοντρό σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε 
μοοαή υπολείμματα* ή σχοησηαν ει&ών; 
Διαλεγμένα 
-'Αλλα 
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ΤΜΗΜΑ ΧΠ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΡΑΒΔΟΙ. ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 

ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ FTAH ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΚΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) χα σοσόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62). 

β) τα μεταχειρισμένα -υποδήματα της Κλάσης 63.09. 

γ) τα είδη από αμίαντο (Κλάση 68.12). 

δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 9021). 

ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παίδια και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα 
(παγοπέδιλα ή τοοχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση 
των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95). 

2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπροκες. τα προστατευτικά στοιχεία από 
μέταλλο, τα καψούλια, οι γάντζοι, οι πόρπες, τα σιρίτια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοΰιά είδη στολισμού ή 
ταινιοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κουμπιά των υποδημάτων (Κλάση 96.06). 

3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή 
άλλα υφαντικά υποθέματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού: 

α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης 
είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μποοντούρες, προστατευτικά 
αστραγάλων, διακοσμητικό, στοιχεία, πόρπες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις. 

β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος 
είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες 
δέρματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11.6402 19.6403 11.6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα 
αθλητισμού" αποκλειστικά: 

α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή 
μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις. 

β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάζ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα 
για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Υποοήματα αδιάβροχα so» έχουν τα εξωτερικά αίματα και το κάνα μέρας 
από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνο μέρος οεν τίνα» 
ούτε ενωμένα με το εξωτερικό πέλμα μ£ βαφή ή αε καρφιά, (ίοες, 
θηλνκωτήρια ή παρόμοιες αιατάξεις, ούτι φτιαγμένο από οιάφορα μέρη 
που έχονν συναρμολογηθεί με τις (οίες αυτές μεβόοσος: 
Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα 
των δακτύλων από μέταλλο 
'Αλλα υποδήματα: 
—Που καλύπτουν το γόνατο 
—Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο 
•Αλλα 

Άλλα υποδήματα που έχουν τά εξωτερικά πέλματα χσι το πάνα μέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστοιή ύλη: 
Υποδήματα αθλητισμού: 
Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) 
Αλλα 
Υποδήματα μι το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι 
στερεωμένα στο εξωτερικό πέλμα με θηλυκωτήρια 
Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό 
κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 
Άλλα υποδήματα: 
—Που καλύπτουν τον αστράγαλο 
Άλλα 

Υποοήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από χαουτσονχ, πλαστική ύλη, 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από &έρμα φυσικό: 
Υποδήματα αθλητισμού: 
Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) 
Άλλα 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το 
πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται 
από τη ράχη του ποδιού (couacpied) και περιβάλλουν το μεγάλο 
δάχτυλο 
Υποδήματα με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με 
προστατευτικό καλυμμάτων δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος 
•Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό 
κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 
Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό: 
Που καλύπτουν τον αστράγαλο: 
Άλλα 
Άλλα υποδήματα: 
Που καλύπτουν τον αστράγαλο 
Άλλα 

Υποοήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
οέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από 
πλαστική ύλη: 
Υποδήματα αθλητισμού. Υποοήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, 
γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 

Άλλα 
Υποοήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο 

Άλλα υποοήματα: 
Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 
Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες 
Άλλα 

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνα τμήματα έστω και 
προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά 
κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά εΐοη. Γκέτες, 
περιβλήματα της κνήμης κάβε εί&ους και παρόμοια ειοη και τα μέρη 
τους: 
Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους. με εξαίρεση τα σκληρά 
δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημάτων 
Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 
Άλλα.· 
Από ξύλο 
Από άλλες ύλες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΝ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09. 

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (Κλάση 68.12). 

γ) τα είδη πιλαποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη 
καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95). 

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από 
εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

6505 10 
6505 90 

65.06 
6506 10 

6306 91 
6506 92 
«06 99 

Καμπάνες για χσπέλσ αοιαμόοαατες χαι με ασήκωτο το γύοο, &ίσκοι χαι 
κύλινοοο* για καπέλα (ot χνλινβροι μπορεί να είναι και σκισμένοι 
κατά to ύφος), από πίλημα 

Καμπάνες ή τύποι για χητττία, πλεγμένα ή χατασχενασμένα μ* 
συναρμολόγηση ταινιών, από χάθε ύλη, α&ιαμόρφοτα χαι με ασήκωτο το 
γύρα, μη στολισμένα 

Καπέλα χαι άλλα χαλύμματα κεφαλής αχό πίλημα, κατασκευασμένα από τις 
καμπάνες ή τους δίσκους της Κλάσης 65.01, έστα χαι στολισμένα 

Καπέλα χαι άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα μι 
συναρμολόγηση ταινιών, από κάβε ύλη, έστω χαι στολισμένα 

Καπέλα χαι άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από 
όαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, στ τεμάχια (αλλά όχι 
σε ταινίες), έστω χαι στολισμένα. Δίχτυα χαι φιλέ&ες για τα μαλλιά 
τοο κεφαλιού, από χάβε ύλη, έστω χαι στολισμένα: 
•Δίχτυα χαι φιλίδες για τα μαλλιά του κεφαλιού 
'Αλλα 

Άλλα καπέλα χαι καλύμματα κεφαλής, έστω χαι στολισμένα: 
Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας 
.'Αλλα: 
Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 
Από νσυνοδέοματα φυσικά 
—Από άλλες ύλες 

Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), 
καλύμματα, σκελετοί, γείσα χαι υποσάγανα, για την πιλοποιία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΠΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΕΜΑΤΑ,. 
ΜΑΣΤΠΊΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) τις ράβδους-μετρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17). 

β) -ης ράβδους-πιστόλια, -ης ράβδους-ξιφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μόλυβδο και τα 
παρόμοια (Κεφάλαιο 93). 

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 ( π χ τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη 
διασκέδαση των παιδιών). 

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλάμβανα τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες. τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις 
φούντες και τα παρόμοια είδη. από κάθε ύλη. που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 
ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, αιώμά και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία 
προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ* αυτά. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

660191 

660199 

0|«τ((>λτς7ΐατηΒ8θΐή»ιιιτο»ιίλ«»(στιςο»»ί«ς»€Βΐλαμ8ά«»ντ«ιχηι 
οι <nmQcX« t̂t86ot για τη Εφοχή, οι opngil» ; χήπορ για το» ήλιο χαι 
παρόμοια <1&η): 

-Ομχρέλεςχήπον για τον ήλιο χαι χαρομοια είδη 

-'Αλλο: 
-Me στέλεχος ή τηλεσκοπυιή λαδή 

66.02 00 

66.03 

6603 10 

660320 

Ρ&φοοι, ρόβόοι-καθίοματα, μαστίγια χάθζ ιί&ονςχαι Γίαρόμοια εϊΑη 

Μέρη, σνμκΐηρώμάτα χαι (ξαοτήματα για τα ιί&η το» 
Κλάσαβν 66.01η 66.02: 

-Λαβές χοινες χαι σφαιρικές 

-Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω χαι με τα στελέχη ή τις λαβές τους, 
για ομπρέλες για τη βροχή χαι τον ήλιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. 
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11). 

β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα 
XIX 

γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64). 

δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65). 

ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95). 

ζ) τα φτερά ξεσκονίοματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 
(Κεφάλαιο 96). 

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλάμβανα: 

α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα 
είδη κλινοστρωμνής της Κλάσης 94.04. 

β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή 
το υλικό παραγεμίσματος. 

γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους. καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02. 

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλάμβανα: 

α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70). 

β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες. από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που 
παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφυρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και 
που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη 
συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

«7.02 

670210 

670290 

67.03 00 

6704 11 

6704 19 

670420 

6704 90 

Δέρματα χαι άλλα μέρη β** πτηνά, με τα φτερά ή τα πσι'ιπουλά τονς, 
φτερά, μ«ρη α 3 0 9**·*» πούπουλα χαι ε14η από τις ύλες βατές, άλλα 
από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους χατεργασμένοας χαλάμαος 
και τα ατελέχη τον φτερών 

Άνθη, φυλλώματα χαι χαρποί, τεχνητά χαι τα μέρη τους, Έτοιμα εΐοη 
asm ανβη, φρλλομοτα η καρπούς τεχνητούς; ' 

Από πλασαχες ύλες 

Από άλλες ύλες 

Τρίχες χεφαλης ανθρώπου ξαναοιενβετημένες (χατά τη φνσιχή τοος φορά), 
λεπτισμενες, λενχασμενες ή αλλιώς παρασχενασμένες. Μαλλί, τρίχες χαι 
άλλες νφαντιχές ύλες, παρασχενασαενες για την κατασκευή περουκών ή 
παρόμοιον ει&ών 

Περούκες, γενειάβες, φρύ&ια, βλεφαρί&ες, μπούκλες χαι ανάλογα εΐοη 
ααό τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώον ή υφαντικές ύλες, 
Τεχνσηογηαατα από τρίχες χεφαλης ανθρώπου sou &εν χατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
Από συνθετικές υφαντικές ύλες: 

Πεςούχες πλήςεις 

•Αλλα 

Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 

Από άλλες ύλες 
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ΤΜΗΜΑ ΧΠΙ 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ. ΑΜΙΑΝΤΟ. ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΊΚΗΣ. ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ. ΑΜΙΑΝΤΟ. ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει.· 

α) τα είδη του Κεφαλαίου 25. 

β) το χαρτί χαι το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 
48 Η (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη χαι το χαρτί και χαρτόνι που είναι 
πισσωμενα ή ασφαλτωμένα). 

γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των 
Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου). 

δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71. 

ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82. 

ζ) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42. 

η) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47. 

θ) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (Κλάση 90.18). 

ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας). 

κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές). 

λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο 
Β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. Κουμπιά), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) 
ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση). 

ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π,χ. αντικείμενα τέχνης). 

2. Σύμψωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02. ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική 
επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις Κλάσεις 25.15 
ή 25.16. αλλά επίσης και σ1 όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες. πυρίτης, δολομίτης, στεατίτης) 
παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα ορόαον, χράαπεΑα αεςο&ρομίαν και πλάκες για 
στρώσιμο, από φυσιχές πέτρες (άλλες από αυτές τον σχιστολιθσυ) 

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οιχο&ομιχή (άλλες από αυτές 
το» σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα α » τις πέτρες 
αυτές, μι εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.0L Κύβοι, ψηφίδες και 
παρόμοια (ίση για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες 
περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνα σε υπόβ»μα. Κόκκοι, 
μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσιχές πέτρες (στις οποίες 
περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιβος), τεχνητά χρωματισμένα: 
Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη. έστω και σε σχήμα άλλο 
από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια 
μπορεί να χώρεσα οε τετράγωνο τσυ οποίου η πλευρά είναι κατώτερη 
από 7 εκατοστόμετρα. Κόκκοι, μιχοά θραύσματα χαι σκόνες, τεχνητά 
χρωματισμένα 

Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική χαι 
τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες 
χαι με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή: 

Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 
 Ά λ λ ε ς ασβεστσύχες πέτρες 
Γρανίτης 
'Αλλες πέτρες 
Αλλα: 
Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 
'Αλλες ασβεστούχες πέτρες 
Γρανίτης 
'Αλλες πέτρες 

Σχιατόλιθος φυσικός κατεργασμένος χαι τεχνουργήματα από φυσικά ή 
συσσωματωμένο σχιστόλιβο 

Μυλόπετρες χαι παρόμοια εί&η, χάρις σκελετούς ή πλαίσια για την 
τοποθέτηση τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το χοπάνισμα, το 
αχόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρβοση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον 
τεμαχισμό, πέτρες για το αχόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα 
μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντοιά φυσικά ή τεχνητά 
συσσωματωμένα ή από χεραμευτυιές ύλες, έστω χαι με μέση από άλλες 
ύλες 
Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών 
•'Αλλες μυλόπετρες χαι παρόμοια είδη 
—Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο 
 Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες: 
—Από φυσικές πέτρες 
Πέτρες για το αχόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι 

Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε χΰχχονς, προσαρμοσμένα 
πάνα σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστα και 
κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα: 
Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο 
Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο 
Προσαρμοσμένα πάνω σ'άλλες ύλες 

Μαλλιά από σχουριές νψιχαμίναν, από άλλες σκουριές, από πετρώματα 
χαι παρόμοια ορυκτά μαλλιά, Βερμιχσολίτης εκτονωμένος, άργιλοι 
εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές χαι παρόμοια ορυκτά προϊόντα 
εχτονωμένα. Μείγματα χαι τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις 
βερμιχόν ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με 
εξαίρεση txcira τον Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 6 9 : 
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα 
και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους. σε 
μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους 

ΒερμιχουλΙτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σχουριές 
και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα 
μεταξύ τους 

'Αλλα 

Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (χχ . πίσσα 
πετρελαίου, σχληρόπισσα): 
Σε κυλίνδρους 
•Αλλα 

Πλάκεςόιαφράγματα χαι άλλες πλάχες, σανίαες, όγκοι και παρόμοια 
είοη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλαχίοια, πολύ μικρά 
τεμάχια (μόρια), πριονί&ια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα 
αε τσιμέντα, vuwo ιί άλλες ορυκτές συν&ετιχές ύλες 
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6309 11 
6809 19 
6Β09 9Ο 

6810 11 
6810 19 
681020 

6810 91 

6810 99 

68.11 

6311 10 
681120 

681130 
681190 

6812 10 

6812 20 
6812 30 
6812 40 
6812 50 
6812 60 
6812 70 

6812 90 

6813 10 
6813 90 

6814 10 

6814 90 

68.15 

6815 10 

68 IS 20 

68 IS 91 
68 IS 99 

Τεχνουργήματα από γνψο ή από σννβέσεις με βάση t o γνφο: 
Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες χαι παρόμοια είδη, χωρίς 
στολίσματα: 

Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο 
 Α λ λ α 
Άλλα τεχνουργήματα 

Τεχ»ουργήματσ από τσιμέντο, από σχυρόοεμα ή από τεχ»ηη'| πέτρα, έστα 
και οπλισμένα: 
•Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη: 
'Ογκοι χαι τούβλα για την οιχοδομιχή 
•Αλλα ' 
Σωλήνες 
Άλλα τεχνουργήματα: 
Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών 

μηχανικών 
 Ά λ λ α 

Τεχνουργήματα από το σννόυασμό τσιμέντουαμιάντον, κυτταρίνης

τσιμέντο» ή παρόμοια: 
Πλάκες κυματοειδείς 
Άλλες πλάκες, πλάκεςδιαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια 
είδη: 

Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων 
•Άλλα τεχνουργήματα 

Αμίαντος επεξεργασμένος, σε Ινες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με 
βάση τον αμίαντο χαι το ανβραχιχό μαγνήσια. Τεχνουργήματα από αντά 
τα μείγματα ή από αμίαντο (π,χ. νήματα, υφάσματα, ενσύματα, 
καλύμματα κεφαλής, υποσήματα, συναρμογές), έστβ χαι ενισχυμένα, άλλα 
από εκείνα των Κλάσεαν 68.11 ή 68.13: 
Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με 
βάση τον αμίαντο χαι το ανθρακικό μαγνήσιο 

•Νήματα 
Σχοινιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη 
•Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά 
Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής 
Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα 
Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω 
και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους 

Άλλα 

Πσρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, χύλινοροι, ταινίες, τεμάχια, 
δίσκοι, παράχυχλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, 
συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον 
αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστα χαι συνδυασμένα με 
υφαντικές ή άλλες ύλες: 
Παρεμβύσματα φρένων 
Άλλα 

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα 
οποία περιλαμβάνονται και ο συσσαματωμένος ή ανασχηματισμένος 
μαρμαρυγίας, έστα χαι πάνα σε υπόβεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες 
ύλες: 
Πλάκες, φύλλα χαι ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο 
μαρμαρυγία, έστω χαι πάνω σε υπόθεμα 

Άλλα 

Τεχνουργήματα από πέτρες ή αχό άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα τεχνουργήματα από τύρφη), που 6εν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από 
τις ηλεκτρικές 

Τεχνουργήματα από τύρφη 
Άλλα τεχνουργήματα: 
 Π ο υ περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη 
 Ά λ λ α 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΠΚΗΣ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο anno περιλαμβάνει μόνο τα κεραμευτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ* αυτά 
οριομένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά 
προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03. 

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44. 

β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων. 

γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13. 

δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82. 

ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47). 

Ο τα τεχνητά δόντια από κεραμευτική ύλη (Κλάση 90.21). 

η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευών ωρολογοποιίας). 

θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές). 

ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίπες). 

λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης). 
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Π. ΕΙΙΡΟΚϊΓΤΠΆ AHEQ UiiYfl?lflflUJ!LJdS Σ Ε Ο Ν Ο Χ ΑϋΗΟΑ1ΙΦβ21ΜΙΑΐΠ3Η *Η AHHQ 

Α Ν Ά Λ Ο Γ Ε ς nnwinnimgg Γ Α Π Ε Β Κ Α Ι IUHM»UI«ABA ΕΠΡΟΒΟΕΓΒΆ 

Τούβλο, πλάκες, πλακάκια χαι άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές 
σκόνες απολιθωμάτων (π,χ. Itleselguhr, τριπολίτις γη, Αιατομίτης) ή 
οπό ανάλογες πυριτικές γαίες 

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμεντιχά είΑη για την 
οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες 
απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες: 
Που περιέχουν χατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg. Ca ή Cr. 
που παίρνονται χωριστά ή μαζί χαι εκφράζονται σε MgO, CaO ή 
C r 2 0 3 

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο ίου αργιλίου 
(αλουμίνα) (ΑΙ 2 Ο 3 ), διοξείδιοτόυ πυριτίου (SiO 2 ) ή ένα μείγμα ή 
συνδυασμό των προϊόντων αυτών 

'Αλλα 

'Αλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα ( χχ . αποστακτήρες αε σχήμα κεράτου, 
χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγματα, δοχεία 
χυπελλώσεως, σωλήνες χάβε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνο 
από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες: 
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες 
μορφές άνθραχα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά 

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλσυμίνα (ΑΙ 2 Ο 3 ) ή 
ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας χαι διοξειδίου του πυριτίου (SiO 2 ) 

•Αλλα 

Μ. ΑΛΛΑ ima»ft«lw.wiriiMA ΕΠΡΟΚΙΡΠΓΑ 

Τού0λα για την οιχοΑοαιχή, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες Διαστάσεις 
για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις 
δοκαριών χαι παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη: 
Τούβλα για την οικοδομική 
Άλλα 

Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεχτονιχές 
διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, χαι άλλα πήλινα είδη για την 
οικοδομή: 
Κεραμίδια 
•Αλλα 

Σωλήνες, νδρορρσές χαι ίξαςτήμαχα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη 

Πλακάκια χαι πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανομένα ούτε 
σμαλτωμένα,από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες χαι παρόμοια είδη για 
μωσαϊκά, μη ναλογαναμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω 
χαι πάνα σε υπόθεμα: 
Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες χαι παρόμοια είδη. έστω χαι σε σχήμα άλλο 
από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια 
μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη 
από 7 εχατοστόμετρα 

Αλλα 

Πλακάκια χαι πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, ναλογαναμένα ή σμαλτωμένα, 
από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες χαι παρόμοια είδη για μωσαϊκά, 
ναλογαναμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα: 
Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες χαι παρόμοια είδη. έστω χαι σε σχήμα άλλο 
από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια 
μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη 
από 7 εχατοστόμετρα 

Άλλα 

Συσκευές και είαη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από 
κεραμευτική ύλη. Σκάφες χαι χάδοι για το πότισμα των ζώων, φάτνες 
χαι παρόμοια λοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμευτική ύλη. 
Στάμνες χαι παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από 
κεραμευτική ύλη: 
Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις: 
 Α π ό πορσελάνη 
 Ά λ λ α 
Άλλα 
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Νιρστύτις, νιπτήρες, χολόκς νιπτήρα», μπανιίρις, λαιάντς 
καθαριότητας (μπιντίαες), λικάντς αποχβρητηρίβν, καζανάκια, 
ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα ζίση νγιιινής, από χιραμιπιχή ύλη: 

Από πορσελάνη 
•Αλλο 

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα ιί&η οιχιαχης χρήσης ή οιχιαχής οικονομίας 
και (ίση νγιανής ή ευπραισμσύ, από πορσελάνη: 
Eton γιο το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα 
'Αλλο 

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα (ίση οιχιαχης χρήσης ή οιχιαχής οιχονομίας 
και (Ιση ιιγκινής ή ευπρεπισμσν, από χεραμενχιχή ύλη, άλλα από 
εκείνα από πορσελάνη 

Λγαλματίοια χαι άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμειπιχή ύλη: 
•Από πορσελάνη 
Αλλα 

Άλλα τεχνουργήματα από χεραμεντιχή ύλη: 
Από πορσελάνη 
'Αλλο 



1131 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π,χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα 
γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή νιφάδων). 

β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ απομιμήσεις κοσμημάτων). 

γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την 
ηλεκτροτεχνία της Κλάσης 85.47. 

δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατεργασμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόοιες ενέσεις, τα 
τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα. τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα 
του Κεφαλαίου 90. 

ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που 
διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05. 

ζ) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντοα, καθώς και τα λοιπά 
είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95. 

η) τα κουμπιά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού. τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του 
Κεφαλαίου 96. 

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03,70.04 και 70.05: 

α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου -ψήσιμο. 

β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα. 

γ) με τον όρο "αποοροφητικες ή αντανακλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις 
(π.χ. μεταλλικά οξείδια), με μικροσκοπικό πάχος, που αποοροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν 
τις αντανακλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη*διαύγειά του. 

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν 
παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων. 

4. Σύμψωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας": 

α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (Si02) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά 
βάρος. 

β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η πεοιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiOZ) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η 
περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (Κ20 ή Na20) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία"η περιεκτικότητα σε 
βορικό ανυδρίτη (Β203) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος. 

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06. 

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί". 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολυβδούχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει 
παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος. 
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700991 
7009 92 

701010 
701090 

Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα χαι βςαύαμαχα από 
γυαλί. Γυαλί α* μάζα 

Γυαλί σε σφοιρί&ια (άλλα από τις μιχρόσφαιρες της Κλάσης 70.18), 
ράβοους, βέργεςή σαλήνες, μη κατεργασμένα: 
•Σφαιρίδια 
-Ράβδοι ή βέργες 
-Σωλήνες: 
-Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 
-Από άλλο γυαλί μι συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν 
υπερβαίνει τα 5x10-6 ανά Kelvin μεταξύ 0 ο C και 300 ο C 

-'Αλλοι 

Γυαλί με την ονομασία " χυτό ", σε ττλάχες, φύλλα ή είδη καθορισμένης 
μορφής, έστο χαι μι απορροφητική ή ανταναχλαστιχή στρώση, αλλά μη 
κατεργασμένο αλλιώς: 
-ΓΙλάχες και φύλλα, μη Οπλισμένα: 
—Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με 
ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλαχέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή 
ανταναχλαστιχή στρώση 

-Αλλα 
-Πλάκες χαι φύλλα οπλισμένα 
-Είδη καθορισμένης μορφής 

Γυαλί τραβηχτό ή φυσητά, σε φύλλα, έστα χαι με απορροφητική ή 
ανταναχλαστιχή στρώση, αλλά όχι αίλιώς χατεογασμενο: 
•Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές. 
επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με 
απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση 
-'Αλλο γυαλί 

Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό χαι γυαλί ισοπχ&αιμένο ή στιλβωμένο στη μία ή 
στις 4ύο Οφεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έστω χαι με απορροφητική ή 
ανταναχλαστιχή στρώση, αλλά όχι αλλιώς χατεογασμενο: 
-Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση 
-'Αλλο κούσταλλο μη οπλισμένο: 
-Χρωματισμένο στη μάζα. που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με 
ιδναίτεση στρώση γυαλιού (πλαχέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο: 

-Άλλο" 
-Κρύσταλλο οπλισμένο 

Γυαλί τον Κλάσεαν 70.03,70.04 ή 70.05, χυρτομένα, με λοξοχομμένα 
άχοα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλταμένο ή αλλιώς χατεογασμενο, αλλά μη 
πλαιατομένο ούτε συνσυασμένο μι άλλες ύλες 

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σχληρυμένα με Ραφή ή που 
σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα: 
-Γυαλιά σχληρνμένα με βαφή: 
—Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση τους στα 
αυτοκίνητα, αεροδύναμα, πλοία ή άλλα οχήματα 

-'Αλλα 
-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα: 
—Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση τους στα 
αυτοκίνητα, αεροδύναμα. πλοία ή άλλα οχήματα 

-Άλλα 

Μονατιχές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 

Καθρέφτες από γυαλί, έστο χαι με πλαίσιο, στους οποίους 
περιλαμβάνονται χαι οι οπισβοσχοπιχαί καθρέφτες: 
-ΟπωυοσκαπικοΙ καθρέφτες για οχήματα 
-Άλλοι: 
-Χωρίς πλαίσιο 
—Με πλαίσιο 

Νταμκζάντς, φιάλες, αταλίαια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, 
σαληναετοιίς συσκευασίες, φύσιγγες χαι άλλα λοχεία για τη μεταφορά ή 
τη συσκευασία, από γυαλί Πλατυστομες φιάλες για κονσέρβες, από 
γυαλί Πώματα χαι λοιπά είοη ποματισμού, από γυαλί: 
-Φυσινγες 
-Άλλα 

*υσιγγες χαι σαληνοοσή περιβλήματα, ανοιχτά, χαι τα μέρη τους, από 
Τυαλί, χαρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθολικούς 
σολήνες ή καρόμοια: 
-Γιατον ηλεκτρικό Φωτισμό 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

70U 20 
701190 

70.12 00 

70.13 

7013 21 
7013 29 

7013 31 
7013 32 

7013 91 
7013 99 
70.14 00 

7015 10 
7015 90 

7016 10 

7016 90 

70.17 

701710 

7017 20 

7017 90 

70.18 

7018 90 
70.19 

701910 

701920 

7019 31 
7019 32 
7019 39 
7019 90 

70.20 00 

 Π α καθοδικούς σωλήνες 
Άλλα 

Φυσιγγες ami γυαλί για αονατιχές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, 
στα οποία η μόναση εξασφαλίζεται με το κενό 
Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, χαλλαπιστηρίου, 
γραφείου, εσοτεριχής διακόσμησης διαμερισμάταν ή παρόμοια» χρήσεων, 
άλλα ana εκείνα τ ο ν Κλάσεων 70.10 ή 70.18: 
Αντικείμενα υαλοκεραμιχά 
Ποτήρια άλλα από ταυαλοχεραμικά: 
 Α π ό μολυβδούχο κρύσταλλο 
 Α λ λ α 
Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) 
ή για ί ο μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμιχά: 

 Α π ό μολυβδούχο κρύσταλλο 
—Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 

τ α 5 χ 106 ανά Kelvin μεταξύ 0 ο C και 300 ο C 
 Α λ λ α 
'Αλλα αντικείμενα: 
 Α π ό μολνβδούχο κρύσταλλο 
 Α λ λ α 
Γυάλινα είδη σηματοδότησης χαι στοιχεία οπτιχής αΐό γυαλί (άλλα από 
cxciva της Κλάση; 70.15), μη οπτιχά κατεργασμένα 

Γυαλιά ωρολογοποιίας χαι ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για χοινά ή ιατριχά 
ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια, μη οπτικά 
κατεργασμένα. Σφαίρες (μπάλες) κοίλες χαι τα τμήματα τους, από γυαλί, 
για την κατασκευή αυτών τον γυαλιών; 
Γυαλιά για ιατρικό, ματογυάλια 
•Αλλα 

Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια χαι άλλα είδη, από 
γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστο χαι οπλισμένο, για την οικοδομή ή την 
κατασκευή. Κύβοι, φηφίόες, χαι άλλα γυάλινα είδη, έστο χαι σε 
υπόθεμα, για μασαϊχά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα 
σε &ιαχοσμητιχά υαλοστάσια φιτρό). Γυαλί με την ονομασία 
"πολνχυψελοτό" ή γυαλί "αφρώδες", σε όγκους, πλάχεςδιαφράγματα, 
πλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές: 
Κύβοι, ψηφίδες χαι άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόβεμα, για 
μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις 

•Αλλα 

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστο και 
βαθμολογημένα ή ογχσμετρημένα: 
Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 
Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν 
υπερβαίνει 5 χ 106 ανά Kelvin μεταξύ 0 o C και 300 ο C 

'Αλλα 

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από 
καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμον χαι ημιπολύτιμων πετρών και 
παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματα τους άλλα από τις 
απομιμήσεις χοσμημάταν. Γυάλινα μάτια άλλα από cxciva που 
χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια χαι άλλα είδη 
στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα 
από τις απομιμήσεις χοσμημάταν. Μιχροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο 
που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: 
Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από 
καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων χαι ημιπολύτιμων πετρών χαι 
παρόμοια γυάλινα είδη 

Μιχροσηχιιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 
1 χιλιοστόμετρο 

'Αλλα 
Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται χαι ο υαλοβάμβακας) και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα): 
•Φιτίλια νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) χαι νήματα, κομμένα 
ή μη 

•Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι ταινίες 
Ιστία, τραπεζομάντιλα παραπετάσματα (max), στρώματα πλάκες, διαφράγματα (pan

nean) xm παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα: 
—Παραπετάσματα 
Ιστία 
 Ά λ λ α 
Άλλα 
Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί 



1134 

ΤΜΗΜΑ XIV 

ΜΑΡΓΑΡΓΓΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ. 
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ. 
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Σημειωθείς 

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και το» εξαιρέσεων που προβλέπονται 
παρακάτω, υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολόκληρου ή μερικώς: 

α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή 
ανασχηματισμένες, 

ή 

β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. 

2. α) Οι Κλάσεις 71.13,71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. 
αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρίκοι, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα 
είδη αυτά. 

β) Στην Κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα. 

3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει: 

α) τα αμαλγάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43). 

β) τα αποστειοωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη 
του Κεφαλαίου 30. 

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στιλβώματα). 

δ) τα σακίδια χεριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02. και τα είδη της Κλάσης 42.03. 

ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04. 

ζ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές). 

η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65. 

θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66. 

ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από 
συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των Κλάσεων 68.04 ή 6805 ή και τα εργαλεία του 
Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το 
ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. του τμήματος XVL Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ 
ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξακολουθούν να 
περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι 
δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 8522). 

κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90,91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογοποιίας και μουσικά όργανα). 

λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93). 

μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95. 

ν) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού, 

ξ) τα πρωτότυπα έργα της σγαλματοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) 
και τα αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα 
μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν 
στο" Κεφάλαιο αυτό. 

4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα 

β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο. 

γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες 
που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96. 

5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοσυσσωματωμενες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές 
συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός 
από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων 
κατατάσσονται ως εξής: 

α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας. 
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β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσά, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, 

κατατάσσεται ως κράμα χρυσού. 

γ) κάθε άλλο κράμα που υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου. 

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα 
πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν 
λόγω μέταλλα ο" εφαρμογή της σημείωσης S. Η έκφοαση "πολύτιμο μέταλλο" δεν κάλυπτα τα είδη που αναφέρονται 
στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες. επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα. 

7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα 
μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, 
ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από 
κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. 

8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται: 

α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, 
καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μιχροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, 
καρφίτσες γραβατών, μανικετόκουμπα. μετάλλια ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.). 

β) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή 
τσάντας (π.χ. θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπομπονιέρες, πουδριέρες. πορτοφολάκια από αλυσιδωτό 
πλέγμα, κομπολόγια). 

Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των 
κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, 
από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές 
ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, 
γαγάτη ή κοράλλι. 

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρησοχοίας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, 
είδη καλλωπιστηρίου. είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για 
την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας. 

10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια 
με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίοεση τα κουμπιά και τα άλλα είδη της Κλάσης 
96.06, τις χτένες κόμμωσης, τα πιαστράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της Κλάσης 96.15), 
που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή 
ανασχηματισμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα-
πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. 

Σημειώσεις διακρίσεων 

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10,7108 11,7110 11, 7110 21.7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" 
και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0 4 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή 
ανώτερη του 90% κατά βάρος. 

2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 
11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο. το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο. 

3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κοαμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα ποέπα να κατατάσσεται 
με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθήνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα 
χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

71.01 

7101 10 

710121 
710122 

71.02 
7102 10 

7102 21 

710229 

7102 31 

7102 39 

7L03 

7103 10 

7103 91 
7103 99 

71.04 

7104 10 
7104 20 
7104 90 

71.05 

7105 10 
7105 90 

71.06 

7106 10 

7106 91 
7106 92 

7L07 00 

7L08 

7108 11 
710812 
7108 13 
7108 20 

71.09 00 

7L10 

711011 
7110 19 

711021 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

H. ΜΑΙΗΓΔΙΡΙΠΓΑΙΡϋΑ O T f S H K A Ή AHIO ΪΚΑΑΑΐίΐίίρτιΐϋΐΑ^ ΠϋΟΑΪΠΠΙΙΜΪΞΖ ΊΗ 
ΐΡΠΜΠΠΠΤΟΑνΤΠΠΜΠίΕΖ llll IWIfWiaE TtCAIi UTTAPtfMMMBITA 

Μαργαριτάρια φοσιχά η από καλλιέργεια, έστο χαι χατεργασμένα ή 
ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαβιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. 
Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι τσιριπσμένα, σε αρμαβιές 
προσαρινά για την ευκολία της μεταφοράς: 
- Μαργαριτάρια φυσικά 
-Μαργαριτάρια από καλλιέργεια: 
—Ακατέργαστα 
—Κατεργασμένα 

Διαμάντια, έστω χαι κατεργασμένα, αλλά όχι λιμένα σε κόσμημα: 
-Μη διαλεγμένα 

-Βιομηχανικά: 
- Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για 

στίλβωση 
- Α λ λ ο 
-Μη βιομηχανικά; 
-Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για 

στίλβωση 
- Α λ λ α 

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω χαι 
κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένες σε 
κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, 
όχι ταιριασμένες, σε αρμαβιές προσωρινά για την ενκολία της 
μεταφοράς: 
-Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπησμένες 
-Αλλιώς κατεργασμένες: 
—Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια 
- Α λ λ α 

Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστα> και κατεργασμένες ή 
ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαβιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες 
συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές 
προσαρινά για την ενχολία της μεταφοράς: 
-Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός 
-'Αλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτισμένες 
-•Αλλες 

Σκόνες από διαμάντια χαι σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες 
ή από σννβετιχές πέτρες: 
-Από διαμάντια 
-•Αλλες 

HE. U O A V m i A METAAAA, &ΕΕΙΓΑΔΑΑ IiWUlMiitaMHEMA ΜΕΗΟΑΥΙΠΙΜΙΑ 
ΕΛΕΤΑΑΑΑ 
Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επτχρνσαμένος χαι 
επιπλατιναμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημιχατεργασμένες, 
ή σε σκόνη: 
-Σκόνες 
-'Αλλος: 
- Σ ε μορφές ακατέργαστες 
—Σε μορφές ημικατεργασμένες 

Μέταλλα κοινά επιστραμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή 
ημιχατεργασμένες 

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται χαι ο επιπλατινομένος χρυσός), σε 
αοραάς ακατέργαστες ή ημιχατεργασμενες, ή σε σκόνη: 
-Για μη νομισματικές χρήσεις: 
-Σκόνες 
- Σ ε άλλες ακατέργαστες μορφές 
- Σ ε άλλες ημικατεργασμένες μορφές 
-Για νομισματική χρήση 

Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες 
ή ημικατεργασμένες 

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη: 
-Πλατίνα 
- Σ ε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 
-•Αλλη 
-Παλλάδιο: 
- Σ ε μοβΦές ακατέογαστες ήσε σκόνη 

ra 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7110 31 
7110 39 

711041 
711049 

71.11 00 

7L12 

7112 10 

7112 20 

7112 90 

7113 11 

7113 19 

711320 

7L14 

7114 11 

7114 19 

7114 20 

71.15 

7115 10 
71 IS 90 

7116 10 
7116 20 

7117 11 
711719 
7117 90 

7L18 
7118 10 

- 'Αλλο 
-Ρόδιο: 
—Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 
-•Αλλο 
-loCSto. όσμιο χαι ρουθηνιο: 
—Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σχονη 
- Α λ λ α 

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές 
ακατέργαστες ή ημιχατεργασμένες 

Απορρίμματα χαι θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα: 
-Από χρυσό, έστω x m από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση 
τις σχόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα 

-Από πλατίνα, έστω χαι από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με 
εξαίρεση τις σχόνες χρυσοχοίας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα 

-'Αλλα 

III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες χαι μέρη αυτών, από πολύτιμα 
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα: 
-Από πολύτιμα μέταλλα, ιστοί χαι επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα: 

—Από άργυρο, έστω χαι επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα 
μέταλλα 

- Α π ό άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω χαι επενδυμένα ή επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα 

-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

Εί4η χρυσοχοΐας ή αργνροχοϊαςχαι τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα 
ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα: 
-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω χαι επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα: 

—Από άργυρο, έστω χαι επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα 
μέταλλα 

- Α π ό άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω χαι επενδυμένα ή επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα 

-Από χοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα: 
-Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή διχτυωτού από πλατίνα 
-Άλλα 

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή 
ανασχηματισμένες: . . 
-Από μαργαριτάρια φυσικά ή από χαλλιέργεια 
-Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετιχές ή 
ανασχηματισμένες 

Απομιμήσεις κοσμημάτων: 
•Από χοινά μέταλλα, έστω χαι επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή 
επιπλατινωμένα: 

—Μανιχετόχουμπα χαι παρόμοια κουμπιά 
- Α λ λ α 
-Άλλα 

Νομίσματα: 
-Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα 
χρυσά 

-Άλλα 
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TMHMAXV 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ 

Σημειωθείς 

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλίδια των μέταλλων, καθώς και τα 
φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 3Ζ10,3Ζ12,32.13 ή 32.15). 

β) το ονδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα (Κλάση 36.06). 

γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07. 

δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03. 

ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων). 

ζ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό). 

η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα 
αέρος). 

θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVHI, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογοποιία. 

ι) τα κυνηγετικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά). 

κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές). 

λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

μ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του 
Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα). 

ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης). 

Ζ Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται: 

α) τα είδη των Κλάσεων 73.07,73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα. 

β) τα ελατήοια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογοποιία (Κλάση 
91.14). 

γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01,83.02,83.08,83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά 
μέταλλα της Κλάσης 83.06. 

Στα Κεφάλαιο 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15). οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν 
καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα 
τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81. 

3. Κανόνας για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητρικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74): 

α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα 
άλλα συστατικά. 

β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό 
κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων. 

γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία με^]ΐαχα που έχουν παρθεί' με 
λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομβχαλλουργικες συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη 

τωνκραμάτων. " 

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα 
κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3. 

5. Κανόνας για τα σύνθετα είδη: 

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή 
αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το 
αντίστοιχο τεχνούργημα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα. 

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι: 

α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο. 

β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους. από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη. 

γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο. 

6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως: 

α) "απορρίμματα και θραύσματα": 
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τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την Επεξεργασία των μετάλλων και 
τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτίασμα, φθορά 
ή άλλες αιτίες. 

β) "σκόνες": 

τα ποοϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία (ση ή ανώτερη του 90% 
κατάΐαρος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 , 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 

Σημειώσεις 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται 
ω? 

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι": 

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά 
βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις 
παρακάτω αναλογίες: 

-10% ή λιγότερο χρώμιο, 
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο, 
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο, 
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο" 
-10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία. 

β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontes spiegel)": 

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που 
ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α). 

γ) "σιδηροκράματα": 

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της 
συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν 
προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις 
στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παοαμόρφωση. περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή 
περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες: 

- πάνω από 10% χρώμιο, 
- πάνω από 30% μαγγάνιο, 
-πάνω από 3% φωσφόρο, 
- πάνω από 8% πυρίτιο" 
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του 
χαλκού να υπερβεί το 10%. 

δ) "χάλυβες": 

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που 
παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παοαμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% 
ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο 
υψηλή. 

ε) "χάλυβες ανοξείδωτοι": 

τα χαλυβοκοάματα που περιέχουν κατά βάρος 12% ή λιγότερο άνθρακα και 10.5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς 
άλλα στοιχεία. 

ζ) "άλλα χαλυβοκράματα": 

οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες: 
- 0.3% ή περισσότερο αργίλιο, 
- 0.0008% ή περισσότερο βόριο, 
- 0.3% ή περισσότερο χρώμιο. 
- 0.3% ή περισσότερο κοβάλτιο, 
- 0.4% ή περισσότερο χαλκό, 
- 0.4% ή περισσότερο μόλυβδο. 
-1.65% ή περισσότερο μαγγάνιο. 
- 0.08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο, 
- 0.3% ή περισσότερο νικέλιο, 
- 0.06% ή περισσότερο νιόβιο, 
- 0.6% ή περισσότερο πυρίτιο, 
- 0.05% ή περισσότερο τιτάνιο, 
- 0.3% ή περισσότερο βολφράμιο. 
- 0.1% ή περισσότερο βανάδιο, 
- 0.05% ή περισσότερο ζιρκόνιο. 
- 0.1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο. τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται 
καθένα χωριστά. 

η) "απορρίματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα": 

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισσεύματα μετάλλου ή σε χελώνες, 
που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ"στι αφορά τη χημική τους σύνθεση, 
στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδήρων, των κατοπτρικών χυτοσιδήρων ή των σιδηροκραμμάτων. 
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θ) "κόκκοι": 

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία κατώτερη ταυ 90% κατά 
βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος. 

ι) "ημιτελή προϊόντα": 

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε 
θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή 
κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατεργασία με σφυρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα 
προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή· Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα. 

κ) "πλατέα προϊόντα έλασης": 

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην 
παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι): 

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδές περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη, 
ή 
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4.75 
χιλιοστομέτρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα ISO χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4.75 χιλιοστόμετρα ή 
περισσότερο χωρίς εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους. 

Εξακολουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά 
σχέδια που ποοέρχονται απευθείας από την έλαση (π,χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, 
κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες 
να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να 
κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού. 

λ) "ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδής περιστροφές μη 
αραδιασμένες": 

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες 
(σε κουλούρες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, 
κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για σκυρόδεμα). 

μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα": 

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς πού αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις 
στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή 
έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλου κυρτού πολυγώνου. 

Τα προϊόντα αυτά μπορούν: 

- να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι 
οπλισμού για σκυρόδεμα), 

- να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση. 

ν) "είδη με καθορισμένη μορφή": 

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που 
αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων. 

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02. 

ξ) "σύρματα": 

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε οχήματος, πλήρη 
και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατεών προϊόντων έλασης. 

ο) "ράβδοι και χοντροσύρματα. κοίλα για γεωτρήσεις":. 

οι ράβδοι και χοντοοσύρματα με τομή οποιουδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, 
και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα. είναι τουλάχιστονδιπλάσια της μέγιστης εσωτερική; διάστασης (του 
κοίλου). Οι ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό 
υπάγονται στην Κλάση 73.04. 

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του 
σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος. 

3. Τα ποοϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοουσσωμάτωση 
κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την άψητους στις Κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα 
που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση. 

Σημειώσεις διακρίσεων 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως: 

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα": 

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος 
παρακάτω αναφορές: 

- πάνω από 0J2% χρώμιο. 
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• πάνω από 0.3% χαλκό, 
- πάνω από 0.3% νικέλιο, 
• πάνω από 0.1% για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφραμιο, βανάδιο. 

β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή": 

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος ανθολογίες 
που αναφέρονται: 

- 0.08% ή περισσότερο θείο, 
- 0.1% ή περισσότερο μόλυβδο. 
- πάνω από 0.05% σελήνιο, 
• πάνω από 0.01% τελλούριο, 
■ πάνω από 0.05% βισμούθιο. 

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί·": 

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% 
άνθοακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αρνίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε 
αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβοκραμάτων. 

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής": 

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: 
μολυβδαίνιο, βολφραμιο και βαναδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα 
στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέουν 0.6% ή περισσότερο άνθοακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο. 

ε) "χάλυβες πυριτιο-μαγγανίου": 

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος: 

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα, 
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγγάνιο, και 
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως 
αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβοκραμάτων. 

2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα: 

Ένα σιδηρόκραμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα 
στοιχεία του κοαματος'παρσυσιάζει περιεκτικότητα που υπέρβαινα το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 
στοιχείο γ) του"Κεφαλαίου. Κατ

1 αναλόγισα, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δυο ή τρία από τα 
στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες ποΰ ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω 
σημείωση. 

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του 
Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα 
περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Π. ΒΑΣΙΚΑ ΕΕΌΕΟΝΤΑ. ΕΠΡΟΟΟΝΤΑ BOV ΜΑΡΟΪΠΑΕΟΚΙΓΑΙ S 3 ΒΰΟΡΟΗ 
KQKlKjBR ΈΠ ΖΧΩΝΙΞΧ 
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή 
άλλες πρακονενείς μορφές: 
-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε χρώμα, που περιέχουν χαζά. βάρος 
05% ή λιγότερο φωσφόρο 

-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 
περισσότερο από 0.5% φωσφόρο 
-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα 
-Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί 

Σι&ηρσχράματα: 
-Σιοηρο μαγγάνιο: 
-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα 
-•Αλλο 
-Σιδηροπυρίτιο: 
-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο 
-Αλλα 
-Σιδηροπυριτιο-μαγνάνιο 
-Σιδηρσχρώμιο: 
-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από Alb άνθρακα 
-•Αλλο 
-Σιδηροπυριτιο-χρώμιο 
-Σιδηρονικέλιο 
-Σιδηρομολυβδαίνιο 
-Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο 
-•Αλλα: 
—Σιδηροτιτάνιο και σώηροπυριτιο-τιτάνιο 
-Σιδηροβανάδιο 
-Σιδηρονιόβιο 
-Αλλα 

Σιοηρουχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας ανάγωγη τον 
σιοηρομεταλλευμάταιν και άλλα σι&ηρούχα σπογγώοη προϊόντα, σε τεμάχια, 
σφαιρίίια ή παρόμοιες μορψες. Σίσηρος με ελάχιστη καθαρότητα χατά 
βάρος 99.94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές: 
-Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των 
σιδηρομεταλλευμάτων 
-'Αλλα 

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιόηρσα, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσί&ερα). 
Απορρίμματα πλινθομένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα: 
-Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου 
-Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοχραμάτων: 
-Από ανοξείδωτους χάλυβες 
-Αλλα 
-Απορρίμματα και θραύσματα από επιχασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα 
-'Αλλα απορρίμματα και θραύσματα: 
—Απστορνεύματα, βοστρυχαπά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα 
αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την 
αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα 

-Άλλα 
-Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) 

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, 
σιδήρου ή χάλυβα: 
-Κόκκοι 
-Σκόνες: 
-Από χαλυβοχράματα 
-Αλλες 

ΠΙ, ΣΙΙώΙΗΠΡΟΖ ΚΑΠ Offl ΣΕ ΕΡΑΜΙΑ 2AA73Q3 
Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τόπους) ή άλλες 
πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της Κλάσης 72.03: 
-Πλινθώματα (τύποι) 
-•Αλλα 

Ημιτελή προϊόντα από σί&ηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: 
-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα: 
-Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος 
είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους 

-'Αλλα. με ορθογώνια εγκάρσια τομή 
-Αλλα 
-Που περιέχουν χατά βάρος 025% ή περισσότερο άνθρακα 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

7Z0S 

7208 11 
7208 12 

7208 13 

7208 14 

7208 21 
7208 22 

720823 

7208 24 

7208 31 

7208 32 
7208 33 

7208 34 

7208 35 

7208 41 

7208 42 
7208 43 

7208 44 

7208 45 
7208 90 

72.09 

720911 
7209 12 

720913 

720914 

720921 
720922 

720923 

7209 24 

7209 31 
7209 32 

7209 33 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πλατύ αοοϊόντα έλασης, από σΐοηοο ή από όχι σε χοάμα χάλυβες, με 
πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή πεοισνότεοο, που έχον* ελαθείσε θεςμή 
κατάσταση, μη εηστρομένα με άλλο μέταλλο ούτι επενοιιμενα: 
Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος, 
κατώτερο των 3 χιλιοστομετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 
275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο 
όριο ελαστικότητας 35S MPs: 
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 
Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο άλλα που δεν 
υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 

Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 
4.75 χιλιοστομετρων 

Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομετραιν 
'Αλλα, περιτυλιγμένα, πσυ έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: 
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 
—Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
τα 10 χιλιοστόμετρα 

Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 
4.75 χιλιοστομετρων 

—Με πάχος κατώτερο τον 3 χιλιοστομετραιν 
•Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με 
πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρα» και με ελάχιστο όριο 
ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: 

—Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, 
μχ πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 χιλιοστόμετρα και με πάχος 
4 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα 
διακοσμητικά σχέδια 

—'Αλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 
'Αλλα. με πάχος 4.7S χιλιοστόμετρα η περισσότερο αλλά που 
δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 

'Αλλα. με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο 
ταιν 4.75 χιλιοστοομέτα» 

'Αλλα. με πάχος κατώτερο τα» 3 χιλιοστομετρων 
'Αλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: 
Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, 
με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 χιλιοστόμετρα και με πάχος 
4 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα 
διακοσμητικά σχέδια 

'Αλλο. με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 
—'Αλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που 
δεν υπέρβαινα τα 10 χιλιοστόμετρα 

'Αλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο 
τα» 4.75 χιλιοστομετρων 

'Αλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρα» 
'Αλλα 

Πλατέα ποοϊόντα έλασης, από σί&ηοο ή από όχι σε χοάμα χάλυβες, με 
πλάτος 600 χιλιοστόμετοα ή πεοισσότεοο, που έχουν ελαθεί σε ψυχοή 
κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο οότχ επεν&νμένα: 
Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος 
κατώτερο των 3 χιλιοστομετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 
275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο 
όριο ελαστικότητας 355 MPa: 
Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
—Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 
3 χιλιοστομετρων 

Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά πσυ δεν υπερβαίνει 
το 1 χιλιοστόμετρο 

Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστομετρων 
•'Αλλα. περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: 
Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 
3 χιλιοστομετρων 

Με πάχος 05 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά πσυ δεν υπερβαίνει 
το 1 χιλιοστόμετρο 

Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστομετρων 
Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με 
πάχος κατώτερο τα» 3 χιλιοστομετρων και με ελάχιστο όριο 
ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: 
Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
—Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 
3 χιλιοστομετρων 

Με πάχος 0 J χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
το 1 Υίλιοστόμετοο 
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■720941 
720942 

720944 
7209 90 

-Με πάχος κατώτερο ίων 05 χιλιοοτομέτρων 
•'Αλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: 
-Με πάχος 3 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο 
-Με πάχος που υπερβαίνει το Ιχιλιοστομετρο αλλά κατώτερο 
των 3 χιλιοστό μέτρων 

-Με πάχος 0.5 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
το 1 χιλιοστόμετρο 

—Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοοτομέτρων 
-•Αλλα 

7210 11 
7210 12 
721020 

721041 
721049 
7210 50 

7210 60 
721070 
7210 90 

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίΑηρο ή από όχι σε χράμα χάλυβες, με 
πλάτος 600 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο, επιοτραμένα με άλλο μέταλλο 
ήεπενονμενα: 
-Επιχασσιτερωμένα: 
-Με πάχος 0.5 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο 
-Με πάχος χατώτερο των 0.5 χιλιοοτομέτρων 
-Επιμολυβδωμένσ, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος 
-Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά: 
-Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοοτομέτρων και με ελάχιστο 
όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοοτομετρα ή 
περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa 

-Αλλα 
-Αλλιώς επιψευοαργυρωμενα: 
-Κυματοειδή 
-Αλλα 
-Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του 
χρωμίου 
-Επενδυμένα με αργίλιο 
-Χρωματισμένα, βερνυιωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες: 
-•Αλλα 

721112 
7211 19 

721122 
721129 
721130 

721141 
721149 
7211 90 

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίΑηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με 
πλάτος κατώτερο τον 600 χιλιοοτομέτρον, μη επιοτραμένα με άλλο 
μέταλλο οϋιε επενδυμένα: 
-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο 
των 3 χιλιοοτομέτρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή 
με πάχος 3 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο 
ελασαχότητας 355 MPa: 
-Που έχουν ελαθεί οτις τέσσερις επιφάνειες η σε κλειστές αυλακώσεις. 
με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοοτομετρα και με πάχος 
4 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν 
παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια 

-'Αλλα, με πάχος 4.75 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο 
-Αλλα 
-'Αλλα, που έχουν απλώς ελαβεί σε θερμή κατάσταση: 
-Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, 
με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοοτομετρα και με πάχος 
4 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν 
παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά 

-'Αλλα, με πάχος 4.75 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο 
-Άλλα 
-Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο 
των 3 χιλιοοτομέτρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa 
ή με πάχος 3 χιλιοοτομετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο 
ελαστικότητας 355 MPa 
-'Αλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: 
-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα 
-'Αλλα 
-'Αλλα 

721229 
7212 30 
7212 40 
7212 50 
7212 60 

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίΑηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με 
πλάτος χατώτερο τον 600 χιλιοοτομετρα*, επιοτραμένα με άλλο 
μέταλλο ή επενονμένα: 
-Επιχασσιτερωμένα 
-Επνψευόαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά: 
—Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοοτομέτρων και με 
ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοοτομετρα 
ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας; 355 MPa 

-Άλλα 
-Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα 
-Χρωματισμένα, βερνοιωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 
-Αλλιώς επενδυμένα 
-Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο 
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Ράβ&οι χαι χοντροσΰρματα, sou έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, 
περιτυλιγμένα σε ελιχοειόής περιστροφές μη αραοιασμένες, από σίβερο 
ή από όχι π χράμα χάλυβες: 

•Που φέρουν οδοντώμαχα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται 
στη διάρκεια της έλασης 
■Από χάλυβες από αποκοπή 
-'Αλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα: 
—Κυχλιχής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστομέτρων 
-•Αλλα 
-'Αλλα, που περιέχουν χατά βάρος 0.25% ή .τερισσότερο αλλά λιγότερο 
του 13% άνθρακα: 
—Κυχλιχής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστομέτρων 
-Άλλα 
-'Αλλα. που περιέχουν χατά βάρος 0.6% ή περισσότερο όχβφοια 

'Αλλε; ράβ&οι και χοντροσΰρματα από σί&ηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, 
που έχουν απλώς σφυρηλατηθώ ι, ελαθεί ή οιελαθεί σε θερμή κατάσταση 
καθώς χαι εκείνα που έχονν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση: 
-Σφυρηλατημένα 
-Που φέρουν οδσντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που 
γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά 
την έλαση 
-Από χάλυβες από αποκοπή 
-'Αλλα. που περιέχουν χατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα 
-Άλλο, που περιέχουν χατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο 
του 0.6% άνθρακα 
-Άλλο, που περιέχουν χατά βάρος 0.6% ή περισσότερο <ηθοωια 

Άλλες ράβόοι χαι χοντοοσΰρματα από σίσηρο ή από όχι σε χράμα χάλυβες: 
-Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε 
ψυχρή κατάσταση 
-Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που 
περιέχουν χατά βάρος λιγότερο από 075% άνθρακα 
-Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που 
περιέχουν χατά βάρος 025% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% 
άνθρακα 

•Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που 
περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα 
-Άλλα 

Είόπ με καθορισμένη μορφή από σίσηρο ή από όχι σε χράμα χάλυβες: 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η. που έχουν απλώς 
ελαθεί ή διέλαθε! σε θερμή κατάσταση, με υψος λιγότερο των 
80 χιλιοστό μέτρων 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή 
διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύφος λιγότερο των 30 χιλιοστομέτρων: 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί 
ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με υψος 80 χιλιοστόμετρα ή 
περισσότερο: 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η 
-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ. που έχουν απλώς ελαθεί ή 
διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύφος 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
•Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί 
σε θερμή κατάσταση 

-Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε 
ψυχρή χατάσταση 
•Άλλα 

Σύρματα από σίσηρο ή από όχι σε χράμα χάλυβες: 
-Που περιέχουν χατά βάρος λιγότερο από 025% άνθρακα: 
-Μη επενδυμένα, έστω χαι στιλβωμένα 
-Επιψευδαργυρωμένα 
-Επενδυμένα με άλλα χοινά μέταλλα 
-Άλλα 
-Που περιέχουν χατά βάρος 025% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 
1.3% άνθρακα: 

-Μη επενδυμένα, έστω xm στιλβωμένα 
-Επιψευδαργυρωμένα 
-Επενδυμένα με άλλα χοινά μέταλλα 
-Άλλα 
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Που περιέχουν κατά βάρος 13% ή περισσότερο ΑΛςσχαι 
—Μη επενδυμένα, έστω χαι στιλβωμένα 
—Επιφτυδαργυρωμενα 
—Επενδυμένα με κοινά μέταλλα 
Αλλα 

IIL ΧΑΛΥΒΕΣ ANOSEtAQTOI 
Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλε; πρωτογενείς 
μορφές Ημιτελή προϊόντα αχό σνοξει&ωιουςχάλυβες: 
Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές 
Αλλα 

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 
600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο: 
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα: 
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 
Με πάχος 4.7S χιλιοστόμετρα ή περισσότερο άλλα που δεν 
υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 

Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 
4.7S χιλιοστομετρων 

—Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομετρων 
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα: 
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 
Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν 
υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα 

Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή. περισσότερο αλλά λιγότερο των 
4.7S χιλιοστομετρων 

Με πάχος χατώτερο των 3 χιλιοστομετρων 
Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: 
Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο 
των 4.75 χιλιοστομετρων 

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο άλλα χατώτερο 
των 3 χιλιοστομετρων 

Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν 
υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο 

Με πάχος χατώτερο των 0ι5 χιλιοστομετρων 
•Αλλα 

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος χατώτερο 
τον 600 χιλιοστομετρων: 
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: 
Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο 
Με πάχος χατώτερο των 4.7J χιλιοστομετρων 
Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 
•Αλλα 

Ράβδοι και χοντροσυρματα, ποτ» έχον» ελαθεί οε θερμή κατάσταση, 
περιτυλιγμένα σε ελικοειδής περιστροφές μη αραδιασμένες, από 
ανοξείδωτους χάλυβες 

'Αλλες ράβδοι και χοντροσυρματα χαι είδη με καθορισμένη μορφή από 
ανοξείδωτους χάλυβες: 
Ράβδοι χαι χοντροσυρματα που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή 
κατάσταση 
Ράβδοι χαι χοντροσυρματα που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή 
κατάσταση 
'Αλλες ράβδοι χαι χοντροσυρματα 
Είδη με καθορισμένη μορφή 

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες 

W. ΛΑΛΑ ΧΑΑΥΒΟΙΗΡΑΜΙΑΙΓΔ. ΙΡΑΒΔΟΠ ΚΟΪΑΕΧ ΓΠΑ ΙΠΞβΧΙΠΡΙΗΖΟΖ, ADEO 
3SAA"2TBOiH?AMAUA '21ΑΠΙΟ OSD 22 ΚΡΑΝΙΑ ΧΑΑΤΠΒΕΖ 
'Αλλα χαλνβοχράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. 
Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλνβοχράματα: 
Πλινθώματα (τύποι) χαι άλλες πρωτογενείς μορφές 
•Αλλα 

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλνβοχράματα. με πλάτος 600 
χιλιοστόμετρα ή περισσότερο: 
Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικοί" 
Από χάλυβες ταχείας κοπής 
Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα 
'Αλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα 
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7225 50 
7225 90 

7226 10 
7226 20 

7226 91 
7226 92 
7226 99 

7227 10 
722720 
7227 90 

722810 
7228 20 
7228 30 

7228 40 
7228 50 

7228 60 
7228 70 
7228 80 

72.29 
7229 10 
722920 
7229 90 

'Αλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 
■Άλλα 

Π λ α τ ύ προϊόντα έλασης από άλλα χαλοφαχοάματα, μ* πλάτος κατώτερο 
τ ο ν 600χιλιοστομέτοα»ν: 
•Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά" 
Από χάλυβες ταχείας χοπής 
Αλλα: 
 Π ο υ έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή χατασταση 
 Π ο υ έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή χατασταση 
 Α λ λ α 

ΡάβΑοι και χοντοοσυρματα, aov έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, 
περιτυλιγμένα σε ελιχοειβής περιστροφές μη αρααιασμένες, από άλλα 
χαλυβσχράματα: 
Από χάλυβες ταχείας χοπής 
Από χάλυβες πυριτιομαγνανιουχους 
■Αλλα 

ΡάΒόοι και χοντροσύρματα και είόη με χαθορισμένη μορφή από άλλα 
χαλνβοχράματα. Ράβ&οι χαι χοντροσύρματα κοίλα για γεωτρήσεις από \ 
χαλνβοχοάματα ή από όχι στ χράμα χάλνβες: 
Ράβδοι χαι χοντροσύρματα. από χάλυβες ταχι^ας χοπής 
Ράβδοι χαι χοντοοσυρματα. από χάλυβες πυριτιομαγγανιούχους 
Άλλες ράβδοι χαι χοντοοσυρματα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί 
σε θερμή χατασταση 

Άλλες ράβδοι xm χοντοοσυρματα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί 
Άλλες ράβδοι χαι χοντροσύρματα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί 
σε ψυχρή χατασταση 

Άλλες ράβδοι χαι χοντροσύρματα 
Είδη με καθορισμένη μορφή 
Ράβδοι χαι χοντροσύρματα κοίλα για γεαπρήσεις 

Σύρματα από άλλα χαλνΒοχράματα: 
Από χάλυβες ταχείας χοπής 
Από χάλυβες πυρίτιομαγγανιουχοικ; 
Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ. ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 

Σημειώσεις 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό. με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο 
σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των 
χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72. 

2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύρματα'' εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή 'ψυχρή 
κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή. οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπέρβαινα τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη 
της διάσταση. 
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Σ.0 
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7301 10 
730120 

730210 
730220 
7302 30 

730240 
7302 90 

73.01 00 

73.04 

7304 10 

7304 20 

7304 31 
7304 39 

730441 
730149 

730451 
7304 59 
7304 90 

7305 12 
7305 19 
7305 20 

7305 31 
7305 39 
7305 90 

730610 

7306 20 

7306 30 

730640 
7306 50 
7306 60 
7306 90 

73.07 

Πάσσαλοι αλατνσμενοι από αίδηρο ή χάλνβα, εστα και οιάτρκτot ή sov 
γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Βοή με χαβαρισμέν* μορφή που 
λαμβάνονται κι συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα: 
Πάσσαλοι πλατυσμένοι 
Ηβη με χαβορΜμένη μορφή 

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμόν, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλ«0α: 
σιδηροτροχιές, αντιτροχιές χαι ο&σντοτές τραχύς, χίειδιά, χαρ&ιες 
όιασταυρόσεον, οάβδοι χειρισμού τον χλειδιόν χαι a l ia στοιχεία 
διασταύοοοης ή αλλαγή ς τροχιών, στροτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, 
σφήνες, πΐήντς στήριξης; πλάκες σύσφιγξης, πλάκες χαι ράβδοι νια τη 
ρύθμιση too πλάτους χαι άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα νια την 
τοποθέτηση, τη σύζευξη η τη στερέοση τον σιδηροτροχιόν: 
Σιδηροτροχιές 
Στρωτήρες 
Κλειδιά, καρδίες διασταυρώσεων, ράβδοι χαρισμοϋ των κλαδιών χαι 
άλλα στοιχεία δυισταΰρωσης ή αλλαγής τροχιών 
Συνδετήρες χαι πλάκες στήριξης 
Αλλα 

Σολήντς χάβε είδους χαι είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από 
χυτοσίδηρο 

Σολήνες χάβε είδους χαι είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χαρίς 
συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα: 
Σωλήνες χάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς 
πετρελαίου ή αερίου 
Σωλήνες χόβε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για 
την άντληση χαι διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για την εξανωγήπετρελαίου ή αερίου 
Άλλοι, χυχλιχής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: 
Που έχουν διελχυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή χατάσταση 
Αλλοι 
'Αλλοι, χυχλιχής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες: 
—Που έχουν διελχυνθεί ή ελαβεί σε ιΐ'υχρή χατάσταση 
Αλλοι 
'Αλλον, χυχλιχής τομής, από άλλα χαλυβοχράματα: 
—Που έχουν διελχυνθεί ή ελαβεί σε ιρυχρή χατάσταση; 
-Αλλοι 
Άλλοι 

Άλλοι σαλήνες χάβε είδους (π,χ. συγκολλημένοι ή καρφατοί, με 
εσοτερυιή και εξοτεριχή χυχλιχή τομή, με εξοτεριχή διάμετρο ποο 
υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστσμετρα, από σίδηρο ή χάλυβα: 
•Σολήνες χάβε είδους τον τύπον παν χρησιμοποιούνται για τους άγονους 
πετρελαίου ή αερίου: 

Συγκολλημένοι κατά μήχος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και 
συλλίπασμα) 

Συγκολλημένοι κατά μήχος, άλλοι 
Άλλοι 
Σωλήνες χάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των 
τύπων που χρησψοποιοΰνται για την εξάγωνη πετρελαίου ή αερίου 
Άλλοι, συγκολλημένοι: 
Συγκολλημένοι χατά μήχος 
Άλλοι 
Άλλοι 

Άλλοι σολήνες χάβε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. 
συγκολλημένα, βιδομένα, θηλυχομένα η με άκρα που απλός πλησιάζουν), 
από σίδηρο ή χάλυβα: 
Σωλήνες χάθε είοους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς 
πετρελαίου ή αερίου 
•Σωλήνες χάθε είδους νια την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για 
άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξάγωνη πετρελαίου 
ή αερίου 

Άλλοι, συγκολλημένοι, με χυχλιχή τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς 
Χάλυβες 
Άλλον, συγχολλημενον, με χυχλιχή τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες 
•Άλλον, συγκολλημένοι, με χυχλιχή τομή, από άλλα χαλυβοχράματα 
Άλλον, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την χυχλιχή 
•Άλλα 

Εξαρτήματα σοληνάσεον (π.χ. συνδέσεις, γονίες, περιβλήματα), από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: 
Χυτά: 
—Από μη ελατό χυτοσίδηρο 
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'Αλλα 
•Αλλα. από ανοξείοαιτους χάλυβες: 
Συ&υχτηρες 
Γωνίες, καμπύλες χαι περιβλήματα, μι βόλτες 
—Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άχρο 
'Αλλα 
'Αλλα: 
Συζευχτήρες 
—Γωνίες, καμπύλες χαι περιβλήματα, με βόλτες 
Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο μα άχρο 
-'Αλλα 

Κατασκευές χαι μέρη κατασκευών (π,χ. γέφυρες χαι στοιχεία γεφυρών, 
υδροφρσχιΐΜές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στόλοι, σκελετοί, στέγες, 
πόρτες χα» παράθυρα xat τα πλαίσια τους, περβάζια χαι κατώφλια, 
φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, κε 
εξαίρεση τις προχατασχχυές της Κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη 
με καθορισμένη μορφή, σοληνες χαι παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδχ,ρο ή 
χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές: 
Γέφυρες χαι στοιχεία γεφυρών 
Πύργοι χαι πυλώνες 
Πόρτες, παράθυρα χαι τα πλαίσια τους χαι περβάζια χαι χατώφλια για 
πόρτες 
Υλιχό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, τα 
υποστηρίγματα τοίχο» ή για υποστυλώσεις 
• Αλλα 

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδο* χαι παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με 
εξαίρεση τα πιεσμένα η υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο» σίδηρο ή 
χάλυβα, με χαρηττχοτητα ποο υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χορίς μηχανικές ή 
θερμικές διατάξεις, έστο» χαι με εσοτερτχή επένδυση ή θερμσμόνοση 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, xsrrcma, κουτιά χαι παρόμοια δοχεία, 
για όλες τις όλες (με εξαίρεαη τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), 
από χυτοσίδηρο, σίδηρο χ χάλυβα, με χωρητικότητα ποο δεν υπερβαίνει 
τα 300 λίτοα, χνρίςμηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστα και με 
εσατερκή επένδυση ή θερμομόνοση: 
•Με χωρητικότητα SO λίτοα ή περυτσοτερο 
Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτοα: 
Κουαά για να χλεισθοϋν με συγκόλληση ή λιθοχόλληση (scxtisuge) 
-Αλλα 

Λοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο η 
χάλυβα 

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) χαι παοόχοια 
είδ% από σίδηρο ή χάλυβα, μη μοηβμενα για την ηλεκτροτεχνία: 
•Συρματόσχοινο χαι χαλωδια 
'Αλλα 

Τεχνητά αγχαβώματα από σίδηρο χ. χάλυβα. Συστρέμματα αγχαβωτά ή μ% 
από άνομα ή φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, τον τύπον ποο 
χρησιμοποιούνται για περιφράξεις 

Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα συνεχή χ, 
ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα χαι δτχτνακά, από σιδερένια ή χαλύβδινα 
σύρματα. Φύλλα χαι ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), 
από σίδηρο ή χάλυβα: 
Προϊόντα υφασμένα (μεταλλικά υφάσματα): 
Από ανοξείοωτο χάλυβα 
Αλλα 
Πλέγματα χαι διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από 
σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 
ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοοτσαετρα χαι των οποίων ΟΛ βρόχοι έχουν 
επιφάνεια τουλάχιστον ΙΟΟτετρ μέτρο 

'Αλλα πλέγματα χαι διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης 
'Αλλα πλέγματα χαι διχτυωτά: 
—ΕπκρευόαργυρωμέΥα 
Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες 
'Αλλα 
Φύλλα χαι ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος) 

Αλυσίδες, αλυσιδάκια χαι τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα: 
Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους χαι τα μέρη τους: 
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731511 
7115 12 
7315 19 
7315 20 

7315 81 
7315 32 
7315 89 
7315 90 

73.1*00 

73J7 00 

73J8 

731811 
731812 
731813 
731814 

731815 

731816 
731819 

7318 21 

731822 
731823 
7318 24 
731829 

73 J 9 

731910 
731920 
7319 30 
7319 90 

73.20 
732010 
732020 
732090 

73.21 

732111 
732112 
732113 

732181 
732182 
732183 
732190 
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Αλυσίδες σε κυλίνδρους 
Άλλες αλυσίδες 
Μίςη 
Αλυσίδες βνηολισβητιχίς 
'Αλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια: 
—Αλυσίδες μ< κρίκους με ακάματα 
—Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους 
Αλλα 
•Άλλα μέρη 

Άγκυρες χάθε μεγέθους χαι ία μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα 

Καρφιά κάθε είδους; πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από 
κυματοειδές έλασμα ή λοςότμηται και παρόμοια είδη, αχό χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα, έστο και «ε κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά 
που έχουν κεφάλι αχό χαλκό 

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείραμα 
για σιδηροτροχιές, χοχλιιβτά άγκιστρα, χαζανόχαρφα (πριταίνια). 
χοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροότλες (σεις οποίες 
περιλαμβάνονται χαι οι ροόέλες που προορίζονται να λειτουργούν ας 
ελατήρια) χαι παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδερο υ χάλυβα; 
Είδη με σπτίροιμη· 
—Κορακά μακριά με σπείρωμα (στρίφόνια) 
Αλλοι(κοχλίες για ξύλα) 
Άγκιστρα χαι χσόιοι, με σπη'ρηνιπ 
—Έλικες που αυτορυβίζονται με το σπτίρηνιη που ανοίγουν χατά το 
Βίδωμάτους 

—Αλλοι κοχλίες χαι άλλες βίδες, έστω χαι με τα περιχΰλια (παξιμάδια) 
ή τις οοδελες τους 

—Περικόχλια (παξιμάδια) 
Αλλα 
Είδη χο>ρ«ς Βόλτες: 
Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια χαι άλλες 
ροδελες ασφαλείας 

Άλλες ρο&ελες 
Καζανόχαρφα (πριτσίνια) 
Κοπίλιις, σφήνες και περόνες σύνδεσης 
Άλλα 

Βελόνες ραφίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, 
χεντητήρια χαι παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδερο η 
χάλυβα. Παραμάνες χαι άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 
•Βελόνες ραψίματος, μανταρίσματος ή κεντήματος 
Παραμάνες 
Άλλες χαρφίτσες 
Άλλα 

Ελατήρια χαι ελάσματα ελατηρίαν, από σίδηρο κ χάλυβα: 
Ελατήρια με ελάσματα χαι τα ελάσματα τους 
Ελατήρια ελικοειδή 
Αλλα 

θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται 
χαι αντά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική 
θέρμανση), σχάρες φησίματος (μπάρμπεχιου), μαγκάλια, καμινέτα 
υγραερίου, θερμαντήρες, φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, 
για οικιακή χρήση, χαβάς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα: 

Συσκευές για το φήσιμο και θερμαντήρες φαγητών: 
—Πα αερυύδη χαύπμα ή υγραέρω και άλλα χαυστμα 
Για υγρά καύσιμα 
—Για στερεά καύσιμα 
•Άλλες συσκευές: 

' —Για αεριάση καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα 
Για υγρά καύσιμα 
—Για στερεά καύσιμα 
Μέρη 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7322 11 
732219 
7322 90 

7323 91 
7323 92 
7323 93 
7323 94 
7323 99 

73.24 

Σώματα καλοριφέρ για την κεντοιχη βεριανβη, μ* βχρμανοη μη ηλεχτρεχη, 
χαι τα μέρη νατ^ από χττοβίσηρο,βί&ηρο η χάλιφα» Γεννήτριες χαι 
διανεμητές βιρμσό αέρα (ατονς οαοίσας περιλαμβάνονται not Μ 
Αιανεμητές so» μπορούν επίσης να Ixxtovqt^oavr ας διανεμητές 
βροσερσό 4 κλιματιζόμενο» αέρα), με βέρμανβη μηηλεχτριχή, mm 
ην ριλσμβσνοιιν ανεμιστήρα η φτσητηρα με χινητηρα, M I τα μέρη τοος, 
απ* χηοσίοηρο αίβηρο ή χάληβα: 
'Σώματα καλοριφέρ χαι το μέρη τους: 
—Από χυΐυΟΐοηρΟ 
Αλλα 
Αλλα 

Ε(οη ουιιαχής χοησης η οοααχης οικονομίας και τα μέρη τους, από 
χντοσίοηρο, σίοηρο ή χάλυβα. Έριο από σίοηρο η χάλυβα (ατσαλάμαλλο). 
Σπόγγοι, sarocfloootfc γάντια χαι παρόμοια είδη για τον χαβαρισμο, τη 
σάλβοση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα: 
Μαλλί από σίοηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβαύρες, 
γάντυχ χαι παε^οιαείοη για τον χα&ιριομό, τη οτϋ^χοση ή ανάλογες 
χρήσης 
Αλλα: 
Από χυτοσίδηρο, μη αμαλταχιενα 
Από χυτοσίδηρο, σμαλταιμενα 
Από ανοξτί&βτο χάλυβα 
—Από σίδηρο ή χάλυβα, αμαλταχιενα 
Αλλα 

Είδη υγιεινής η ευπρεπισμού, χαι τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, 
ο ιδηρο ή χάλυβα: 
Νεροχύτες χαι νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μπανιέρες: 

7324 21 
7324 29 
7324 90 

73.25 
7325 10 

7325 91 
7325 99 

73.26 

7326 11 
732519 
732620 
7326 90 

—Από χυτοσίδηρο, έστω χαι σμαλταχυϊνες 
Αλλες 
Αλλα. στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μέρη 

Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: 
Από μη ελατό χυτοσίδηρο 
Αλλα: 
Μπάλες χαι παρόμοια είδη για τριβεία 
Αλλα 

'Αλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα: 
Σφυρηλατημένα ή τυπ&στά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα: 
—Μπάλες χαι παρόμοια είδη νια τριβεία 
Αλλα 
Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα 
Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 

Σημείωση 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται, ως: 

α) "χαλκός καθαρισμένος": 
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99.85% κατά βάρος 

ή · 
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97.5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου 
στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ·Άλλαστοιχεία 

Χπχχζία 

At 'Αργυρος 

Cd Κα&μιΟ 
Cr ΧοώμιΟ 
Mg Μαγνήσιο 
Pb Μολ*0οος 
S βύο 
Sa Kaootaoo; 
Te TclAouoio 
Ζα ΨοΛΙργυοοί 
ΖΓ Ζιρκόνιο 
Άλλα στοιχααί 1\ 
«αβίνα 

(1) 'Αλλα ανκ-χάη. π.χ. 

Όφο ζεςιβΑΜοητιας * χατα βάρος 

023 
0.5 
L3 

OS 
LS 
α7 
0.8 
as 
1 

0J 
0J 
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β) "χαλκοκράματα": 
οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από 
τα άλλα στοιχεία εφόσον: 

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 
ή 

2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%. 

γ) "κράματα μητρικά χαλκού": 
οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν 
ποοσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή 
άίλων κραμάτων είτε σαν αποξειοωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων 
μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδιασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% 
κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48. 

δ) "ράβδοι": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ" όλο το μήκος τους. είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισοπλεύρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμενοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού 
τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα 
τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ*ολο το μήκος 
τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή 
"τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με 
τα (δια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν 
υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση"των προεξοχών, αρκεί η 
κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων 
που περιλαμβάνονται αλλού. 

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και 
τα πρίσματα με ξυσμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της 
εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π,χ. σε χοντρόσυρμα ή σε σωλήνες. 

ε) "είδη με καθορισμένη μορφή": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή 
αναδίπλωση, πεοιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ*όλο το μήκος τους, που ανταποκρίνονται σε 
οποιοδήποτε από" τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους, 
θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή 
θερμοσυσσωμάτευση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση 
των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα 
ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

ζ) "σύρματα": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ*όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμενοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού 
κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα 
τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ όλο το μήκος 
τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή 
"τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το 6έχαχο του πλάτους. 

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή 
μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της 

η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες": 

http://Al.Be.Co.Fe.Mn.Ni.Sl
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τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με 
πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή. έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δυο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες 
δύο είναι ευθύγραμμες. Ισες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται: 

-σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος 6εν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, 

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών 
ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια 
(π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, 

• κυματοειδή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχαητν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα 
προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

θ) "σωλήνες κάθε είδους": 

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ* όλο το μήκος τους ■ 
και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, 
ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος, θεωρούνται 
επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου 
τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγωνον, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ" όλο το μήκος 
τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο 
κέντρο. (Χ σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι 
στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, 
κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφυγκτήρες. κολάρα ή δακτυλίους. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως: 

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)": 

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. 'Οταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία: 
- ο 'ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθένόςαπό αυτά τα άλλα στοιχεία, 
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το 
χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mafllechort)], 

- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το 
χαλκο-κασσίτερο (μπρούντζο)]. 

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)": 

κάθε κράμα χαλκού και κασσιτέρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο 
κασσίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε 
κασσίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να 
είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος. 

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maiDechort)": 

κάθε κρανία χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι 
ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το χαλκο-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)]. 

δ) "κράματα με Βάση το χαλκό-νιχέλιο": 

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 
1% κατά βάρος ψευδάργυρο. 'Οταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από 
αυτά τα άλλα στοιχεία 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

θειούχα σομπήγματα χαλκού. Χαλκός χονίας (καταχρήανιαη τοο χαλκού): 
-θειούχα συμπήγματα χαλκού 
-Χαλκός χονίας (καταχρήμνιση του χαλκού) 

Χαλκός μη καθαρισμένος. ΆνοΑοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό 
καθαρισμό 

Χαλκός καθαρισμένος χαι κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή: 
-Χαλκός καθαρισμένος: 
—Κάθοδοι χαι τμήματα καθόδων 
-Ράβδοι για σύρμα (wire-ban) 
-Χελώνες (MJetes) 
-•Αλλα 
-Κράματα χαλχον: 
-Με βάση το χαλχό-^ευδάογυοο (ορείχαλχο) 
-Με βάση το χαλχό-χασσίτερο (μπρούντζο) 
-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλχονιχελιο) ή το χαλκό-νιχελιο-
ιμευδάργυρο(νεάργυρο-αΐ8ί11α±οιτ) 

-Άλλα χρώματα χαλχον (με εξαίρεση ταχράματα-μάνες της Κλάσης 74.05) 

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού 

Κράματα μητρικά χαλκού 

Σκόνες και ψήγματα χαλκού: 
-Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια 
-Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα 

Ράβδοι χαι είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό: 
-Από χαλκό καθαρισμένο 
-Από κράματα χαλκού: 
-Με βάση το χαλχό-ιρευδάργυρο (ορείχαλκο) 
-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλχονιχελιο) ή το χαλκό- νιχελιο-
ψευόάργυρο (maiflechon) 

-Αλλα 

Σύρματα από χαλκό: 
-Από χαλκό καθαρισμένο: 
-Σία οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει 
TO 6 χιλιοστόμετρα 

-Αλλα 
-Από κράματα χαλκού: 
-Με βάση το χαλχθΛ|ευδάογνρο (ορείχαλχο) 
-Με βάση το χαλχό-νιχέλιο (χαλχονιχελιο) ή το χαλκό-νικέλιο-
ψευόάργυρο (mflfllediort) 

-'Αλλα 

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος son υπερβαίνει τα 
0.15 χιλιοστόμετρα: 
-Από χαλκό καθαρισμένο: 
-Περιελιγμένα 
-Άλλα 
-Από κράματα με βάση το χαλχό-χφευδάργυρο (ορείχαλχο): 
-Περιελιγμένα 
-Άλλα 
-Από κράματα με βάση το χαλχό-χασσίτερο (μπρούντζο): 
-Περιελιγμένα 
-Άλλα 
-Από κράματα με βάση το χαλχό-νιχέλιο (χαλχονιχελιο) ή το χαλχό-
νικέλιο-ψευδάργυρο (mollcchort): 
-Από άλλα κράματα χαλχού 

Φύλλα χαι ταινίες, λεπτό από χαλκό (έστω και τυπαμένα ή κολλημένα 
πάνα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος 
που 6εν νπερβαίντι τα 0.1S χιλιοστόμετρα (μη περιλαμβανομένου τοο 
υποθέματος): 
-Χωρίς υπόθεμα: 
-Από χαλκό καθαρισμένο 
-Από κράματα χαλκού 
-Σε νπόβεμα: 
-Από χαλκό καθαρισμένο 
-Από κράματα χαλκού 

Σωλήνες κάθε είοοος από χαλκό: 
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ΚΏΔΙΚΑς 
Σ.Ο 

1 

741110 

741121 
741122 

741129 

74.12 

7412 10 
741220 

74.13 00 

74.14 

7414 10 
7414 90 

74.15 

7415 10 

7415 21 

7415 29 

7415 31 
7415 32 
7415 39 

74.16 00 

74.17 00 

74.18 

7418 10 

7418 20 

74Λ9 
741910 

7419 91 

741999. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

2 

Από χαλχό καθαρισμένο 
Από κράματα χαλκού: 
Με βάση ID χαλχόιρευδάργυρο (ορείχαλκο) 
ΜεΒα4Π|τθχαλχόνιχελιο(χαλχονιχέλιο)ήτοχαλχόνιχελιο

ψευδάργυρο (mmUedioit) 
'Αλλοι 

Εξαρτήματα σοληνάσεαν (χχ. σύν&εσμοι, γανίες, περιβλήματα), από 
χαλκό: 
Από χαλκό καθαρισμένο 
Από κράματα χρλχού 

Συρματόσχοινα, χαλώσια, πλεξίδες χαι παρόμοια «14η, οπό χαλκά, μη 
μοναμένα για την ηλεκτροτεχνία 

Μεταλλικό υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα συνεχή ή 
ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα χαι οιχτυοτά, από σύρματα χαλκού. Φύλλα 
χαι ταινίες αναπτυγμένα (τεντβμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό: 
Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές 
Αλλα 

Καρφιά κάβε είοσυς, πινέζες, συν&ετήρες μυτεροί χαι παρόμοια εί&η, 
από χαλχό ή με στέλεχος από σί&ερο ή χάλυβα χαι κεφάλι από χαλκό. 
Κοχλίες, βίδες, περιχόχλια (παξιμάδια), κοχλκβτά άγκιστρα, 
χαζανάχαρφα (πριτσίνια) χοπίλιες, σφήνες, περόνες σϋν&εσης, 
παράχοχλοι (ρο&έλες) (στους οποίους περιλαμβάνονονται χαι οι ροσέλες 
που προορίζονται να λειτουργούν ας ελατήρια) και παρόμοια εϋη, από 
χαλχό: 
Καρφιά κάβε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί χαι παρόμοια είδη 
'Αλλα είδη, χωρίς σπείρωμα: 
Παράχοχλοι (ροδελες) (στους οποίους περιλαμβάνονται χαι οι ροδελες 
που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) 

Άλλα 
•Άλλα είδη, με σπείρωμα: 
Ξυλόβιδες 
—Άλλοι κοχλίες. Βίδες χαι περικόχλια (παξιμάδια) 
Άλλα 

Ελατήρια από χαλχό 

Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, τον τύπον που 
χρησιμεύουν για οικιακέ; χρήσεις, χαι τα μέρη τους, από χαλχό 

Είοη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμοΰ, 
χαι τα μέρη τους, από χαλχό. Σπόγγοι, σύρμα τριφήματος, γάντια χαι 
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στΙλΒοση ή ανάλογες χρήσεις, από 
χαλχό: 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας χαι τα μέρη τους. 
Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια χαι παρόμοια είδη για τον 
καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμου και τα μέρη τους 

Άλλα τεχνουργήματα από χαλχό: 
Αλυσίδες, αλυσιδάκια χαι τα μέρη τους 
Άλλα: 
—Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή 
σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα 

Άλλα 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΑΣΜΟΥ 

Ε. ο. Κ. 

% 
3 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

% 
4 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΌΤΗΤΑς 

5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75 

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 

Σημείωση 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως: 

α) "ράβδοι": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διελαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης χαι σταθερή σ* όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια*, στα οποία δυο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
οοθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ" όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με 
τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν 
υποστεί, μετά την απόχτηση τους. κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η 
κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που 
περιλαμβάνονται αλλού. 

β) "είδη με καθορισμένη μορφή": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διελαση. εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή 
αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάοσια τομή σταθερή σ* όλο το μήκος τους. που δεν ανταποκρίνονται σε 
οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους, 
θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή 
θερμοσυσσωμάτοιση,.όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των 
προεξοχών·, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

γ) "σύρματα": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διελαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή C όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρου<Λάζσυν\προγγυλεμενες"γωνίες σ" όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. 

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες": 

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαση μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη. με πλήρη 
ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογυλλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα 
ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι 
ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται: 

• σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, 

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια 
(π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, 
κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα 
προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

ε) "σωλήνες κάθε είδους": 

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή α* όλο το μήκος τους και 
παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου 
τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος, θεωρούνται επίσης ως 
σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό 
πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ* όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, 
εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρα Οι σωλήνες κάθε είδους 
που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με 
βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, 
κολάρα ή δακτυλίους. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. ΣΤΟ Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως: 

α) "νικέλιο αμιγές": 

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον: 

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1.5% κατά βάρος, 

και 

2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ι Στοixcίο J 'Οριο πβριικτικάτητβς βηί τοις Ι κατά βάρος | 

I Fe ΣΙβηρος | 0.5 | 
| 0 Οξυγόνο | 0.1 | 
| 'fiftila στοιχεία, καβένα | 0.3 | 

β) "κράματα νικελίου": 

Oi μεταλλικές ύλες σης οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον: 

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος, 

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον 
παραπάνω πίνακα. 

3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

θειούχα στιμαήγματα νικελίου, οι» ιι'»ματα («Inter*) οξειοίον TOO 
νικελίου και άλλα ενοιακζσα προϊόντα της μεταλλουργίας TOO νικελίου: 
θειούχα σνμπήγματα νικελίου 
Συντήγμαχα "States* οξειδίων TOT νικελίου και άλλων ενδιαμέσων 
προϊόντων της μεταλουργίας ίου νικελίου 

Νικέλιο «π ακατέργαστη μορφή: 
Νικέλιο όχι σε κράμα 
Κράματα νικελίου 

Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου 

Σκόνες και ψήγματα νιχελίον 

Ρ&Ροοι,είόη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο: 
Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής: 
Αχό νικέλιο όχι σε κράμα 
Από κράματα νικελίου 
Σύρματα: 
Από νικέλιο οχι οε κράμα 
Από κράματα νικελίου 

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, aao νικέλιο: 
•Από νικέλιο όχι σε κράμα 
Από κράματα νικελίου 

Σβλήνες κάβε εϊοονς και εξαρτήματα σωληνώσουν (χχ. σύν&εσμοι, 
γωνίες, περιβλήματα.), από νικέλιο: 
Σωλήνες κάθε είδους: 
—Από νικέλιο όχι οε κράμα 
Από κράματα νικελίου 
Εξαρτήματα σωληνώσεων 

Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 

ΑΡΠΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΠΛΙΟ 

Σημείωση 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως: 

α) "ράβδοι": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση. εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή α* όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι "πλατυσμενοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δυο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι άλλες δύο α ναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ* όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με 
τα"ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν 
υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η 
κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που 
περιλαμβάνονται αλλού. 

β) "είδη με καθορισμένη μορφή": 

τα ποοΐόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή 
αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάοσια τομή σταθερή σ* όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε 
οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους, 
θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή 
θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των 
προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

γ) "σύρματα": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ* όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμενοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
οοθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουοαάζουνστρονγυλεμένες γωνίες σ" όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου", υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. 

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες": 

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01). 
περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δυο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού 
κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται: 

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, 

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν 
διακοσμητικά σχέδια (π,χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που 
είναι διάτρητα, κυμματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα 
να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

ε) "σωλήνες κάθε είδους": 

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή. που είναι σταθερή σ* όλο το μήκος τους και 
παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου 
τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος, θεωρούνται επίσης ως 
σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό 
πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ" όλο το μήκος τους. εφόσον οι εγκάρσιες τομές, 
εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους 
που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι,, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με 
βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές,"διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, 
κολάρα ή δακτυλίους. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό. θεωρείται, ως: 

α) "αργίλιο αμιγές": 

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου 
στοιχείου δεν υπέρβαινα τα όρια που αναφέρονταιστον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία 

Στοιχείο | Όριο περιεκτικότητας εηί τοις Χ 
| κατά βάρος 

Fe * SI (οΑικά σιδςροιτυρί τιο) | 1 
•flflflo στοιχεία ( Ι ) . κα3£υα | 0.1(2) 

( Ι ) ΉΛΛο στοιχεία, κυρ («ς Cr, Cu, Tig, (In, HI, 2n. 

(2) Πιριικπκοτητο oe χαΛκό ouiiTcpi) ana 0.11 αΒΛ* nou 5cu un(p-

.' pafvei το 0.2X efwoi ανκκτή, eodoou OUTC H Π€ρκκτικότΐ|τα o« 
χριίριο ούτβ η neptcKTiftoTqra oc ροχνήοιο 5cv uaeppOfvci το 
0.051 

β) "κράματα αρνιλίου": 

, οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον: 

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, 
υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, 
ή 

2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1 %. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Αργίλιο σι ακαιέρ><ωιη μορφή: 
Αργίλιο όχι σε κράμα 
Κράματα οργιλίου 

Απορρίμματα χαι θραύσματα αργιλίαυ: 

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου: 
Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια 
Σκόνες σε πολύ λυπώ λέπια, ψήγματα 

Ράβδοι xat είδη καθορισμένης μομφής από αργίλιο: 
Από αργίλιο όχι σε κράμα 
Από χραματα αργιλίου: 
Ε ίδη καθορισμένης μορφής κοίλα 
 Α λ λ α 

Σύρματα από αργίλιο: 
Από αργίλιο όχι σε κράμα: 
 Σ τ α οποία η m o μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπέρβαινα 

τα 7 χιλιοστόμετρα 
•Αλλα 
Από κράματα αργιλίου: 
 Σ τ α οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει 

τα 7 χιλιοστόμετρα 
•Αλλα 

Πλάκες, ταινίες χαι φύλλα, από αργίλιο, μχ πάχος παο υπερβαίνει τα 
0 3. χιλιοστόμετρα: 
•Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο: 
—Από αργίλιο όχι σε κράμα 
 Α π ό κράματα οργιλίου 
•Αλλα: 
 Α π ό αργίλιο αμιγές 
 Α π ό κράματα οργιλίου 

Φύλλα χαι ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστο χαι τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές «λες ή παρόμοια υποθέματα), 
με πάχος που i t v υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένου 
του υποθέματος): 
•Χωρίς υπόθεμα: 
 Π ο υ έχουν υποστεί απλή έλαση 
■Αλλα 
Σε υπόθεμα 

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο: 
Από αργίλιο όχι σε κράμα 
Από κράματα οργιλίου 

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π,χ, σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από 
αργίλιο 

Κατασκευές χαι μέρη αυτόν (χχ , γέφυρες χαι μέρη αυτόν, πύργοι, 
πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα χαι τα πλαίσια 
τους, πρεβδζια χαι κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση 
τις προχατασχευές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με 
καθορισμένη μορφή, σωλήνες χαι παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα 
για να χρησιμοποιηθούν σε χατασχευές: 
Πόρτες, παράθυρα χαι τα πλαίσια αυτών, πρεβαζια χ α κατώφλια 
'Αλλα 

Λεξαμενές. Βσρέλ in, κάδοι χαι παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με 
εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με 
χοριχότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμιχές 
διατάξεις, έστο χαι με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόηα, κουτιά χαι παρόμοια δοχεία, 
από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι σωληνωτές θήκες, 
εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, 
χωρίς μηχανικές ή θερμιχές διατάξεις, εστο και με εσωτερική επένδυση 
ή θερμομόνωση; 
•Σωληναπές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες 
Αλλα 

Λοχεία από αογίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7614 10 
7614 90 

76.16 
7616 10 

Συρματόσχοινα, ualaUa, Βλτξίοτς και ααράμοια, αχό αργίλιο, μη 
μονομένα, για «ην ηλβηροτχχνία: 
Με πυρήνα από χάλυβα 
•'Αλλα 

ΕΙ&η οικιακής, χρήσης ή οικιακής οικονομίας νγιηνής ή ηηρβησμα», 
και τα μέρη ακτών, όλα από αργίλιο. Σφοογγάρια, σύρματα τριφίματος, 
γάντια x u παρόμοια ιϋη για τον καθαρισμό μ* τρίξιμο, τη στ1λ0οση ή 
ανάλογες χρήσης, από αργίλιο: 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας χαι τα μέρη αυτών. 
Σφουγγάρια, πατσαβοϋρες. γάντια xm παρόμοια είδη για τον καθαρισμό 
με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 

Είδη νγιανής ή ευπρεπισμσϋ χαι τα μέρη τους 

'Αλλα τεχνουργήματα αχό αργίλιο: 
Καρφιά χαθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια 
(παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), χαπίλιες, 

> σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράχυχλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη 
,Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 

Σημείωση 

1. Στ Κεφάλαιο auto, θεωρούνται ως: 

α) "ράβδοι": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ* όλο το μήκος τους. είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ" όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα ποοΐόντα με 
τα"ίδια σχήματα καΓδιαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυοσωμάτωση, όταν έχουν 
υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η 
κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που 
περιλαμβάνονται αλλού. 

β) "είδη με καθορισμένη μορφή": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή 
αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ* όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε 
οποιοδήπτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους, 
θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή 
θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των 
προεξοχών, αρκεί ή κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

γ) "σύρματα": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή. πλήρης και σταθερή σ" όλο το μήκος τους. είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι δύο άλλες αναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ" όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. 

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα": 

ί'*τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα ποοΐόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), 
περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δυο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου 
κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται: 

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. 

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αοκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια 
(π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, 
κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα 
προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνον 

ε) "σωλήνες κάθε είδους": 

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή. που είναι σταθερή σ* όλο το μήκος τους και 
παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου 
τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθεοό πάχος, θεωρούνται επίσης ως 
σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνοη κανονικό κυρτό 
πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ1 όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, 
εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους 
που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με 
βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, 
κολάρα ή δακτυλίους. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός": 

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99.9% κατά βάρος μόλυβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου 
στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Άλλα σκκχεία 

flg 

fl» 81 
Co 
Cd 
Cu 
Fe 
S 
Sb 
Sn 
Zn 
•flaaa 

Στοιχείο 

'ΒρΒίιρος 
Rpaeviκά 
Βισμούθιο 
ΑΌβεπιο 
Κάδμιο 
Χαϋκος 
Σίδηρος 
θείο 
Αυτιμδυιο 
Κασσίτερος 
"ευδάρυυρος 

(Te, gia παράδειγμα), 
καΟκυα 

Όριο περιεκτικότητας en( τοις Ι 
κατά βάρος 

0.02 
0.005 
0.05 
0.002 
0.002 
0.00 
0.002 
0.002 
0.005 
0.005 
0.002 . 
0.001 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Μόλυβδος σ* αχατέφγαστιι μοοφή: 
Μόλυβδος χαθαοός 
.'Αλλος: 
Που πεοιέχει αντιμόνιο σο» άλλο στοιχείο am» υπεοτεοεί κατά βάρος 
-'Αλλος 

ΑποροΙμματα και βφαύσματα μολύβδου 

Ράβδοι, είδη με χαθοοισαειτη μοοφί χαι σύρματα, από μόλυβδο 

Πλαχες, φύλλα χαι ταινίες, από μόλυβδο. Σχόνες χαι ψήγματα αχό 
μόλυβδο: 
Πλάκες, φύλλα χαι ταινίες: 
Φύλλα χαι ταινίες, με .τάχος που δεν υπερβαίνει τα 02 χιλιοστομηοα 
(χωρίς το υπόθεμα) 

Αλλα 
Σκόνες χαι ψήγματα 

Σαλήνες χάβε είδους χαι εξαρτήματα σωληνώσιων (α.χ. σύνδεσμοι, 
γονίες, αεοιβλήματα), από μόλυβδο 

'Αλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79 

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΓΟ 

Σημείωση 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως: 

ο) "ράβδοι": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή α* όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοαδές. τετραγώνου. ' 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια*, στα οποία δυο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι άλλες δυο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσυΰβυνστρογγυλεμέ^ γωνίες σ* όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα ποοΐόντα με 
τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοουσσωμάτωση, όταν έχουν 
υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η 
κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που 
περιλαμβάνονται αλλού. 

β) "είδη με καθορισμένη μορφή": 

τα ποοΐόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή 
αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή tf όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε 
οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, ψύλλων και σωλήνων κάθε είδους, 
θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα μετά ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή 
θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν -υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεογασία ανώτεοη απΌτη χοντρική αφαίρεση 
των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα"' 
ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

γ) "σύρματα": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ* όλο το μήκος τους. είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στοογγυλεμένες γωνίες σ" όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. 

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες": 

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), 
περιτυλιγμένα ή μη. με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δυο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού 
κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται: 

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, 

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 ot πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια 
(π,χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, 
κυμματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, ασκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα 
προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

ε) "σωλήνες κάθε είδους": 

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ* όλο το μήκος τους και 
παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου 
τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος, θεωρούνται επίσης ως 
σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό 
πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ* όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, 
εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους 

_που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μποοούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, 
" με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, 
κολάρα ή δακτυλίους. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως: 

α) "ψευδάργυρος αμιγής": 

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο. 

β) "κράματα ψευδαργύργου": 

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο 'ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η 
ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 24%. 

γ) "σκόνες ψευδαργύρου": 

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις 
πούδρες (ψευδάργυρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ* αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 
μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή: 
Ψευδάργυρος «Wris 
Που περιέχει χατά βάρος 99.99% ή περισσότερο ψευδάργυρο 
Που περιέχω χατά. βάρος λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο 
Κράματα ψευδαργύρου 

Απορρίμματα και βραύσματα ψευδαργύρου 

Σχσνες χαι ψήγματα ψευδαργύρου: 
Σχσνες ψευδαργύρου 
•Άλλα 

Ράβδοι, είδη με χαβοριαμενη μορφή χαι σύρματα, από ψευδάργυρο 

Πλάχες φύλλα χαι ταινίες, από ψευδάργυρο 

Σωλήνες χάθε είδους χαι εξαρτήματα σάληνώσεαιν (χχ. σύνδεσμοι, 
γανιες, περιβλήματα), από ψευδάργυρο 

Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο: 
Υδρορροές, σκελετοί στέγης, πλαίσια παράθυρων στέγης χαι άλλα 
κατεργασμένα τεχνουργήματα για την οικοδομή 
■Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80 

ΚΑΣΣΓΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 

Σημείωση 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως: 

α) "ράβδοι": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ* όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι άλλες δύο αναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ* όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με 
τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν 
υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η 
κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνειστα προϊόντα αντά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που 
περιλαμβάνονται αλλού. 

β) "είδη με καθορισμένη μορφή": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίονονται από σχηματοποίηση ή 
αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ* όλο το μήκος τους. που δεν ανταποκρίνονται σε 
οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους, 
θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή 
θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτηση τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση 
των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα 
ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

γ) "σύρματα": 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η 
εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ* όλο το μήκος τους. είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, 
ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι 
κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου 
και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, 
ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ1 όλο το μήκος τους. Το 
πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής 
"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. 

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες": 

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), 
περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού 
κύκλου και οι άλλες δυο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται: 

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους, 

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή 
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν 
διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που 
είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να 
δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού. 

ε) "σωλήνες κάθε είδους": 

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ* όλο το μήκος τους και 
παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου 
τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος, θεωρούνται επίσης ως 
σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνοή κανονικό κυρτό 
πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ* όλο το μήκος τους. εφόσον οι εγκάρσιες τομές, 
εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους 
που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, 
με βόλτες εξωτεοικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, 
κολάρα ή δαχτύΧιους. 

Σημείωση διακρίσεων 

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως: 

α) "κασσίτερος αμιγής": 

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος του 
βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία 

Στοιχείο 

81 Βισμούθιο 
Cu ΧαΑκΑς 

Όριο π<ριεκτικότΐ)τας eni τοις Χ 
κατά βάρος 

0.1 
0.1 

β) "κράματα κασσιτέρου": 

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασσίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον: 

1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%, 
ή 

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμουθίου ή του χαλκού είναι (ση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται 
στον παραπάνω πίνακα. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

80.01 
8001 10 
800120 

80.02 00 

80.03 00 

80.04 00 

80.05 

8005 10 
8005 20 

80.06 00 

80.07 00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κασσίτερος σβ σχατέργί"»'! μορφή: 
Κασσίτερος αμιγής 
Κράματα χασσιτίςου 

Απορρίμματα χαι θραύσματα κασσίτερο» 

Ράβδοι, εί5η με καθορισμένη μορφή χαι σύρματα, από κασσίτερο 

Πλάκες, φύλλα χαι ταινίες από κασσίτερο, μι πάχος πο» υπερβαίνει 
τα 0Λ χιλιοστόμετρα 

Φύλλα χαι λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω χαι τυπωμένα ή 
επικολλημένα οι χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), 
με πάχος που ier υπερβαίνει τα 0Λ χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα) 
σχόνες χαι ψήγματα κασσιτέρου: 
Φύλλα χαι λεπτές ταινίες 
Σχόνες xm ψήγματα 

Σωλήνες χάβε εί&ονςχαι εξαρτήματα σωληνώσεων (π,χ. σύνδεσμοι, 
γωνίες, περιβλήματα), από κασσίτερο 

'Αλλα τεχνουργήματα από χασσίτερο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81 

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΤΕ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ 

Σημείωση διαχ<){αΕ(ον 

1. Η οτυιε^οοηΐ τον Κεφαλαίου 74 κου καθορίζει τις'(χφδου^ 
το φύλλα και τις ταινίες* εφαρμόζεται xar" αναλογία στο Κεφάλαιο αιπο. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

8L01 

8101 10 

8101 91 

810192 

810193 
810199 

81.02 

8102 10 

8102 91 

8102 92 

8102 93 

8102 99 

81.03 

8103 10 

8103 90 

81.04 

8104 11 
8104 19 
8104 20 
8104 30 
8104 90 

81.05 

8105 90 

8L06 00 

810710 
8107 90 

8108 10 
8108 90 

810910 
810990 

Βολφράμιο χαι τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα απορρίμματα και θραύσματα: 
Σκόνες 
•Αλλα: 
Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωματωση. Απορρίμματα και 
θραύσματα 

—Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωματωση, 
είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες 

Σύρματα 
Άλλα 

Μολνβοαίνιο και τεχνουργήματα από μολνβοαίνιο, στα οποία περιλαμβάνον
ται χαι τα απορρίμματα χαι θραύσματα: 
Σκόνες 
•Αλλα: 
Μόλυβδοινιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωματωση. Απορρίμματα και 
θραύσματα 

Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωματωση. 
είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες 

•AUa 

Ταντάλιο χαι τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα απορρίμματα και θραύσματα: 
Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωματωση. Απορρίμματα και 
θραύσματα Σκόνες 
•Αλλα 

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα απορρίμματα χαι θραύσματα: 
Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή: 
Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρος μαγνήσιο 
'Αλλα 
Απορρίμματα και θραύσματα 
•Απστορνεύματακαι κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες 
•'Αλλα 

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα εν&ιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας 
του κοβαλτίου. Κοβάλτιο χαι τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα απορρίμματα χαι θραύσματα: 
Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας 
του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και 
θραύσματα Σκόνες 
'Αλλα 

Βισμούθιο χαι τεχνουργήματα από Βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται 
χαι τα απορρίμματα χαι θρανσματα 

Κάδμιο χαι τεχνουργήματα από κάομιο, στα οποία περιλαμβάνονται χαι 
τα απορρίμματα χαι θραύσματα: 

Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα Σκόνες 
•'Αλλα 

Τιτάνιο χαι τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται χαι 
τα απορρίμματα χαι θραύσματα: 
•Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες: 
'Αλλα 

Ζιρκόνιο χαι τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται 
χαι τα απορρίμματα χαι θραύσματα: 
Ζιρκόνιο σε οχατέργαστη μορφή. Απορρίμματα χ α θραύσματα. Σκόνες 
'Αλλα 

Αντιμόνιο χαι τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα απορρίμματα χαι θραύσματα 

Μαγγάνιο χαι τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται 
χαι τα απορρίμματα χαι θραύσματα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Βησϋλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανά&ιο, γάλλιο, άψηο (χίλτιο), tv&to, 
mogio (κολάμβιο), ριρπο «at Οάλλιο, χαβάς ttai mvom» ήματα οπο ω 
μέταλλα αυτό, era οποία περιλαμβάνονται « α τα απορρίμματα και 
θραύσματα: 
Βηρύλλιο: 
Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα χαι θραύσματα. Σκόνες 
Άλλα 
Χρώμιο 
Γερμάνιο 
Βαναδιο . 
•'Αλλα: 
Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα χαι θραύσματα Σκόνες 
'Αλλα 

Κεραμομεταλλσοργιχε; σβνβεσειςχαι τεχνουργήματα από χεραμομκαλ
λονργιχες σννβίσεις, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα απορρίμματα χαι 
θραύσματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΠΌΠΟΠΑΣ. 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. 
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΑΥΤΩΝ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

Σημειώσεις 

1. Εκτός αχό τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμίνια, τους τροχούς ακσνίσματος με σκελετό και 
τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών χαι των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09. το 
Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα: 

. α) από κοινό μέταλλο. 

β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλσυργιχές συνθέσεις. 

γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, 
από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλσυργική σύνθεση. 

δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, 
τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν 
λειαντικές σκόνες. 

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά. με εξαίρεση τα μέρη που 
κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς νια εργαλεία του χεριού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, 
εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την 
έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού. 

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντιχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών 
ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10). 

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό 
ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Φτυάρια κάβε είδους, σκαπάνες, mxanvw, τσάπες, σχαλιστήρια, 
δίχρα^τοουνκρά»»^ χαι δι^Πες. Τσεκούρια, χλαδετεηρια και 
παρόμοια κοπτικά εργαλεία, φολίδες όλον τβ» ειδών. Κοσσιες χα* 
δρεπάνια, μαχαίρια για το κάψιμο too σανού ή too άχιιροιι, τίκιλίδες για 
το κούρεμα τον ι̂ ιραχιον, υφήνες ξυλοχοπον χαι σλιιτ γεοργιχα, 
κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, too χεριού: 
Φτυάρια χάβι είδους 
Δίχρονα 
Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σχαλιστήρια. τσουγχράνες χαι διχελλες 
Τσεκούρια, χλαδευτήρια χαι παρόμοια κοπτιχά εργαλεία 
Ψαλίδες (σης οποίες περιλπ|ίΡάνσνται χαι ot φολίδες για τα 
πουλερικά) που ο χειρισμός χους γίνεται με το ένα χίρ> 
ΨαλΧδες για το χούρεματατν φραχτών, ψαλίδες χαι πο^μοια εργαλεία, 
που ο χειρισμός του γίνεται με τα δυο χέρια 
Άλλα γεωργιχά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού 

Χειρααρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάβε είδους (στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα φρεζοπρίονα χαι οι μη οδοντοτές λεπίδες για 
το πριόνισμα): 
Χειροπρίονα 
Λεπίδες για κορδελοπρίονα: 
•Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
φρεζοπρίονα): 
Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα 
Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 
Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία "τέμνουσες" 
'Αλλες λεπίδες πριονιών: 
Λεπίδες ευθύγραμμο» πριονιών, για την κοπή μετάλλων: 
-'Αλλες 

Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστα χαι με χοπτήρες), τανάλιες, λεπτές 
λαβίδες με ελατήριο, φολίδες μετάλλαν, χοπτηρες σοληνον, βιδών, 
σχημάτον χαι παρόμοια εργαλεία, του χεριού: 
•Λίμες, ράσπες xm παρόμοια εργαλεία 
Λαβίδες (έστω χαι με χοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με 
ελατήριο xm παρόμοια εργαλεία 
Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία 
Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων χαι παρόμοια εργαλεία 

Κλαδιά σύσφιγξης φιδώματος χαι ξεβιδάαατος), τον χεριού (στα οποία 
περιλαμβάνονιαι χαι τα δυναμομετριχά χλειδιά). Κάλυκες σύσφιγξης 
εναλλασσόμενοι, έστα χαι με λαβες: 
Κλαδιά σύσφιγξης (βιδώματος χαι ςτβιΛοΊμπτος). του χεριού: 
Με σταθερό άνοιγμα 
Με μεταβλητό άνοιγμα 
Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω χαι με λαβες 

Εργαλεία χαι συλλογές εργαλείον του χεριού (στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι οι γυαλοχόπτες με διαμάντι) που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη 
συγκόλληση την μετάλλων χαι παρόμοια. Μένχενες, σρμοοφιχιΓιρες χαι 
παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα η μέρη μηχανών̂  
εργαλείον. Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί αχονίβματος 
με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι: 
Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα οταιρωμάτων 
•Σφυριά χαι βαριές 
Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες χαι παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την 
κατεργασία του ξύλου 
Κατσαβίδια 
Άλλα εργαλεία χαι συλλογίς εργαλείων του χεριού (στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι οι γυαλοχόπτες με διαμάντι): 

Οικιακής οικονομίας 
Άλλα 
Καμινέτα γιο τη συγκόλληση των μετάλλων χαι παρόμοια 
Μεγκενες. αρμοσφιχτήρες χαι παρόμοια 
Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά χαμίνια Τροχοί αχονίσματος μι το 
σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι 
Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη το» παραπάνω Κλάσεων 

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, τον Κλάσεον 8Ζ.02 μέχρι 82.05, 
συυχευαομένα σε συλλογή για τη λιανιχη πώληση 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

820711 

820712 
820720 

820730 
820740 
8207 SO 
8207 60 
8207 70 
8207 80 
820790 

82.08 
8208 10 
8208 20 
8208 30 
8208 40 
8208 90 

82,09 00 

821191 
821192 
821193 

821194 

82,12 

8212 10 
821220 

8212 90 

82.13 00 

82.14 

8214 10 

8214 20 

8214 90 

82.15 

8213 10 

8213 20 

8215 91 
8213 99 

Εργαλεία εναλλασσόμενα γιβ εργαλεία TOD χεριού, μηχανικά ι| μη ή για 
μΐ(£σνεςεργολεία (π^ για χοίλανση, asocvsaMiih υνράνιση, χοτσοχευι| 
εσωτερικών και εξωτερικών σπειραμάτων, διάτρηση, εσωτερική 
εξομάλυνση, άνοιγμα « a διεύρυνση απόν, τόρνευση, βίοομα), στα οποία 

τη δυΐλαση (πέρασμα από σαρματοτήρα |u θερμαπιεση) τον μετάλλων, 
χαβάς mi τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης: 
Εργαλεία διάτρησης ή βυθομετρηθείς: 
ΜεεβγοζόμΓνομί^οςα^θίρμοσυσσωμαπΒμέναμΓΜλλιχάχα^ρΐ&αή 
από χεραμε)μεταλλουργιχες συνθέσεις 

Με εργαζόμενο μέρος ostu άλλες ύλες 
Συρμοποπήρες (iptXifgeiJ για τον εφελκυσμό ήτηδιεΛαση (πέρασμα από 
ανςμιπαπήρα με θερμοσυμπίεση)των μετάλλων 
Εργαλεία για χοίλανση. αποτύπωση ή σφράγιση 
Εργαλεία γιο τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων 
Εργαλχία για τη διάτρηση 
Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών 
Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα) 
Εργαλεία για την τόρνευση 
Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία 

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές: 
Πα την κατεργασία των μετάλλων 
Πα την κατεργασία του ξύλου 
Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων 
Πα μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά 
•Άλλα 

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη 
συναρμολογημένα, που αποτελούνται από μεταλλιχά χαρβίδια 
βερμοσυσσωματωμενα ή από χεραμομεταλλουργιχές συνθέσεις 

Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 χιλιόγραμμα ή λιγότερο, son 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία η το σερβίρισμα 
των τροφίμων η των ποτών 

Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτη, (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα μαχαίρια χλαδεΰματος) αλλά από εκείνα της Κλάσης 82.08, χαι 
οι λεπίδες τους: 
Συλλογές 
Άλλα: 
Μαχαίρια τραπεζίου με σταθερή λεπίδα 
Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίοα 
Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα πτυσσόμενα μαχαίρια ' 

—Λεπίδες 

Ξυράφια χαι α λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι 
ημιτελείς »ειτίδες σε ταινίες): 
•Ξυράφια 
Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, σας οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ημιτελείς λεπίοες σε ταινίες 

Άλλα μέρη 

Ψαλίδια με όνο σχέλη χα» οι λεπίοες τους 

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. χοιιρειιτιχες μηχα»ες, σχιστηρια, μεγάλα 
μαχαίρια, μαχα ίρια κρεοπωλών ή κουζίνας χαι χαρταχόπτες). Εργαλεία 
χαιστΑλογέςε^ττιλ«1ον»γιατηνη»φιποίκιΐ|ΐω»χεριο»ν^τονποοιιύν 
(στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι λίμες για τα νύχια): 
Χαρτοχοπτες. ανοιττήρια επιστολών, ξυστήρισ, ξύστρες για μολιΤΡκι 
χαι οι λεπίδες τους 
Εργαλεία χαι συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των 
ποδιών (στα οποία πτριλημΟάνονται χαι at λίμες για τα νύχια) 
Άλλα 

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξοφριοτήρια, σπάτουλες για το 
σερβίρισμα τον γλυκισμάτων, μαχαίρια ειόιχά για τα φάρια ή το 
βούτυρο, τσιμπίδες για τη (άχαρη χαι παρόμοια είόη: 
Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αναχείμενο επάργυρο, 
επίχρυσο ή οαπλαανωμενο 
•Αλλες συλλογές 
Άλλα: 
—Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα 
Άλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

Σημειώσεις 

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατστάοχχ>ντ« στην Κλάση που αρμόζει για τα 
είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων tou Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12.73.1S, 73.17,73.18 ή 7320 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά 
μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 χαι 78 μέχρι 81). 

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 83.02. θεωρούνται ως "ϊροχίσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τνχον 
λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που 
υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ* αυτό είναι 
κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

830110 
830120 
830130 
830140 
830150 
830160 
830170 

83.02 

830220 
8302 30 

8302 41 
8302 42 
8302 49 
8302 50 

8302 60 

8305 10 
8305 20 
8305 90 

830621 
830629 
8306 30 

S3.07 
8307 10 
8307 90 

8308 10 
830820 
8308 90 

Λαούτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με 
μαστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και 
συναρμογές χλεϊστραν, no» φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. 
Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα: 
Λουκέτα 
Κλιι6αρ^ςτ(οντύπαΓ/πουχρησΗωποαχύντωγνιμηχ<ινοκίντττα^£ΐτ}ΐατα 
Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα 
Άλλες κλειδαριές. Γύρης: 
•Κλείστρα χαι συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά 
Μέρη 
Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά 

Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για 
έπιπλα, πόρτες, σχόλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη 
ιπποσχευής, μπαούλα, κασέλες, μιχρά κιβώτια και άλλα τεχνουργήματα 
αυτού τοπ είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλο, 
υποστηρίγματα και nagopoia είδη, από κοινά μέταλλα, ΤροχΙσκοι μι 
σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για 
πόρτες από κοινά μέταλλα: 
Μεντεοέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μάσχουλα 
και οι ρεζέδες) 
Τροχίσκοι 
'Αλλα προσαρτήματα, σιδεριχά και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα 
οχήματα 
Άλλα προσαρτήματα, σιδεριχά χαι παρόμοια είδη: 
Πα κτίρια 
—'Αλλα, για έπιπλα 
'Αλλα 
Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και χαπελα. υποστηρίγματα χαι 
παρόμοια είδη 
Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες 

Χρηματοκιβώτια, πόοτες θοραχισμένεςχαι χαρίσματα για θησαυροφυλάκια, 
κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά 
μέταλλα 

Είδη για τιιν ταξινομικιη των εγγράφων, καρτιλοΠιμιες, κουτιά 
ταξινόμησης, Οιυιες για την τοποβειικι ιι αντιγράφων, γραφίδοθηχες, 
θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό χαι είδη γραφείου, από κοινά 
μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου «ης κλάσης 9403 

Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, 
υυν&ειήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες 
συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά 
μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π,χ. για γραφεία, 
ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα: 
Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης 
Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες 
'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μέρη 

Καμπάνες, κουδούνια, χύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη 
ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, 
από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από 
κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα: 
Καμπάνες, κουδούνια, χύμβαλα χαι παρόμοια είδη 
Αγαλματίδια χαι άλλα είδη διακόσμησης: 
Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα 
'Αλλα 
Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες 

Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματα τους: 
Από σίδηρο ή χάλυβα 
Από άλλα κοινά μέταλλα 

Κλείστρα, συναρμογές χλεΐστρον, πόρπες, πόρπεςχλείστρα, πόρπες με 
περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, χόπκσες και παρόμοια είδη, από κοινά 
μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για 
κάβε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καφουλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, 
από κοινά μέταλλα. Χάντρες χαι πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα: 
Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα χαι χόπιτσες 
Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος 
'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μέρη 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

830910 
8309 90 

8311 10 

831120 

831130 

831190 

Πώματα (στα oaotg Tto<>cpgav«muxxciTa αάματα-οιιψιηα, ta tUmna 
χώματα χαι τα αόρατα για τη ονΟμιση gaqs), καπάκια (χαφσβλια) γιβ 
βιάλβζ· πώματα βιοοτά για βαοέλια, πλάκββ ποματβν, μολνβοοσαρανΙΑκ 
και άλλα εξαοτήμοτη για τη στηχααοΗα, από κοινά μέταλλα:' 
Πώμοταστεφανια 
•Άλλα 

Πλάχχς ρ* cvtei^cib επιγραφές SuuOiwimxai παρόμοιε; πΐάχες, 
ασιβαοΙ, γράμματα MU οιάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση 
εκείνα της Κλάσης 94.05 

Σύρματα, Ρίργτς, σαλήνες, πλάκες, ηλεκτρό&ια και παρόμοια eloij, αχό 
κοιτά μέταλλα η από μεταλλικά καρΒΙβια, επενοιιμένσ ή παραγεμισμένα 
με νλεκά κατά τικ; σκουριάς ή που ίιετικολννονντο λύσιμο, για 
συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση τον μετάλλσο ή τβν μεταλλιχόν 
Kapfliotov. Σύρματα χαι Ρέργες αχό συσσωματωμένες σκόνες κοινών 
μετάλλανγια επιμετάλλωση με εκτόξευση: 
Ηλεκτρόδια Επενδυμένα γιο συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από χοινα 
μέταλλα 
Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο. από χοινα 
μέταλλα 

Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με 
Φλόγα, από κοινό μέταλλα 

'Αλλα. στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 
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TMHMAXVI 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TON ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΑ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, 
τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (Κλάση 
40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (Κλάση 40.16). 

β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 
43.03). 

γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους. πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39,40,44 
και 48 η τμήμα XV). 

δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές ( π χ Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV). 

ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς 
και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11). 

ζ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, 
καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα 
κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου 
(Κλάση 85.22). 

η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα 
(τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39). 

θ) τα στελέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04). 

ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα 
XV). 

κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83. 

λ) τα είδη του τμήματος XVIL 

μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90. 

ν) τα είδη ωρολογοποιίας (Κεφάλαιο 91). 

ξ) τα εναλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, 
καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου 
τμήματος τους (π,χ. Κεφάλαια 40,42,43,45 και 59. Κλάσεις 68.04 και 69.09). 

ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα 
μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84,85.44,85.45,85.46 ή 85.47) κατατάσσονται 
σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: 

α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με 
εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την 
οποία προορίζονται 

β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της 
ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που 
προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 8528, 
κατατάσσονται στην Κλάση 85.17. · ■ 

γ), τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48. 

3. Εκτος από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που 
αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δυο ή περισσότερες 
διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που 
χαρακτηρίζει το σύνολα 

4. 'Οταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα 
μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να 
εξασφαλίζουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτσυογία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 
84 ή του Κεφαλαίου 85. το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει. 

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές* καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, 
μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ. ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Σημειωθείς 

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό: 

α) σι μυλόπετρες χαι τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68. 

β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμευτικά προϊόντα 
(Κεφάλαιο 69). 

γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 
70.19 ή 70.20). 

δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 
76 ή 78 μέχρι 81). 

ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 83.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή 
χρήση της Κλάσης 85.09. 

ζ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03). 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI. οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν 
ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, οπό την άλλη, 
κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 8474. 

Εντούτοις: 

• δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19: 

α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των 
σπόρων (Κλάση 84.36). 

β) οι συσκευές για το μούσκεμα των απόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (Κλάση 8437). 

γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38). 

δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από 
υφαντικές ύλες (Κλάση 8431). 

ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η 
μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο. 

 δεν υπάγονται στην Κλάση 8422: 

α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 8432). 

β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72. 

3. Οι μηχανέςεργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη 
μία μεριά, και στις Κλάσεις 8437,8438,8439,84.60,84.61.84.64 ή 84.65. από την άλλη, κατατάσσονται στην 
Κλάση 8436. 

4. Υπάγονται στην Κλάση 8437 μόνο οι μηχανέςεργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τόρνους) που 
μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε: 

α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κέντρα επεξεργασίας). 

β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα 
τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης), 

ή 

γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς 
σταθμούς). 

5. Α) θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71: 

α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές «συ μπορούν: 

1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία 
για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων, 

2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή, 

3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και 

4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να 
μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. 

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστάνουν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: 
αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) χαι στοιχεία για προγραμματισμό. 

γ) οι υβριδικές (μεχτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με 
αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία. 

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παοουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν 
ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι ΐθΐιοθειιιμένες η καθεμία μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπόρα να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκέντρωνα ταυτόχρονα τις παρακάτω 
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προϋποθέσεις: 

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσοτέρων 
άλλων μονάδων. 

β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για 
μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή - κώδικα ή 
σημάτων - που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα). 

"Οταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού ... 

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται, σε συνδυασμό με μία 
τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 8471. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην 
αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση. 

6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί 
λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, 
με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστόμετρα, 

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 7326. 

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη camint που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη 
σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση 
τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κυρία χρήση, οι μηχανές πολλαπλών 
χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79. 

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές 
στριψίματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη. 

Σημείωση διάκρισης 

1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει 
τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχιακοί 
μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους. 
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84.01 

8401 10 . 
840120 
840130 
840140 

84.02 

840211 

840212 

8402 19 

8402 20 
8402 90 

84.03 

8403 10 
8403 90 

84.04 

8404 10 
8404 20 
8404 90 

84.05 

8405 10 

8405 90 

84.06 

8406 Π 
8406 19 
8406 90 

84.07 

8407 10 

840721 
840729 

8407 31 
840732 

840733 

840734 
840790 

84.08 

8408 10 
840820 

8408 90 

84.09 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία {σχάσιμα) «ου δε» έχουν 
σκτινοΒοληθεΙγια AUUI|VUIVU£ ttVTlOOOU (ήρες, ρηχανΐς και 0VONCSS( για 
το διαχωρισμό ισοτόπων: 
Πυρηνικοί αντιδραστήρες ' '. . . . . 
Μηχανές και συσκευές γιο χο διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους: 
Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν αχανοβοληβεί 
Μέρη πυρηνικοί ΟΛ^δρασιηρων: 

Ατμολέβητες (συσκευές για τη» παραγωγή ατμού), άλλοι οκά τους λέβητες 
για την κεντρική θέρμανση son ιίναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή 
ου>χοό»ως θερμού νερού και ατμό» σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την 
ονομασία "υπερβερμαινομενου νερού": 
•Ατμολέβητες: 
Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει 
τους 4S χάνους 

Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει 
τους 4S τόνους 

'Αλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται χαι οι μειχτοί 
λέβητες 

Λέβητες με την ονομασία "νπερθερμαινόμενου νερού" 
•Μέρη 

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνον; της Κλάσης 
84.02: 
Λέβητες 
Μέρη 

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες τον Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (χχ. 
συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές 
καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών: 
Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 
Συμπυκνωτές ατμομηχανών 
Μέρη: 

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου)· με ή χωρίς 
τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συοχευές παραγωγής ασετυλίνης χα* 
παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, 
με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους: 
 Συσκευές για την παράγωγη αερίων (αεραερίου ή ν&ραερίσυ). με ή χωρίς 
■ας διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετιλίνης και 
παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, 
μι ή χο^ίς τις διατάξεις καθαρισμού τους 

Μέρη 

Ατμοστρόβιλοι: 
Στρόβιλοι: 
Πο την προώθηση πλοίων 
'Αλλοι 
•Μέρη 

Κινητήρες μχ παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη μβ 
ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως): 
Κινητήρες για αεροσχοφη 
Κινητήρες για την προώθηση πλοίων: 
Εξωλέμβιου τύπου 
'Αλλοι _ 
•Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87: 
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 χυβ. εκ. 
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 κυβ. εκ. αλλά δεν υπέρβαινα τα 
250 κυβ. εκ. 

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 χυβ. εκ. αΧ3Λ δεν υπερβαίνει τα 
1000 κυβ. εκ. 

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1000 χυβ. ex. 
"Αλλοι κινητήρες 

ΕμΒοΙοφόροι χι»ΐ|»|ρις μ» ανάφλεξη μ» συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή 
ημιντήζελ): 
Κινητήρες για την προώθηση πλοίων 
Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχιιμο,ιων 
του Κεφαλαίου 87 
'Αλλοι κινητήρες 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για 
κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08: 

_  * 
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840910 

840991 

840999 

84.10 

841011 
841012 
841013 
841090 

84.11 

84UU 
841112 

841121 
841122 

841181 
841182 

841191 
841199 

84.12 
841210 

8412 21 
841229 

8412 31 
8412 39 
8412 80 
8412 90 

84.13 

8413 19 
841320 

8413 30 

841340 
8413 50 
8413 60 
8413 70 

8413 81 
8413 82 

8413 91 
8413 92 

8414 10 
8414 20 
8414 30 

Κινητήρων για. αεροσκάφη 
•'Αλλα: 
Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως γιο 
εμβολοφόρσυς κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες 

Άλλο 

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υοραυλιχοϋ και at ρυθμιστές αυτών: 
Στρόβιλοι χαι τροχοί, υδραυλικοί: 
Με ισχύ ami δεν υπερβαίνει τα 1000 kW 
Με ισχύ που υπερβαίνει το 1000 kW αλλά. δεν υπερβαίνει το 10 000 kW 
Με ι ο ^ που υπερβαίνει τα 10 000 kW 
Μέρη, στο οποία περιλαμβάνονται χαι οι ρυθμιστές 

Στρόβιλοι it' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης βιά στροβίλου χαι άλλοι 
στρόβιλοι οι' αερίου: 
Στρόβιλοι 6V αντιδράσεως: 
Με ωθητιχή δύναμη που δεν υπερβαίνει το 25 kN 
Με ωθητιχή δύναμη που υπερβαίνει το 25 kN 
Συσκευές προώθησης δια στροβίλου: 
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1100 kW 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1100 kW 
'Αλλοι στρόβιλοι δι' αερίου: 
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kV/ 
Μέρη: 
Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης δια στροβίλου 
'Αλλα 

'Αλλοι χινητηρες χαι κινητήριες μηχανές: 
Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με 
αντίδραση 
•Κινητήρες υδραυλικοί: 
Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) 
Άλλοι 
Κινητήρες δι' αέρος: 
Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) 
'Αλλοι 
-'Αλλοι 
Μέρη 

Αντλίες για υνρα,έστο και με μετριχήί διάταξη, Ανυψοτές υγρών: 
Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν 
τέτοια διάταξη: 
—Αντλίες γιο τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία 

'Αλλες 
•Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 
841319 

Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους 
η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση 
Αντλίες σκυροδέματος 
'Αλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες 
Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες 
Άλλες φυγόκεντρες αντλίες 
•Άλλες αντλίες. Α νυψωτές υγρών: 
Αντλίες 
Ανυψωτές υγρών 
Μέρη: 
Αντλιών 
Ανυψωτών υγρών 

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και 
ανεμιστήρες. Απορροψηιι'ιρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με 
ενσαματααένο ανεμιστήρα, έστω και ρε φίλτρο: 
Αντλίες κενού 
Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες 
•Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς 
εξοπλισμούς 
Αερς<Π)μπιεστέςπσυεΙνεαπονωο«πλαί£αομετοε>χ^καιμπορεη>ν 
να ρυμουλκηθούν 
Ανεμιστήρες: 
Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων. 
με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπέρβαινα τα 
125 W 

Άλλοι 
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Απορροφητήρες, σους οποίου; η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά, ββν 
υπερβαίνει τα 120 εχατοστόμετρα 
'Αλλοι , 4 
Μέρη ■ \ V * 

Μηχανές χ ο συσκευές ιεχνηιυυ κλίματος ποσ περιλαμβάνουν ανεμιστήρα 
με κινητήρα και οιατάξεις για τη μηα|^ή της βζρμοκρατίας και της 
υγρασίας, σας οποίες περιλαμβάνονται χαι εκείνες στις οποίες ο 
νγρομετριχός βαθμός 6«ν μπορεί να ρυθμιστεί χοριστά: 
Πα τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα 
-•Αλλες: 
—Με ψυκτική διάταξη χαι βαλβίδα αντιστροφής το» θερμικού κύκλου 
—'Αλλες, με ψυκτική διάταξη 
—Χωρίς ψυκτική διάταξη 
Μέρη 

Καυστήρες για τη* τροφοδότηση τον εστιών, μι υγρά καύσιμα, με στερεά 
καύσιμα σι σκόνη ή μι αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλα
μβάνονται και οι προθάλαμοι τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχα
νικές όιατάξεις τοας για την απομάκρυνση της στάχτης χαι παρόμοιες 
οιατάξεις: 
Καυστήρες υγρών καυσίμων 
'Αλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί 
καυστήρες 
Εστίες αυτόματες, σας οποίες περιλαμβάνονται χαι οι προθάλαμοι τους, 
οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομά
κρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις 
Μέρη 

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαατηρίαν, στσος οποίους περιλαμβάνονται 
χαι οι αποτεαοατήρες, Ρη ηλεκτρικοί: 
Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λΐίίκπμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες 
των ορυκτών ή μετάλλων 
Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισχστοποιίας 
.'Αλλοι 
Μέρη 

ψυγεία, χαταψύχτεςοιατηρητές χαι άλλο υλικό, μηχανές χαι συσκευές 
για την παρα><ι»»ή του ψύχους, με ηλεκτρικό η άλλο εξοπλισμό. Αντλίες 
για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές χαι συσκευές τεχνητού κλίματος 
της Κλάσης 84.15: 
Συνδυασμοί ψυγείων και κοπαψυχτώνοιαιηριιιών που έχουν χωριστές 
εξωτερικές πόρτες 
•Ψυγεία οιχιαχού τύπου: 
Με συμπίεση 
—Με απορρόφηση, ηλεκτρικά 
'Αλλα 
Έπιπλα καταψύκτεςδιατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητιχόιηια που 
δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα 
Έπιπλα χαυΛψύχτεςσιαιιιρηιές τΰπου ντουλαπιού, μεχοαρηηχότηταπου 
δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα 
'Αλλα κιβώτια, ντουλάπια βιτρίνες. τραπέζια xm παρόμοια έπιπλα για 
την παραγαητή ψύχους 
'Αλλο υλοιό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες 
για θέρμανση: 

—Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο ονμπυχνοττής αποτελείται από 
διάταξη για την εναλλαγή τη; θερμότητας 

Άλλα 
Μέρη: 
—Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή 
ψύχους 

Άλλα 

Συσκευές χαι οιατάξας, έστο χαι αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για 
την επεξεργασία υλών με μεθό&ους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, 
όπαις για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το χαβούραισμα, την απόσταξη, τη 
οιύλιση, την αποστείραση, την παστερύαση, τον χλιβανισμό, το στεγνομα, 
την εξάτμιση, το ράντισρα, τη συμπύχνοση ή την ψύξη, άλλες από τις 
οικιακές συσκευές, θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας 
θέρμανσης η συσσώρευσης: 
θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης: 
Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο 
Άλλοι 
Αποστειρωτήοες ιατρσχειρουνικοί ή εργαστηρίων 
Σττγνωτήρες: 
Για γεωονικά ποοΐοντα 
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Πα το ξύλο. τις χαρτομάζες, το χαρτιά ή χαρτόνια 
'Αλλοι ι · 'ζ Ί 
Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση 
Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας 
Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση xou αέρα ή άλλον αερίων 
Άλλες συσκευές και διατάξεις: 
Πα την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των 
τροφίμων 

Αλλες 
Μέρη 

Καλάνορες χαι έλαστρα, άλλα από εχείναι για τα μέταλλα ή το γυαλί, 
χαι χνλινόροι για τα μηχανήματα αυτά: 
Καλάνδρες και έλαστρα 
Μέρη: 
Κύλινδροι 
Άλλα 

Μηχανές χαι συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το χαβάρισμα τον 
υγρών ή αερίον: 
Μηχανές χαι συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται xm 
οι φυγόκεντρες σουρώστρες: 
Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος 
Σουρώστρες για ασπρόρονχα 
Άλλες 
Συσκευές για τη διήθηση ή το χαβάρισμα των υγρών: 
Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών 
—Για τη διήθηση ή το χαβάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό 
Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών χαι πετρελαίων στους κινητήρες 
που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση 

Άλλες 
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων: 
—Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς 
σπινθήρες ή με συμπίεση 

Άλλες 
Μέρη: 
Πα φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, σας οποίες περιλαμβάνονται 
και οι φυγόκεντρες σουρώστρες 

Άλλα 

Μηχανές για το πλύσιμο τον πιατικών. Μηχανές χαι συσκευές που χρησι
μεύουν για τον καθαρισμό ή το στέγνβμα τον ψιαλών ή άλλον οοχείον. 
Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον ποματισμό, το επιστόμισμα ή . 
την επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκον ή άλλο* όοχείον. 
Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα η τη συσκευασία εμπορευμάτων. 
Μηχανές χαι συσκευές για την εισαγαγή ανθρακικού οξέος στα ποτά: 
Μηχανές για το «λύσιμο τον πιατικών; 
—Οικιακού τύπου 
•Αλλες 
Μηχανές χαι συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα 
ςκαλών ή άλλων δοχείων 
Μηχανές χαι συσκευές via το γέμισμα, τον πωμαησμό, το επιστόμισμα 
ή την επικόλληση ετικετών φιαλών, κουπών, σάκων ή άλλων δοχείων. 
Συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά 

Μηχανές χαι συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων' 
Μέρη 

Συσκευές και όργανα ζυγίσεος, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλά
στιγγες χαι οι ζυγαριές για τον έλεγχο τον προϊόνταν που υφίστανται 
επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμος τις ζυγαριές με ευαισθη
σία σε βάρος 5 εχατοστογραμμάρια ή λιγότερο. 
Σταθμά για κάβε ζυγαριά: 
Ζυγαριές ζυγίσεβχ; προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι 
ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως 
•Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων 
Πλάστιγγες για σταθερά βάρη χαι ζυγαριές χαι πλάστιγγες για το 
σακιαπμα ή το μετρημάτων δόσεων 
•Άλλες συσκευές χαι όργανα ζυγίσεως: 
Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα 
Με δυναιόιιιιιι που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 5 000 χιλιόγραμμα 

Άλλες 
.Σταθμά για χάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως 
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Μιιχιιηχκζ ονσχενες (euro και του χεοιον) για τφ εχτυξευυι^ διαοποοβ 
ήφεχαοτιότττοάκτύ^ήνλάνσεσχόνη,. Πτφοσβεοτήοες,έστακαιγεμά
τοι. Πιστόλια εξαχοντίοτακ;πονλ(κονογονν με πιεσμένο αέρα ή ατμό 
χαλ παοσμοιες συσκευές. Μηχανές xajuiw χέρες ποο εχοιμενοονίξοιιν 
άμμο, ατμό χαι ααοομσιες συσκευές εχσφενΑονίσεαιςΐ 
Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι 
Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές 
•Μηχανές χαι συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο. σιμό χαι παρόμοιες 
συσκευές εκσφενδονίσεως 

Άλλες συσκευές: 
Πα τη γεωργία ή την κηπουρική 
Αλλες 
Μέρη 

Πολύσπαστα. Βαρούλχα χαι εργάτες. Γονλοιεν γένει: 
Πολύσπαστα: 
—Με ηλεκτρικό κινητήρα 
'Αλλα 
Βαρούλκα που εξασφαλίζουν την άνοδο χαι κάθοδο κλουβιών ή κρεμαστών 
χασών μέσα στα φρεάτια των ορυχείων. Βαρούλχα ειδικά κατασκευασμένα 
για ορυχεία που βρίσκονται σι βάθος 

Άλλα βαρούλχα Εργάτες: 
—Με ηλεκτρικό κινητήρα 
Άλλα 
Γρύλοι εν γένη: 
Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία 
Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί 
Άλλοι 

Ναυτιχά βαοσΰλχα φοοτήσεως, Γεοανοί χαι γεοανοί πάνα στ συρματόσχοι
νο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανοτεφιιρες*πυλώνες για την εχφορτω· 
ση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορείααοπάγες για τη 
μετατόπιση νλιχων χαι τροχοφόρα φορείαγερανοί: 
Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυοεςπυλώνες, 
γερανογέφυρες χαι τροχοφόρα φορείααρπάγες για τη μετατόπιση υλικών: 
—Κυλιόμενες γερανογέφυρες χαι κυλιόμενοι δοκοί, πάνα σε σταθερά 
υποθέματα. 

Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς χαι τροχοφόρα 
φορείααρπάγες για τη μετατόπιση υλιών 

Άλλα 
Γερανοί με πυργίσκο 
Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες·πυλώνες 
Άλλες μηχανές χαι συσκευές, αυτοπροωθούμενες: 
—Πάνω σε ελασαχσϋς τροχούς 
Άλλες 
Άλλες μηχανές χαι συσκευές: 
—Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό 
*ΧΠμα 

Άλλες 
Τοοχοφόοα φορεία στοιβασίας. Άλλα τοοχοφόοα φορεία για τη μετακίνηση 
που είναι εφο&ιασμενα με σιαταξη ανυφάσεως; 
Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα 
Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοποοωθούμενα 
Άλλα τροχοφόρα φορεία 
Αλλες μηχανές χαι συσκευές για την ανύψωση, τη φορτοΒση, εκφορτωοη ή 
τη μετακίνηση («.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, 
εναέριοι σιβηρόορομοι): 
•Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου 
Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο 
αέρα 
•Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή 
λειτουργία, για εμπορεύματα: 
Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για 
άλλες υπόγειες εργασίες 

Άλλες, με κάδο 
Άλλες, με ταινία ή ιμάντα 
Άλλες 
Μηχανικές σκάλες χαι κυλιόμενοι πεζόδρομοι 
Οθητήρες βαγονιών ορυχείων (μπερλίνων), διατάξεις μεταγωγής από μία 
γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορείων, συσκευές για την αιωςηση και ανα
τροπή βαγονιών, μπερλίνων κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνη
σης υλικού κυλιόμενου πάνω σε σιδηροτροχιά 
Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια 
καθίσματα και οι μετπφορείςελχυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί 
έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους 

Άλλες μηχανές και συσκευές 

' 

" 
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842911 
842919 
842920 
8429 30 
842940 

8429 51 
8429 52 

8429 59 

84.30 

8430 10 
843020 

8430 31 
8430 39 

843041 
843049 
843050 

843061 
8430 62 
8430 69 

843110 
843120 

843131 
843139 

843141 
843142 
843143 
843149 

8432 

843221 
8432 29 
8432 30 
843240 
8432 80 
8432 90 

I4JJ 

8433 19 
8433 20 

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ιαοαε&ατήρες, αναμο
χλευτήρες (απόξεσης ορόμανλ μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φοστατές 
και φορτωτεςφεναριοτες, συμπιεστές και οΑοστραιτηρες, αντοπροοβονμεναζ 
Μπουλντόζες χαι πλάγιες μπουλντόζες (angedozexs): 
Με ερπύστριες 
Άλλες 
Ισοπεδοτήρες 
Αναμοχλευτήρες (αποξεστες δρόμων) 
Συμπυ»τέςχαι οδοστρωτήρες 
Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές χαι φορτωτέςφτυαριστές: 
—Φορτωτές Jim φορταπέςφτυαριστές μετωπικής φόρτωσης 
Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να χάνει περιστροφή 
360 μοιρών 

•Αλλα 

Άλλες μηχανές χαι συσκευές για χαματισμά, ισοπέδωση, αναμόχλευση, 
εχσχαφη, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά η μέταλλα, Πασσα
λομπηχτες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εχχιονιστήρες: 
Πασσλομπήχτες χαι μηχανές για την εχρίζωση των πασσάλων 
•Εχχιονιστήρες 
Εχβραχιστήρες. μηχανές κατεδάφισης χαι μηχανές για το σκάψιμο των 
σηράγγων ή των στοών: 

—ΑυτοπροαχΤουμενες 
Άλλες 
Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει: 
—Αντοπροωθούμενες 
•Αλλες 
Άλλες μηχανές χαι συσκευές, αυτοπροωθουμενες 
•Άλλες μηχανές χαι συσχευές. μη αυτοπροωθσύμενες: 
Μηχανές χαι συσχευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση 
Αναμοχλευτήρες 
Άλλες 

Μέση παν α»σγ «ωρϊζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
μηχανές ή συσκευές τον Κλάσεων 84.25 μέχρι 84J0: 
Πα μηχανές ή συσχευές της Κλάσης 84.25 
Πα μηχανές ή συσχευές της Κλάσης 84.27 
Πα μηχανές ή συσχευές της Κλάσης 84.28: 
Πα ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σχολές 
Άλλα 
Πα μηχανές ή συσχευές των Κλάσεων 8426,8429 ή 84.30: 
Καδίσχοι, κάδοι, χάδοιλήπτες, φτυάρια άρπαγες χαι λαβίδες 
Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledozers) 
Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49 
- Ά λ λ α 

Μηχανές, συσχενες χαι μηχανήματα γεοογιχα κηπευτικά η δασοκομικά για 
την προπαρασκευή ή την κατεργασία του »8άφονς η την χσλλιέργεισ. 
Κύλινδροι για τη διαμόρφωση τον πρασιών ή τον εδάφους τον αθλητικών 
γηπέδων, με η χωρίς χλόη. 
Άροτρα 
Βολοχόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιερητιχές μηχανές, εχριζιο
τές. τσάπες, αχαλιοτήοιοχαι εργαλεία δφολίσματος: 

—Βολοχόποι με δίσχο (χσνιορτοποιητές) 
Άλλα 
Μηχανήματα σποράς, φύτευσης χαι μεταφύτευσης: 
Μηχανήματα διασκορπισμού χαπριάς χαι διανομής λιπασμάτων 
Άλλες μηχανές, συσκευές χαι μηχανικές επινοήσεις 
•Μέρη 

Μηχανές, συσκευές χαι μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή η τον 
αλανισμό τον γζωργιχών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα 
πιχστηριαγιαάχνραήχαρτονομές, Κουρευτιχές μηχανές χόρτου χαι 
μηχανέςορεπανια. Μηχανές για το χαβάριαμα ή τη διαλογή αυγών, 
φρούτων η άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και 
συσχευές της Κλάσης S 0 7 : 
•Κουρευτιχές μηχανές χόρτου: 
Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο 
επίπεδο 

Άλλες 
Μηχανέςορεπανιο, σος οποίες περιλαμβάνονται χαι οι ράβδοι κοπής για 
συναρμολόγηση σε ελχυστήρα 

Άλλες μηχανές και συσχευές χοπής χόρτων 
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πιεστήρια περισυλλογής 

'Αλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές 
γιατοαλώνιομα: 

θεριζραλαΝίσαχες μηχανές 
'Αλλες μηχανές κω συσκευές για το αλώνισμα 
Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων 
•Αλλες 
Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων 
γεωργικών προϊόντων 
Μέρη 

Αρμεχτιχές μηχα»ές και μηχανές και σιχΜευές γαλαχτοχομίσς: 
Αρμεχαχες μηχανές 
Μηχανές και συσκευές γαλαχτοκομϊας 
Μέρη 

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές 
για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμό* φρούτων ή παρόμοιων ποτών: 
Μηχανές και συσκευές 
Μέρη 

'Αλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη 
δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι συσκευίς για τη βλάστηση τον σπόρο» με 
μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εχχολαιττήρες και αναθρεπτήρες 
πτηνοτροφίας: 
Μηχανίς και συσκευές για την πιραγωγή των τροφών ή τροφικών 
μειγμάτων για ζώα 

Μηχανίς και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι εχκολαπτήρες και αναθρεπτήρες: 
—Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες 
Αλλες 
'Αλλες μηχανές και συσκευές 
Μέρη: 
Πα μηχανές ή συσκευές κτηνοτροφίας 
'Αλλα 

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το χοσχινισμα των σπόρων ή 
των οσπρίων. Μηχανές και ουσχενες για την αλευροποιία η την. 
επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και 
συσκευές του τύπου son χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα: 
Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπορών ή 
των οσπρίων 
'Αλλες μηχανές και συσκευές 
Μέρη 

Μηχανές χαι συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλοό στο κεφάλαιο αυτά, για τη παρασκευή ή Βιομηχανική παραγωγή 
τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την 
εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των 
ζωικών λαδιών ή λιπών: 
Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη 
μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών 

Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή 
κακάου ή σοκολάτας 
Μηχανές και συσκευές για τη σακχαροποιία 
Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία 
Μηχανές χαι συσκευές για την κατεργασία κρεάτων 
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών 
'Αλλες μηχανές και συσκευές: 
Μέρη 

Μηχανές χαι ουιιχευέςγια την παρασκευή του πολτού από ινώΛειςύλες 
που περιέχουν κυτταρίνη η για την κατααχευη η την τελική επεξεργασία 
τον χαρτιού ή του χαρτονιού: 
Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδας ύλες που 
περιέχουν κυτταρίνη 
•Μηχανές χαι συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού 
Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του 
χαρτονιού 
•Μέρη: 
—Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που 
περιέχουν κυτταρίνη 

'Αλλα 
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844010 
844090 

8441 10 
844120 
844130 

844140 
844180 
844190 

8442 10 
8442 20 

8442 30 
8442 40 
8442 50 

8443 11 
8443 12 

8443 21 
844329 
8443 30 
8443 40 
8443 50 
8443 60 
8443 90 

84.44 00 

8445 11 
8445 12 
8445 13 
8445 19 
8445 20 
8445 30 
8445 40 

8445 90. 

84.46 

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το 6έσιμο των βιβλίων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται «αϊ οι μηχανές για το ράφιμο τατ φύλλων το» 
Βιβλίων: 
Μηχανές χαι συσκευές 
Μέρη 

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτομάζας τον 
χαρτιού ή τον χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι μηχανές 
κοπής χάβε τύπου: 
Μηχανές χοπής 
Μηχανές γιο την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων 
Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τύμπανων ή 
παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση 

Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτομάζα, χαρτί ή χαρτόνι 
'Αλλες μηχανές χαι συσκευές 
•Μέρη 

Μηχανές, συσκευές χαι υλικά (άλλα από τις μηχανέςεργαλεία των 
Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των 
τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών 
για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, χυλίνίρων ή άλλων οργάνων 
εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, 
πλάκες πινάκων, κύλινόροι και άλλα όργανα εκτύπωσης, Λίβοι 
λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινοροι έτοιμα για την 
εκτύπωση (π,χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα): 
Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης 
Μηχανές, συσκευές χαι υλικό για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών 
στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω και με διάταξη χύτευσης 

Άλλες μηχανές, συσκευές χαι υλικό 
Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού 
Τυπογραφικό, στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες 
πινάκων, κύλινδροι χαι άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, 
πλάκες πινάκων, πλάκες χαι κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π,χ 
λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα) 

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών: 
Μηχανές χαι συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset): 
ΠΟΤ» τρςκροδοτούνται με πηνία 
—Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 χ 36 εχατοστόμετρα ή 

λιγότερο (όφσετ (offset) γραφείου] 
 Ά λ λ ε ς 
Μηχανές χαι συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές 
χαι συσκευές φλεξογραφιχές: 

 Π ο υ τροφοδοτούνται με πηνία 
 Ά λ λ ε ς 
Μηχανές χαι συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικες 
•Μηχανές χαι συσκευές εκτύπωσης, ηλιογροφχές 
Άλλες μηχανές χαι συσκευές εκτύπωσης; 
Βοηθητικές μηχανές 
•Μέρη 

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με αιέλαση μέσω φιλιέρας), τον 
εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνβετντιχών ή τεχνητών 
υφαντικών υλών 

Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το 
χλώσιμα, σύζευξη ή τη σαστροφή των υφαντικών υλών χαι άλλες μηχανές 
και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για 

την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται κ α ι « μηχανές 
για το τύλιγμα των νημάτων του «φαοΐου στα μασούρια) ή το ξετύλιγμα 
τωννφαντιχών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών 
νημάτων γ ι α να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47: 
Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών: 
—Λαναρίσματος (λαναρια) 
Κτενίσματος (ξαντρες) 
Πάγκοι με ατράκτους 
-Άλλες 
Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών 
Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών 
•Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (σης οποίες περιλαμβάνονται 
και σι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών 
-Άλλες 

Αργαλειοί για ύφανση: 
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Πα υφάσματα με πλάτος που δεν υπέρβαινα τα 30 εχατοστόμετρα 
Πα υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εχατοστόμετρα, με σαΐτες: 
Με κινητήρα 
'Αλλοι 
•Πα υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εχατοστόμετρα χωρίς 
σαίτες 

Μηχανές χαι αργαλειοί για πλέξιμο, ράφιμοπλέξιμο, για την κατασκευή 
τονλιόν, δαντελών χάθε είδους χεντημάτον, ταινιοπλεγμάτον, πλεξίδων, 
οιχιϋον ή ιουφονί 
Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί: 
Με κύλινδρο διαμέτρου πον δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστομετρα 
Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστομετρα 
Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμοπλέξιμο 
-•Αλλα 

Μηχανές χαι σναχευές Βοηθητικές των μηχανών τον Κλάσεων 84.44, 84.45, 
84.46 ή 84.47 (χ,χ. ρατιέρες, μηχανιχές διατάξεις Jacquard, διακοπής 
του υφαδιον χαι τον στημσνιοΰ, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτόνλ. Τεμάχια 
ξεχωριστά χαι εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποχλει
οτιχά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 
84.45,84.46 ή 84.47 (χχ. αξσνισχοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, 
χτένια, Βέργες, φίλιέρες, σαίτες, μιτάρια χαι πλαίσια αυτών, Βελόνες, 
Βελοντς, πλατίνες, άγχιατρα): 
Μηχανές χαι συσκευές βοηθητιχές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 
84.45.84.46 ή 84.47: 
Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) χαι μηχανιχές διατάξεις Jacquard. 
Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση χαι την αντιγραφή των 
χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύχωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση 

Αλλες 
Μέρη χαι εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών 
μηχανών ή σναχευών τους 
Μέρη χαι εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών 
μηχανών ή συσκευών τους; 

—Επενδύσεις λαναριών 
—Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις 
επενδύσεις λαναριών 

—Αξονίσχοι και τα πτερύγια τους, δακτύλιοι χαι δρομείς 
•Αλλα 
Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών 
μηχανών ή συσκευών τους: 

-Σαίτες 
—Χτένια, μιταρια χαι πλαίσια μιταριών 
•Αλλα 
Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της 
Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους: 

Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό τω, 
βρόχων 

'Αλλα 
Μηχανές χαι συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της 
επεξεργασίας του πιλήματος ή τον μη υφασμένων «φασμάτων, σε τόπια ή 
σε οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι μηχανές χαι συσκευές 
για την χατασχευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας 
Μηχανές για το πλύσιμο τον ασπρόρουχον, έστω χαι με διάταξη 
στεγνώματος: 
Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν 
υπέρβαινα τα 10 χιλιόγραμμα: 
Μηχανές εντελώς αυτόματες 
Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα 
-Άλλες 
Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που 
υπέρβαινα τα 10 χιλιόγραμμα 
Μέρη 
Μηχανές χαι συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 8450) για το 
πλύσιμο, τό καθάρισμα, το σούρωμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το 
πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι πρέσες 
σταθεροποίησης), τη λενχανση, τη Βαφή, το χολλάρισμα, το τελείομπ, 
την επίχριση ή διαπότιση τον νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από 
υφαντικές ύλες, χαι μηχανές για την επιχάλυφη τον υφασμάτων ή άλλον 
υποθεμάτον πον χρησιμοποιούνται για την χατασχευή χαλυμματον δαπεδον, 
άπας ο λινοτάπητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το 
ξετύλιγμα, δίπλωμα, κάψιμο σε σχήματα ή ο&οντύματα τον υφασμάτων: 
Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα 
Μηχανές στεγνώματος: 
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845129 
845130 

845140 
84S150 

845180 
845190 
84.52 

8452 10 

8452 21 
8452 29 
8452 30 
8452 40 
8452 90 
84.53 

8453 20 
8453 80 
8453 90 

8456 10 
8456 20 
8456 30 
8456 90 

84.57 

845710 
845720 
8457 30 

8458 11 
8458 19 

8458 91 
8458 99 

—Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρσυχα, «ου δεν 
υπερβαίνει, τα 10 χιλιόγραμμα 

Άλλες 
Μηχανές χαι πρέσες σιδερώματος, σης οποίες πΓριλπμίνΛνονται xm οι 
πρέσες σταθεροποίησης 
Μηχανίς για το πλύσιμο, τη λεύχανση ή τη βαφή 
Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε ι 
σχήματα ή οδσντώματα των υφασμάτων 

Άλλες μηχανές χαι συσκευές 
Μέρη 
Ραπτομηχανές άλλες από εκείνες για το ράφιμο τον φύλλων τον βιβλίων 
της Κλάσης 84.40. 'Επιπλα, βάσεις χαι καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα 
για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές: 
Ραπτομηχανές οικιακού τύπου 
Άλλες ραπτομηχανές: 
—Αυτόματες μονάδες 
Άλλες 
Βελόνες για ραπτομηχανές 
Έπιπλα, βάσεις χαι καλύμματα για ραπτομηχανές χαι τα μέρη τους 
Άλλα μέρη ραπτομηχανών 
Μηχανές χαι στόχευες για την παρασκευή, τη &έγη ή την κατεργασία «αν 
δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή 
άλλον τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές^ 
Μηχανές χαι συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία 
των δερμάτων γενικά 

Μηχανές χαι συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων 
Άλλες μηχανές χαι συσκευές 
Μέρη 

Αναγάγεις για τη μετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα, κουτάλες 
χυτηρίου, μήτρες χελωνών χαι μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) 
μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια: 

84S4 10 
8454 20 
8454 30 
8454 90 

84J5 
8455 10 

8455 21 

8455 22 
8455 30 
8455 90 

Αναγωνείς για τη μετατροπή τον χυτοσιδήρου σε χάλυβα 
Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου 
Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων 
Μέρη 

Έλαστρα μετάλλων χαι κύλινδρο» αυτών: 
-Έλασμα για σωλήνες 
Άλλα έλαστρα: 
—Έλαστρα για θερμή έλαση χαι έλαστρα συνδυασμένα για θερμή χαι 
ψυχρή έλαση 

—Έλαστρα για ψυχρή έλαση 
Κύλινδροι ελαστρων 
Άλλα μέρη 

Μηχανέςεργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάβε ύλη χαι λειτουργούν 
αε λέιζερ (lazer) ή άλλη &έσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με 
ηλεχτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθό&ους, με δέσμες ηλεκτρονίων, 
με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος; 
Που λειτουργούν με λέιζερ flaze) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων 
•Που λειτουργούν με υπερήχους 
Που λειτουργούν με ηλεχτροδιάβρωση 
Άλλες 

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης χαι μηχανές 
πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία τον μετάλλων: 
Κέντρα μονάδων επεξεργασίας 
•Μηχανές σταθερής θέσης 
Μηχανές πολλαπλών θέσεων 

Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο: 
Τόρνοι οριζόντιοι: 
Με αριθμητικό σύστημα έλεγχου 
Άλλοι 
Άλλοι τόρνοι: 
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
Άλλοι 

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι μονάδες επεξεργασίας με 
ολισθητήρες) διάτρησης ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, 
εχγλυφής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτεριχών σπειρωμάτων των 
μετάλλων με αφαίρεση ύλης, άλλες από τους τόρνους της Κλάσης 84.58: 
Μονάδες επεξεργασίας με ολισΟητήρες 
Άλλες μηχανές διάτρησης: 
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—Me αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-Αλλες 
Άλλες μηχανές ομαλοηοίησηςΐχγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας: 
—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-'Αλλες 
Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσαιτεριχής επιφάνειας 
Μηχανές εχγλτκρής. σε υποστήριγμα: 
—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-Άλλες 
Άλλες μηχανές εχγλυφής: 
—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-Άλλες 
Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων 

Μηχανές γι» την αφαίρεση αναμαλιών της επιφάνειας, τα αχόνισμα, την 
εκλέπτυνση, τη οιόρβαση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες 
τελειώματος, χατά την κατεργασία τον μετάλλαν, τον φρνγμέναν 
μεταλλικών χαρβιδίαν ή ταν κεραμομεταλλουργικών συνβέσεαν με τη 
βοήθεια μυλόπετραν, λειαντικών ή προϊόνταν γυαλίσματος, άλλες από 
τ·ς μηχανές κοίτης ή τελειώματος τον οδσντατών τροχών της 
Κλάσης 84.61: 
Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η 
ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με 
προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρο: 
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-Άλλες 
Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε 
καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 
0.01 χιλιοστόμετρο: 
Me αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-Άλλες 
Μηχανές για το αχόνισμα: 
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-■Αλλες 
Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο 
-Άλλες 

Μηχανές πλανίσματος, μεγχενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, 
ενστίξεας, χοπής οόσντατών τροχών, τελειώματος οόοντατών τροχών, για 
πριόνισμα ή κόψιμο χατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος χαι άλλες μηχανές
εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου, φρυγμένα μεταλλικά 
καρβίδια ή χεραμο μεταλλουργικές συνθέσεις, που tev κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται άλλον: 
Μηχανές πλανίσματος 
Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής 
Μηχανές ενστίξεως 
Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών: 
Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο 
μήκος 

Άλλες 

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή 
αποτύπσσης, σαύρες κάθε είδους για την κατεργασία τον μετάλλαν. 
Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι πρέσες) κυλινδρικής ή 
τοξοειδούς χάμφεος, αιπλώσεος, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλι&Ισματος, 
ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει ταν μετάλλαν. 
Πρέσες για την επεξεργασία τον μετάλλαν ή τον μεταλλικών χαρβιδίαν, 
άλλες από εκείνες που αναφέρονται παράπονα: 
Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή 
αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους 
Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι πρέσες) κυλινδρικής ή 
τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος ή πλανίσματος: 

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
Άλλες 
Μηχανές (σας οποίες περιλαμβάνονται χ α οι πρέσες) ψαλιδίσματος. 
άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος 
οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος: 
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
-Άλλες 
Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι πρέσες) ανοίγματος οπών 
με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, σης οποίες περιλαμβάνονται και 
οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα 
καιψαλιδίσματος: 
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 
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-Αλλες 
-'Αλλες: 
-Υδραυλικές πρέσες 
-Αλλες 
'Αλλες μηχανές-εργαλιία για την κατεργασία τον μετάλλον, τον 
φρυγμένον μεταλλικών xapfhoiov ή χεραμομεταλλονργιχών συνθέσεον, που 
εργάζονται χορίς να αφαιρούν ύλη: 
-Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη 
μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων 

-Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με 
χύλισμαήέλαση 
-Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος 
-'Αλλες 

Μηχανές-εργαλεία γ1α tTJr κατεργασία της πέτρας, τον κεραμευτικών 
προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντσυ ή παρόμοιων 
ορυκτών υλών η για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού: 
•Μηχανές πριονίσματος 
-Μηχανές για το τροχισμα ή το γυάλισμα 
-•Αλλες 

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι μηχανές για το 
κάρφωμα, συρραφή με συν&ετήρες, σνγχόλληση ή με άλλο τρόπο 
συναρμολόγηση) για την κατεργασία τον ξύλου, του φελλού, του χόχαλου, 
τον σχληρνμένσυ καουτσούκ, τα>ν σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων 
σκληρών υλών; 
-Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, 
χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών 
-Αλλες: 
-Μηχανές πριονίσματος 
-Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εχγλυφής της εσωτερικής 
επιφάνειας ή ράβδωσης 

-Μηχανές για το τροχισμα, την επεξεργασία με χίσηρη ή τη στίλβωση 
-Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης 
—Μηχανές διάτρησης ή εντομής 
-Μηχανές για το σχίσιμο, το κάψιμο ή το ξετύλιγμα 
-•Αλλες 

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά 
ή κύρια για τις μηχανές τον Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι οι οιατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για 
επεξεργασία χαι οι φορείς των ιργαλείων, οι συρματοσΰρτες αυτόματης 
ελευβέροσης, οι βιαιρετιχές αιατάξεις χαι άλλες ειβιχές διατάξεις 
που συναρμολογούνται πόνο στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων 
για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων τον χεριού, όλον τον τύπον: 
-Φορείς εργαλείων χαι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης 
-Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία: 
-Διατάξεις διαιρετικές χαι άλλες ειδικές διατάξεις που 
συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία 
-'Αλλα: , . 
-Πα μηχανές της Κλάσης 84.64 
-Πα μηχανές της Κλάσης 84.65 
-Πα μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61 
-Πα μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63 
Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο 
κινητήρα, άλλον από τον ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι: 
-Με συμπιεσμένο αέρα: 
-Περιστροφικά (έστω και κρουστικά) 
-Αλλα 
-Άλλα εργαλεία: 
-Αλυσοπρίονα 
-Άλλα 
-Μέρη: 
-Αλυσοπριονων 
-Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα 
-Άλλα 
Μηχανές χαι συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστο 
και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15. 
Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή 
σκλήρυνση (βάψιμο): 
-Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι 
-Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο 
-Άλλες μηχανές xm συσκευές 
-Μέρη 
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Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων: 
Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία των χαμένων 
•'Αλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές: 
—Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη 
'Αλλες 
•Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές: 
—Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήχη 
'Αλλες 

Υπολογιστικές μηχανές. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών 
τελών σε φάχεία αλληλογραφίας, μηχανές εχ&όσεως εισιτηρίων χαι παρόμοιες 
μηχανές, son φέρουν οιάταξη υπολογισμού, αριθμητικά ταμεία: 
Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς 
εξωτερική πηγή ενέργειας 
Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές: 
Που φέρουν όργανο αποτύπωσης 
•Αλλες 
•'Αλλες υπολογιστικές μηχανές 
•Λογιστικές μηχανές 
Αριθμητικά ταμεία 
'Αλλες 

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονά&ες (στοιχεία) 
αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές οιατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής 
τον πληροφοριών σε υπόθεμα μ» κωδικοποιημένη μορφή χαι μηχανές 
επεξεργασίας τον πληροφοριών αυτόν, που βεν κατονομάζονται ούτε 
3Επιλαμβάνονται αλλού: 
Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υβριδικές 
Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, 
στο (διό περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι. μία μονάδα εισόδου 
και μία μονάδα εξόδου 
'Αλλες: 
Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έστω και αν παρουσιάζονται με το 
υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο 
περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα 
μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου 

—Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το 
υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο 
περίβλημα, μονάδες μνήμης 

—Μονάδες μνήμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός 
συστήματος 

Άλλες 

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π,χ. πολύγραφοι εχτογραφιχού 
τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι 
διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή 
συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των 
μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνθεση εγγράφων): 
Πολύγραφοι 
Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξη; των πλακών εκτύπωσης 
διευθύνσεων 
■Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή 
ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος 
της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων 
Άλλα 

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και 
τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72: 
Μέρη χαι εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69 
Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70: 
Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 
847021 ή 847029 

Άλλα 
•Μέρη χαι εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71 
Μέρη χαι εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72 

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσχίνισμα, το διαχωρισμό, 
το πλύσιμο, το χοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη 
χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη 
συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση η το σχηματισμό σε τύπους των στερεών 
ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύφσυ ή 
άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών 
των χυτηρίων από άμμο: . 
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8474 10 

847420 

8474 31 
8474 32 
8474 39 
8474 80 
8474 90 

84.75 

8475 10 

8475 20 

8475 90 

84.76 

8476 11 
8476 19 
8476 90 

8477 10 
8477 20 
8477 30 
8477 40 

8477 59 
847780 
847790 

8478 10 

8478 90 

84.79 

847910 

847920 

8479 30 

847940 

8479 81 

8479 82 

847989 
8479 90 
84.80 

848010 
848020 
8480 30 

-Μηχανίςχωσυσχτυέςγϊατηδϋίλση.χοχοσχίνυιμα,χοδαιχωρισμώή 
το πλύσιμο 
-Μηχανές χαι συσκευές γα το χοπανισμα. τον τεμαχισμό ή την 
κονιοποίηση 
-Μηχανές χαι συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη: 
-Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου 
-Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα 
-'Αλλες 
-Άλλες μηχανές χαι συσκευές 
-Μέρη 

Μηχανές για τη συναρμολόγηση τον λαμπτήραν, σαλήναν ή λυχνιών 
ραοιοφανίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή τον λαμπτήραν για την 
παραγογη αστραπιαίου φατός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. 
Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε βερμή κατάσταση του 
γυαλιού ή των τεχνουργημάτον αχό γυαλί: 
-Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών 
ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την 
παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα 
-Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του 
γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί 
•Μέρη 

ι Μηχανές αυτόματες πωλήσεας ποθιόνταν (π,χ. πωλητές γραμματοσήμων, 
τσιγάραν, τροφίμαν, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
μηχανές για τη μετατροπή νομισμάταν: 
-Μηχανές: 
—Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης 
-"Αλλες 
-Μέρη 

Μηχανές χαι συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή τον ' 
πλαστιχών υλών ή για την κατασκευή ποθιόνταν από τις ϋλες αυτές, που 
δεν κατονομάζονται οΰτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό: 
-Μηχανές για χύτευση με έγχυση 
-Μηχανές εξώθησης (exoudeuscs) 
-Μηχανές για χύτευση με φύσημα 
-Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε 
θερμή κατάσταση 
-'Αλλες μηχανές χαι συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση: 
—Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη 

μορφοποίηση των αεροθαλάμων 
-•Αλλες 
-'Αλλες μηχανές χαι συσκευές 
-Μέρη 

Μηχανές χαι συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό: 
-Μηχανές χαι συσκευές 
-Μέρη 

Μηχανές χαι μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που &εν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό: 
•Μηχανές και συσκευές γα τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες 
εργασίες 
-Μηχανές χαι συσκευές γυα την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, 
φυτικών σταθερών ή ζωικών 
-Πρέσες για την κατασκευή μορωσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες 
ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές xm συσκευές για την επεξεργασία 
του ξύλου ή του φελλού 
•Μηχανές σχοινοποιΧας ή χαλαχλαποιίας 
-Άλλες μηχανές xm συσκευές: 
-Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων 

-Πα την ανάμειξη, τη μάλαξη, το χοπάνυτμα, τον τεμαχισμό, το 
κοσχίνισμα, την ομσνενοποίηση, τη γσλαχτωματοποίηση ή την 
ανατάραξη 

-Άλλες 
-Μέρη 
Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για 
μέταλλα (άλλες από τις μήτρεςχελανάν), τα μεταλλικά καρβίδια, το 
γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες: 
-Πλαίσια χυτηρίου 
-Βάσεις για μήτρες 
-Μοντέλα για μήτρες 
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-Μήτρες για τα μέταλλα ή ίο μεταλλικά καρβίδια: 
-Γϋζχύτετση με έγχυση ή συμπίεση 
-Άλλες 
•Μήτρες για το γυαλί 
-Μήτρες για τις ορυκτές Όλες 
•Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές Όλες: 
—Πα χύτευση με έγχυση ή συμπίεση 
- Ά λ λ ε ς : 

Είαη χρουνοποϋαςχαι παρόμοια όργανα για σαληνάσεις, ατμολέβητες, 
οιξαμζνίς, χάδοος ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και 
οι υποβιβαστες πάσης χαι ot βερμοστατιχές ηιχίείοες: 
-Υχοβι0αστές πίεσης 
-Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με 
σύστημα ελσιουδραυλιχό ή συμπιεσμένου αέρα 
-Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης 
-Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας 
•Άλλα είδη χρουνσποιίας και παρόμοια όργανα 
-Μέρη 

Ρουλεμάν με σφαιρίοια (μπίλιες), με κώνους, με χυλίναρονς ή με 
βελόνες: 
-Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες) 
-Ρουλ£μώνμεκοτ>τοϋϊύ;^^νδροΐ)ς,σχαοποίαΛ^ϋ^ιμ0άνσνιαικαιοι 
συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων 
-Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού 
-Ρουλεμάν με βελόνες 
•Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους 
-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν 
-Μέρη: 
-Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες 
-Αλλα 

Άξονες για τη μηά&οση της κίνησης (στονς οποίους περιλαμβάνονται 
χαι οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι, 
"οοανα χαι χουζινέτα. Οδοντοτοί τροχοί χαι τροχοί τριβής. Άξονες 
ελιχτατοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες μ* μπίλιες"). 
Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές χαι μετατραπείς ταχύτητας, στονς 
οποίους περιλαμβάνονται χαι οι μετατροπείς ζεύξης, Σφόνβολοι χαι 
τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι αυλαχατές τροχαλίες. 
Συμπλέκτες χαι όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι 
αρθρωτές συναρμογές: 
-Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται 
χαι οχ εκκεντροφόροι χαι οι στροφαλοφόροι άξονες) χαι στρόφαλοι 
•Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν 
-Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα 
-Οδοντωτοί τροχοί χαι τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς 
και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της χίνησης. Άξονες ελιχοποί 
με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υπσπολλαπλασιαστές, 
πολλαπλππιπιττές χαι μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους 
περιλαμβάνονται χαι οι μετατροπείς ζεύξης 
•Σφόνβνλοι χαι τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι 
αυλακωτές τροχαλίες 
-Συμπλέκτες χαι όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
αρθρωτές συναρμογές 
-Μέρη 

Μεταλλοπλαστιχές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί 
σνναρμογον διαφοροαν υυνΟεσεον που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, 
φσκελονςή ανάλογες συσκευασίες: 
-Μεταλλοπλαστιχές συναρμογές (φλάντζες) 
-Άλλα 

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο αυτό και 6εν έχουν ηλεκτρικές συνθέσεις, μέρη με 
ηλεκτρική μονοση, διατάξεις πηνίον, επαφές, ούτε άλλα ηλοπριχά 
χαρακτηριστικά: 
-Έλικες για πλοία χ α τα πτερύγια τους 
-Άλλα 
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ΜΗΧΑΝΕΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΑ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

Σημειωθείς 

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αντό: 

α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που 
' θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών χαι τα άλλα είδη 
■ που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του. 

β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11. 

γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94. 

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 8S.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11.85.12, 85.40, 
85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σΌυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις. 

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην Κλάση 

3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις: 

α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη 
τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος. 

β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους 
απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (Κλάση 
84.147, τις φυγόκεντρες σουρώστρες για ασπρόρουχα (Κλάση 8421). τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών 
(Κλάση 8422), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρορούχων (Κλάση 84.50). τις μηχανές για το σιδέρωμα (Κλάσεις 
8420 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνορες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84 52), τα ηλεκτρικά 
ψαλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθέρμικές συσκευές (Κλάση 85.16). 

4. θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34. τα κυκλώματα που γίνονται με την 
τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτροεναπόθεση, 
χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. 
επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση 
κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν* ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π,χ. 
στοιχεία ημιαγωγά). 

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται 
κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία 
επαφής μη τυπωμένα. 

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη 
διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42. 

5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως: 

Α) "Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορς) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό" οι διατάξεις του είδους εκείνου 
που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου. 

Β) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μιχροσυναρμολονήσεις, ηλεκτρονικά": 

α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα ιιέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, 
αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού 
ημιαγωγού (π,χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο. 

β) τα υβριδικά (μεικτογενη) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο" πάνω στο 
ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) 
που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, 
κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. 
Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περικλείουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία. 

γ) οι μικροσυναρμολογήσεις. των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που 
σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι 
ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους. 

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι 
οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους. 

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 8523 ή 8524 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 
αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται. 
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Ηλεχτρυκινηιιιρε^ και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα 
ffgp<iyCJ|l|^ηλεκτρΙΧΟυ QCUfUITOfS 
Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37.5 W 
Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 W 
'Αλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος: 
 Μ Ε ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, άλλα δεν υπερβαίνει τα 75 kW 
—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 IcW, ολλα δεν υπερβαίνει τα 375 IcW 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW 
'Αλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί 
•'Αλλοι κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί: 
—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, άλλα δεν υπερβαίνει τα 75 kW 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW 
Γεννήτριες εναλλασσομένου ρεύματος (εναλλαχτες): 
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVΑ. άλλα δεν υπερβαίνει τα 375 kVA 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA. άλλα δεν υπερβαίνει τα 750 kVA 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς 
στρεφόμενοι ηλεκτρικοί: 
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, 
του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημι
ντήζελ): 
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 
—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA 
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, 
του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως) 
'Αλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
τις μηχανές τον Κλάσεον 85.01 ή 85.02 
Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί 
(π,χ. a»ou0mti{), πηνία αντίδρασης και amtumufOv ~ 
Βάσος για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης 
Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό: 
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA 
—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA. αλλά δεν υπερβαίνει 
xalOOOOkVA 

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA 
'Αλλοι μετασχηματιστές: 
—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA 
Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA 
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπέρβαινα το 500 kVA 
Μετατροπείς ρεύματος στατοί 
'Αλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής 
Μέρη 

Ηλεχτρομαγνήτες, Μαγνήτες μόνιμοι και (ίση χοα προορίζονται να 
γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητααοίηση. Δίσκοι, σώματα 
πηνίαν και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές οιατάξεις 
συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της 
ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές 

•Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι 
μαγνήτες μετά από μαγνητοποίησπ: 

Από μέταλλο 
'Αλλοι 
Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάζεις μεταβολής της ιαχύιιιιος και φρένα 
ηλεκτρομαγνητικά 
Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης 
'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 

Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών: 
Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.: 
Με διοξείδιο του μαγγανίου: 
—Με οξείδιο του υδραργύρου 
—Με οξείδιο του αργύρου 
-Άλλες 
Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.: 
Μίρη 
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850710 

850720 
850730 
850740 
8507 80 
8507 90 

85.08 

8508 20 
8S08 80 
8508 90 

85.09 

8509 10 
850920 
8509 30 
850940 

8509 80 
8509 90 

8510 10 
851020 
851090 

8511 10 
851120 

851130 
851140 
851150 
851180 
851190 

85.12 

851220 
8512 30 
8512 40 

8512 90 

85.13 

8513 10 
8513 90 

8514 10 
8514 20 
8514 30 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και ο> 
ΟΙΟχΟρίΟτές ΤΟυς, EOTO KOI με TCTpOVOVO ή ορθογώνιο σχήμα: 
Me μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των 
εμβολοφόρ^ κινητήρων 

'Αλλοι συσοωρευτες μ» μόλυβδο 
Μεχαδμιονιχέλιο 
Με σιδηρονικελιο 
'Αλλοι συσσωρευτές 
Μέρη 

Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για 
χρήση με το χέρι: 
Εργαλεία διάτρησης κάβε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται « a τα 
περιστροφικά 
Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια 
'Αλλα εργαλεία 
Μέρη 

Συσκευές ηλεκτρομηχανικέ; με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για 
οικιακή χρήση: 
Απορροφητήρες σκόνης (ηλεχτριχές σκούπες) 
Παρκετέζες 
Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας 
Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για το 
στύψιμο των φρούτων και λαχανικών 

Άλλες συσκευές 
Μέρη 

Ξυριστικές και χουρευπχές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό 
χινητήρα: 
•Ξυριστικές μηχανές 
Κουρευτιχές μηχανές 
Μέρη 

Συσκευές και διατάξεις ηλεχτριχές για την αφή ή το ξεκίνημα των 
κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με 
συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεχτριχές, δυναμομαγνητσηλεχιριχές, πηνία 
αφής, αναφλεχτήρες αφής ή θέρμανσης, εχκινητήρες (μίζες) J. 
Γεννήτριες (π,χ. δυναμοηλεχτριχές, εναλλάχτες) και διατάξεις 
σϋνδεσηςααοσϋνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς: 
Ανοφλεχτήρες αφής 
Συσκευές μαγνητοηλεχτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεχτριχές. 
Μαγνητικοί σφόνδυλοι 
Διανομείς. Πηνία αφής 
Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες 
•Άλλες γεννήτριες 
Άλλες συσκευές και διατάξεις 
Μέρη 

Ηλεχτριχές συσκευές φατισμαϋ ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη 
της Κλάσης 8539), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την 
αφαίρεση των xpuuiottov παγον και του αχνού, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα: 
Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα 
Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης 
Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης ' 
Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου 
και του αχνού 
•Μέρη 

Ηλεχτριχές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη 
δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, (π,χ. με στήλες, συσσωρευτές, 
ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της 
Κλάσης 85Λ2: 
τΛυχνίες 
Μέρη 

Κλίβανοι ηλεκτρικοί. Βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με 
διηλεκτρικές mrroUirj. Άλλες συσκευές Βιομηχανικές ή εργαστηρίων για 
τη βερμιχή επεξεργασία τον υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές 
TFITIftJtfirf? 
Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση) 
Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες 
Άλλοι κλίβανοι 
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•'Αλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με 
διηλεκτρικές απώλειες 
Μέρη 

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση pc διάφορους τρόπους (έστω 
χαι pc την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (σης οπούς περιλαμβά
νονται χαι εχείκς pc αέριο sav θερμαίνονται pc ηλεκτρισμό) ή «TO Ict
τουρνούν με λέιζερ (laser) ή άλλες βέσμες φακός ή φωτονίων, pc υπερή
χους, pc οέσρες ηλεκτρονίων, pc μαγνητικές ωθήσεις η pc εκτόξευση 
πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε 
βερρή κατάσταση μετάλλων ή φρυγμένων μεταλλικών καρβιοίων: 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά: 
—Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης 
•Αλλες 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση: 
—Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες 
•Αλλες 
•Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο 
ηλεκτρικό η με εκτόξευση δέσμης πλάσματος: 
Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες 
•Αλλες 
Άλλες μηχανές και συσκευές 
Μέρη 

θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη 
θέρμανση τον, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση τον 
κλειστών χώρων, τον εοάφσυς ή για παρόμοιες χρήσεις, Συσχενες 
ηλεχτροβερμιχές για την κόμμωση (π.χ. στεγνώματος, χατσαρώματος, 
θέρμανσης τσιραί&ων χατσαρώματος) ή για το στέγνωμα τον χεριών. 
Ηλεκτρικά σί&ερα σι&ερώματος. Άλλες ηλεχτροθερμιχές συσκευές για 
οικιακές χρήσεις, θερμαντιχές αντιστάσεις, άλλες από εχείνες της 
Κλάσης 8S.4S: 
θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη 
θέρμανση του. ηλεκτρικά 
Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους 
ή για παρόμοιες χρήσεις: 
Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση 
Άλλες 
Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέγνωμα των 
χεριών: 
—Συσκευές για το στεγνωμάτων μαλλιών 
Άλλες συσκευές για την κόμμωση 
Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών 
Ηλεκτρικά σί&ερα σιδερώματος 
Φούρνοι με μικροκύματα 
Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες xm ψηστιέρες: 
Άλλες ηλεχτροθερμικές συσκευές: 
Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού 
Φρυγανιέρες 
-Άλλες 
θερμαντικές αντιστάσεις 
Μέρη 

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις 
οπούς περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας pc φερόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια: 
Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών 
•Τηλέτυπα 
Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία 
Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια 

Άλλες συσκευές: 
Πα την τηλεφωνία 
Πα την τηλεγραφία 
Μέρη 

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, έστω και 
προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα pc 
μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές 
σοσχενες για την ενίσχυση τον ήχου: 
Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα τους 
Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια: 
Μεγάφωνο απλό. προσαρμοσμένο σε πλαίσιο 
Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο 
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'Αλλα 
Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο 
Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας 
Ηλεκτρικές συσκευές γιο την ενίσχυση τον ήχου 
•Μέρη 

Συσκευές περιστροφής τα* tUmcsv, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και 
άλλε; συσκευές αναπαραγωγής

tou VOC"' χωρίς ενσωματωμένη 4ιάταξη 
έγγραφης του ήχου: 
Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή 
κέρματος 
Άλλα ηλεκτρόφωνα: 
Χωρίς μεγάφωνο 
•Αλλα 
Συσκευές περιστροφής των δίσκων: 
Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων 
•Αλλες 
Μηχανές για την υπαγόρευση 
Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου: 
Με κασέτες 
-Άλλες 

Μαγνητόφωνο και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστο και με 
ενσωματωμένη οιάταξη αναιταραγαιγής τον ήχου: 
Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς 
εξωτερική πηγή ενέργειας 
•Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα 
Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε 
μαγνητικές ταινίες: 
Με κασέτες 
Άλλες 
Άλλες 

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωντκές, έστω και με ενσωματωμένο Αεκτη 
βιντεοψωνιχών σημάτων: 
Με μαγνητικές ταινίες 
Άλλες 

Μέρη και εξαρτήματα τον συσκευών τον Κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21: 
Φωνογραφικοί αναγνώστες 
Άλλα 

Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά 
όχι γραμμένα, άλλα από «α προϊόντα του Κεφαλαίου 37: 
Μαγνητικές ταινίες: 
—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστό μέτρα 
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα άλλα δεν υπερβαίνει τα 
6 J5 χιλιοστό μέτρα 

—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστόμετρα 
Μαγνητικοί δίσκοι 
Άλλα 

Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για 
ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες 
και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή τον 6ίσχων, αλλά με 
εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37: 
Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα 
Μαγνητικές ταινίες: 
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα 
Με πλάτος που υπέρβαινα τα 4 χιλιοστόμετρα άλλα δεν υπέρβαινα το 
6.5 χιλιοστόμετρα 

—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστόμετρα 
Άλλα 

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη 
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή 
συσκευή έγγραφης ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για 
την τηλεόραση: 
•Συσκευές εκπομπής 
Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης 
Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση 

Συσκευές ρα&ιοανίχνευσης και ρααιοβάλισης (ραντάρ), συσκευές 
ρα&ιονανσιπλοίας και συσκευές ραοιοτηλεχειρισμού: 
Συσκευές οαδιοανίγντυσηε και οαδιοβόλισης (οανταο) 
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•'Αλλες: 
—Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας 
Συσκευές ραδιοτηλεχαρισμού 

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη 
ραδιοφωνία, έστω wn συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή 
έ γ γ ρ α φ η ς ή OVOAaUUfUJflKj TOV l(£OU ή ωρθλθγΙΑΚΙ| tflNJXCOTp 
Συσκευές λήψης γιο τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς 
εξωτεριχή πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη 
ραδιοτηλεγραφία: 

—Συνδυασμένες με συσχευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 
-'Αλλες 
Συσχευες λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειιουρ> ήσουν μονό 
με εξωτερική πηγή ενεργείας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα 
αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που 
μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία: 

—Συνδυασμένες με συσχευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 
-•Αλλες 
Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται 
χαι οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή 
τη ραδιοτηλεγραφία: 
—Συνδυασμένες με συσχευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 
Μη συνδυασμένες με συσχευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, άλλα 
συνδυασμένες με ωρολογιακή συσχευή 

-•Αλλες 
Άλλες συσκευές 

Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
μόνιτορ για βίντεο χαι οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), 
έοτα και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με οικικευή λήψης για τη 
ραδιοφωνία ή με συσχευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των 
εικόνων: 
Έγχρωμες 
Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 

Μέση που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
τις συσκευές τον Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28: 
Κεραίες χαι ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που 
αναγνωρίζονται άτι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά. 
Άλλα 

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση 
ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή 
παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οίους, χάρους ή πάρκα 
στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες . 
της Κλάσης 86.08): 
Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές 
Άλλες συσκευές 
Μέρη 

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής η οπτικής σηματοδότησης (π.χ, 
συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, 
ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία χατά της κλοπής ή 
πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85J0: 
Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία χατά της 
κλοπής ή πυρκαγιάς χαι παρόμοιες συσκευές 
Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς 
κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LEO) 
Άλλες συσκευές 
Μέρη 

Ηλεκτρικοί «υχ>ωιές. σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι: 
Πυχνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίχτυα 
των 30/60 Hz χαι είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης (ση ή 
ανώτερη των 0.5 krar (πυκνωτές ισχύος) 
Άλλοι σταθεροί πυκνωτές: 
—Μεταντάλιο 
Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο 
Με διηλεχτριχή ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση 
Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις 
—Με διηλεχτριχή ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη 
Άλλοι 
Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι 
Μέρη: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

S5J3 

8533 10 

853321 
853329 

8S33 31 
8S33 39 
8S33 40 

8533 90 

85.34 00 

85.35 

8535 21 
8535 29 
8535 30 

8535 40 

8535 90 

85.36 

853610 
8536 20 
8536 30 

8536 41 
853649 
8536 50 

85 36 61 
8536 69 
8536 90 

853710 
853720 

85.38 

8538 10 

8538 90 

85.39 

Αναστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνοντα» 
χαι u ρεοστάτες και το ποτενσιόμετρα): 
Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση 
'Αλλες σταθερές αντιστάσεις: 
 Π α ισχύ JBJU δεν υπερβαίνει τα 20 W 
-Άλλες 
Αντιστάσεις μεταβλητές (σης οποίες Γοριλαμβάνονται οι ρεοστάτες 
χαι τα ποτενσιόμετρα) σε περιέλιξη: 

—Για ισχύ που 6εν υπέρβαινα τα 20 W 

•Αλλες 
'Αλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
ρεοστάτες χαι τα ποτενσιόμετρα) 

Μέρη 

Τυπωμένα κυκλώματα 

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, 
ΑιαχλάΑοση, συναρμογή ή σΰνοεση των ηλεχτροιών χνχλοιμάτισν (π,χ. 
διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, 
αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις 
στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση 
που υπερβαίνει τα 1000 V: 
Ασφάλειες χ α διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες 
Διακόπτες αυτόματοι: 
 Π α τάση κατώτερη των 72 J kV 
'Αλλοι 
Διακόπτες για την χατανομή χαι διακόπτες για τη διακοπή τσυ 
ρεύματος 

Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης χαι αντιστάσεις 
στα χύματα ηλεκτρισμού 

'Αλλα 

Συσκευές χαι διατάξεις για τη διακοπή, χατανομή, προστασία, 
δισχίάδωοη, συναρμογή ή σύνδεση τ ο ν ηλεκτρικών κυκλωμάτων [π,χ. 
διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεχτρονόμοι, διατάξεις διακοπής 
κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρύσματα (φις) χαι 
ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιά 
σννβεση;], για τάση ποτ* δεν υπερβαίνει 1000 V: 
Ασφάλειες χαι διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες 
Διακόπτες 
Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
Ηλεχτρονόμοι: 
 Π α τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V 
 Ά λ λ ο ι 
Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, χατανομή χαι αναστροφή του ρεύματος 
Υποδοχές (ντσυΐ) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) χαι 
ρευματολήπτες: 

Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) 
 Ά λ λ ε ς 
Άλλες συσκευές 

Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) χαι άλλα 
υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των Κλάσεων 8 5 J 5 ή S5J6, για 
το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται χαι 
εκείνα πον ενσωματώνουν όργανα χαι συσκευές τον κεφαλαίο» 90, άλλα 
απο τις συσχενες ανάστροφης της Κλάσης 85.17ΐ 
 Π α τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V 
Πα τάση που υπερβαίνει τα 1000 V 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
τις συσκευές των Κλάσεων 85.35, 8 S J i ή 85.37: 
Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της 
Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους 

Άλλα 

Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους 
οποίους περιλαμβάνονται και τα εί&η με την ονομασία "φάροι και 
προβολείς σφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες χαι σωλήνες υπεριωδών ή 
υπέρυθρων αχτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου: 
Είδη με την ονομασία "φάροι χαι προβολείς σφραγισμένοι" 
Άλλοι λαμπτήρες χαι σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριωδών ή 
υπέρυθρων αχτίνων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

—Αλογονων, βολφραμίου 
—Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W xm με τάση που 
υπερβαίνει τα 100 V 

-'Αλλοι 
-Λαμπτήρες χαι σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις 
αχτίνες: 
-Φθορισμού, θερμής καθόδου 
-'Αλλοι 
-Λαμπτήρες χαι σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες αχτίνες. Ηλεκτρικοί 
λαμπτήρες τόξου 
-Μέρη 

Λυχνίες κάβε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή 
φοτοχαθόδου (π.χ. λυχνίες χάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, 
σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σοληνακές καθοδικές λυχνίες, 
σωληνωτές χαι άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), 
άλλες από εκείνες της Κλάσης 35.39: 
-Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται χαι οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής 
εικόνων βίντεο: 

-Έγχρωμες 
—Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 
-Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές 
λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. 'Αλλες σωληνωτές λυχνίες 
φωτοχαθόδου 

-Άλλες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες 
-Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π,χ. μαγνετρον. κλύστρον. 
σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, χαοκινοτρόν). με εξαίρεση τις 
σωληνωτές λυχνίες που χειρίζονται με πλέγμα: 
-Μαγνετρον 
-Κλϋστρον 
-Άλλες 
-Άλλες λυχνίες, κάθε είδους: 
—Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης 
-Άλλες 
-Μέρη: 
—Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών 
-Άλλα 

Δίοδοι, χρυσταλλαλυχνίες χαι παρόμοιες διατάξεις με ημιαγογό. 
Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγογό, στις οποίες περιλαμβάνονται 
χαι τα φακοβολταΐχά κύτταρα έστω χαι συναρμολογημένα οχ αυτοτελείς 
μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φακός. 
Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι: 
-Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός 
-Κρυσταλλολυχνίες. άλλες από -ας ψωτοχρυοταλλολυχνίες: 
-Με δυναιόιηια κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W 
-Άλλες 
-θυρίστορ, διάχ και τριάκ. άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις 
-Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιανωγό.στις οποίες περιλαμβάνονται 
χαι τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω χαι συναρμολογημένα σε αυτοτελείς 
μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός 

-Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό 
-Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι 
-Μέρη 
Ολοκληρωμένα κυκλώματα χαι ηλεκτρονικές μιχρόσυνσρμολογησεις: 
-Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα: 
—Αριθμητικά 
-Άλλα 
- Υβριδικό, ολοκληρωμένα κυκλώματα 
-Άλλα 
-Μέρη 
Μηχανές χαι συσκευές ηλεκτρικές που έχουν διχη τους λειτουργία, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό: 
-Επιταχυντές σωματιδίων 
-Γεννήτριες σημάτων 
-Μηχανές χαι συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεχτρόλυσης ή ηλεχτροφόρησης 
-Άλλες μηχανές xm συσκευές 
-Μέρη 
Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα ομοαξονικά 
καλώδια) χαι άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνοση (έοτο χαι βεονιχβμένα 
ή ανοδιχώς οξειδωμένα^ εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. 
Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες 
καθεμία χωριστά, έστο και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι 
εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης: 
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8544 11 
8544 19 
8544 20 
8544 30 

8S44 41 
8544 49 

8544 51 
8S44 59 
8544 60 
8544 70 

85.45 

854S11 
8545 19 
8545 20 
8545 90 

85.46 
8546 10 
854620 
8546 90 

85.47 

8547 10 
8S4720 
8547 90 

Σύρματα για περιτύλιξη: 
Από χαλκό 
Άλλα 
Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί 
•Δέσμες από σύρματα για σνοφλεχτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα 
των τύπο» που χρησιμοποιούνται ατα μεταφορικά, μέσα 
'Αλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V: 
—Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης 
-'Αλλοι 
'Αλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά 
δεν υπερβαίνουν τα 1000 V: 
Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης 
'Αλλοι 
'Αλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που ταερβαίνουν τα 1000 V 
Καλώδια από οπτικές ίνες 

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, φήχτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες 
ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή 
χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις: 
Ηλεκτρόδια: 
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους 
Άλλα 
ψήκτρες 
Άλλα 

Μονωτήρες από κάβε ύλη για ηλεκτρική χρήση: 
Από γυαλί 
Από κεραμικό 
Άλλοι 

Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολο τσος από μονωτικές 
ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π,χ. 
κοχλιωτές νπο&οχές) συναρμολογημένα στη μάζσ, για μηχανές, συσκευές 
ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. 
Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, 
που έχουν μονωθεί εσωτερικά: 
Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό 
Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες 
Άλλα 

MCQT) t|XcxTQixa μπχβν*ον η tnxncctiw, sun &cv κατονο|&4χζο**ται ovtc 
περιλαμβάνοντα· αλλού στο weiyaXmo αυτό 
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TMHMAXVH 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Σημειωθείς 

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01,95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα έλκηθρα με τις 
ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06). 

2. Δενθεωρσύντ«ως"μερη"ή"εξαρτήματα\έοτωκαιανμπορσύνναα^ 
μεταφορών: 

α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα πα^κίμοαχ από κάθε ύλη (τα οπείατιπάγονταιον^ 
. από την οποία αποτελούνται ή στηνΚλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο 
καουτσούκ (Κλάση 40.16) 

β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα 
(τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) 

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία) 

δ) τα είδη της Κλάσης 83.06 

ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 
84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83 

ζ) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα 
(Κεφάλαιο 85) 

η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90 

θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 

ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93) 

κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους. της Κλάσης 94.05 

λ) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03). 

3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα* δεν καλύπτουν τα μέρη 
ή εξαρτή^Μχταπεηι δεν προορίζονται α^ηικλειοτικά ή κύρια για τα οχήματα 'Οταν ένα 
μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσοτέρων Κλάσεων του 
τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού. 

4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς 
θεωρούνται ως οχήματα αέρος. 

Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα. 

5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά: 

α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα) 

β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από 
σταθερό έδαφος και νερό 

γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό. έστω και αν μπορούν να 
επιχάθονται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες. 

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, 
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα. 

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρένων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι 
συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρένων, ως συσκευές σηματοδότησης, 
ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΠΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΓΠΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από 
σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρένων (Κλάσεις 44.06 ή 68.10). 

β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02. 

γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30. 

2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07: 

α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίσματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά 
στεφάνια ή δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών. 

β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαξών. 

γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους. 
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δ) οι ελατηοιωτοί συγκρουστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής 

ε) τα είδη του αμαξώματος. 

3. Me την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω στ^χείωσηςί. υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08: 

α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιηροφιχές πλάκες και οι περ>οτροφ 
τέρματος και οι αψίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου. 

β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σημαιοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές 
αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις 

. οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν 
έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για ^ηροδρομικές ή παρόμηες γραμμές, οδικές ή 
ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Σιδηροδρομικές μηχανές, son κινούνται με εξατεοιχή πηγή ηλεκτρισμού 
ij pc ηλεκτρικούς στησαοητές: 
-Με εξβπερική πηγή ηλεκτρισμού 
-Με ηλεχτροατύς οτυστκβρευτές ' . . . . 

Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές, Εφοδιορετααοριχές: 
-Σιδηροδρομικές μηχανές ντήζελ-ηλεχτρικές 
-•Αλλες 

Αντοκινητάμαξεςκαι οχήρατα αν 
εκείνα τικ Κλάσης 86.04: 
-Με εξαπεριχή πηγή ηλεκτρισμού 
-'Αλλα 

ι at σιδηροτροχιές, άλλα από 

Οχήματα για τη υυνιήριιυη ή την εξτβίηρειΐ|ϋ i| τον οτδηροόρορ ινοτν ή 
παροροιαν γραμμών, έστα χαι αυτοπροωθσόμενα (χ.χ. οχήματα^ργαστήρια, 
σχήματα-γερανοί. Βαγόνια εξοπλισμένα pc μηχανήματα για το 
ααραγέμισμα τον σΐδηρογραμμών pc έρμα, οχήρατα για την ευθυγράμμιση 
τα* γραμμών, οχήματα δοκιμών xat ελέγχοη γραμμάτ (δραιζίνες) 

Οχήματα επιβατών, axcnoaOQot, οχήματα ταχυδρομείου xat άλλα ειδικά 
οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (ρε εξαίρεση τα 
οχήρατα της Κλάσης 86.04) 

Βαγόνια για τη ρετααορά εμπορευμάταν πάνα αε σιδηροτροχιές; 
-Βαγόνια-δεξαμενές χαι παρόμοια 
-Βαγόνια ωΰβεςμα, βαγύνια·φνγε{α, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10 
-Βαγόνια αυτόματης DupogtaxTK. άλλα οπό εκείνα των Κλάσεων 8606 10ή 
860620 
-•Αλλα: 
-Καλυμμένα χαι χλειατα 
-Ανοιχτό, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 
εχατοστόμετρα (ανατρεπόμενα) 

-'Αλλα 

Μέση οχηματαν για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές: 
•Φορεία (συνήθως διαξονικά), ρη χινητήριοι μπροστινοί τροχοί 
ατμαμαξών, άξονες χαι τροχοί, χαι τα μέρη τους: 

—Φορεία χαι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης 
-'Αλλα φορεία και μη χινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών 
—'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μέρη 
-Φρένα και τα μέρη χους: 
-Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους 
-Άλλα 
-Άγκιστρα χαι λοιπά, συστήματα ζεύξης, ελατηριοποί συγχρουστήρες, χαι 
τα μέρη τους 
-Άλλα: 
-Πα σιδηροδρομιχες μηχανές 
-Άλλα 

Μόνιμο ολικό σιδηροδρομικών ή παρόμοια* γραμμών. Μηχανικές uuu-κευές 
(στις οποίες περιλαμβάνονται χαι m ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, 
ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες 
γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές 
εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα ρέοη τσος 
Πλαίσια χαι εμπορευματοχιφώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπορευματοκι&ώτια-όεξαμενές και τα εμποοευματακιβώτια-αποθηχες) 
ειδικά κατασκευασμένα χαι εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα 
μεταφορικά μέσα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΕΛΚΥΤΓΗΡΕΣ. ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το οχήματα που elvta κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε 
σιδηροτροχιές. 

2. Ος ελχυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι ..' 
κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν 
ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κυρία χρήση τους εργαλείων, 
σπορών, λιπασμάτων κλπ. 

3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι 
στην Κλάση 87.06. 

4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 
95.01. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Ελχυστήρες (με Εξαρση τα οχήματαιλκυστήρες της Κλάσης 87.09): 
Ελχυστήρες χειροδηγσνμενοι 
Ελχυστήρες για οδούς γιο ημιρυμουλχουμενα 
Ελχτοτηρες με ερπύστριες 
•Αλλοι 

AtfCOJlivi|ia OJTQUtTe γΐα Τη μεΤαφΟρά OtXa προσώπων η 7KQUtOOTtQOPft 
συμπεριλαμβανομένων ioi>ooi|fOPi 
Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ) 
Άλλα 

Επιβατικά αυτοκίνητα χαι άλλα αυτοκίνητα οχήματα SOD είναι 
κατασκευασμένα κυρίας για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της 
Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα τον τύπον 
"break" και τα αγανιστιχά οχήματα: 
Οχήματα οδικά χαιασχευαβμένα για να μετακινούνται χάνω στο χιόνι. 
Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ 
χαι παρόμοια οχήματα 
Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με 
ηλεκτρικούς σπινθήρες: 
Με χυλίνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1000 χυβ.εχ. 
Μεχυλινδρισμά πσυ υπερβαίνει τα 1 ΟΟΟκνβχκ. αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 1500 χυβ,εχ. 

Με χυλίνδρισμό που υπερβαίνει τα 1500χυβ£χ. αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 3 000 χυβεχ. 

Με κνιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 κνβ^κ. 
•Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση 
(ντήζελ ή ημιντήζελ): 

—Με χυλίνδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1500 χυβ,εχ. 
Με χυλίνδρισμό που υπερβαίνει τα 1500 κυβχχ. αλλά δεν υπερβαίνει 
χα 2 500 κυβχκ, 

Με χυλινδρισμό που υπέρβαινα τα 2 500 χνβχχ. 
Άλλα 

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων: 
Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα νια να 
χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίχτυο 
Άλλα. με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή 
ημιντήζελ): 
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπέρβαινα τους 5 τόννους 
—Με μέγιστο βάρος με φορτίο πσυ υπερβαίνει τους 5 τόννους, άλλα δεν 
υπέρβαινα τους 20 τοννους 

Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπέρβαινα τους 20 τόννους 
Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες: 
—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπέρβαινα τους 5 τόννους 
—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπέρβαινα τους 5 τόννους: 
Άλλα 

Αυτοκίνητα οχήματα ει&ιχών χρήσεων, άλλα από εκείνα πα» είναι 
κατασκευασμένα χυρίας για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π,χ. 
αντοχίνητα^τννεργεια επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγα^γερανοι̂  
οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγάαναμειχτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες). 
αυτοκίνητα καθαρισμού βρόμων, ανταχίνηταχαταβρεχτήρες, αυταχϊνητα
εργαστήρια, αυτοχίνητααχπνολογικα εργαστήρια]: 
ΦορτηγαγερανοΙ 
•Αυτοχίνηταπυργοι γεοπρήσεων (denidB) για τη διερεύνηση ή τη 
διάτρηση του εδάφους 
Πυροσβεστικά οχήματα 
Φορτηγααναμειχτήρες cncuocyV ιιοτος (μπετονιέρες) 
Άλλα 

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων τον Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με 
τονχινητήρα τους 

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάταιν τον Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, 
στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι θάλαμοι οδήγησης: 
Των οχημάτων της Κλάσης 87.03 
Άλλα 

Μέρη χαι εξαρτήματα των UUCOJUVI)UUV οχημάτων των Κλασεον 87.01 
μέχρι 87.05: 
Εξαρτήματα χατά των συγκρούσεων χαι τα μέρη τους 
•Άλλα μέρη χαι εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι 
οδήγησης 
Ζώνες ασφαλείας 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

870629 

8708 31 
8708 39 
870840 
8708 SO 
8708 60 
8708 70 
8708 80 

870891 
8708 92 
8708 93 
8708 94 
8708 99 

87.09 

870911 
8709 19 
870990 

87.11 

8711 10 

871120 

871130 

871140 

871150 

871190 

87.12 00 

87.13 

8713 10 
8713 90 

8714 11 
8714 19 
871420 

8714 91 
8714 92 
8714 93 

8714 95 
8714 9S 
8714 99 

87.16 

8716 10 

'Αλλα 
Φρένα χαι σεβρόφρενα και χα μέρη τους: 
Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων 
'Αλλα 
Κιβώτια ταχυτήτων 
Γέφυρες με διαφορικό, έστω χαι με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης 
•Άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους 
Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματα τους 
Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 
Άλλα μέρη και εξαρτήματα: 
Ψυγεία 
Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης 
Συμπλέκτες και τα μέρη τους 
—Τιμόνια, κολόνες αμονιών και κιβώτια διευθύνσεως 
Άλλα 

Αυτοκίνητα οχήματα χορ (ς διάταξη αννφοσης τον τύπον που 
χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, 
για τη μεταφορά τον εμπορευμάτον σε μικρές αποστάσει;. Οχήματα, 
ελχυστήρες τον τύπον που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς. Τα μέρη τους: 
Οχήματα: 
Ηλεκτρικά 
Άλλα 
Μέρη 

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χορίς τον οπλισμό τους. 
Τα μένη τους 

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) χαι 
ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χαρίς πλάγιο κιβώτιο. Πλάγια 
κιβώτια 
Με παλινδρομικό έμβολο φόρο κινητήρα, με χυλινδρισμό που δεν υπέρβαινα τα 50 
κιβ.εκ. 

Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 
τα 50 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβεκ. 
•Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με χυλινδρισμό που υπερβαίνει 
τα 250 κυβ.εκ.. αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 χυβεχ. 
Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με χυλινδρισμό που υπέρβαινα 
τα 500 κυβ,εχ, αλλά δεν υπέρβαινα τα 800 κυβεκ. 
•Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με χυλινδρισμό που υπερβαίνει 
χα 800 κυβεκ. 
Άλλα 

Δίτροχα ποοήλατα και άλλα ποοήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
τρίτροχα διανομής εμπορευμάτον), χαρίς κινητήρα 

Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστο και 
με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης: 
•Χωρίς μηχανισμό προώθησης 
Άλλα 

Μέρη και εξαρτήματα τον οχημάτο» τον Κλάσεον 87.11 μέχρι 87.13: 
Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι τα μοτοποδήλατα): 
-Σέλες 
- Ά λ λ α 
Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους 
•Άλλα: 
Πλαίσια χαι περόνες, χ α τα μέρη τους 
Ζάντες χαι αχτίνες 
Ομφαλοί (raoyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για Φρένο) χαι οδοντωτοί 
τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών 

Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι ομφαλοί για Φρένο, χαι τα 
μίρητους 

Σέλες 
Ποδομοχλοί (πεντάλ) χαι μηχανισμοί τους καθώς xm τα μέρη τους 
Άλλα 

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντόπουσέτες) κ » παρόμοια 
οχήματα και τα μέρη τους 

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμσυλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα 
οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους: 
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα νια κατοίκηση ή για κατασκήνωσα, 
τύπου τροχόσπιιου (καροβάν) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

-Ρυμουλκούμενα χαι ημιρνμουλχσύμενα sou διαθέτουν συστήματα 
<yooiu€)upoc|WJUn̂ ,YmaYifOuxi% νοήσεις 
-'Αλλα ρυμουλκούμενα χαι ηριρνμσυλχούμενα γα τη μεταφορά 
εμπορευμάτων: 
-Δεξαμενές 
-Άλλα 
-Άλλα ρυμουλκούμενα χαι ημιςυμουλχσυμενα 
-Άλλα οχήματα 
-Μίρη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

880110 
880190 

Αερόστατα και πησαλιοχονμενα. Ανεμόπτερα, πτερά σι σχήμα Δέλτα 
(ailu delta) και άλλα οχήματα αέρος, mm iev είναι κατασκευασμένα 
για μηχανική προαβηση: 
•Ανεμόπτερα χαι πτερά σε σχήμα Δέλτα (aOes delta) 
-Άλλα 

880211 
880212 
880220 

8802 40 

8802 SO 

88.03 
8803 10 
880320 
8803 30 
8803 90 

'Αλλα οχήματα αέρος (χχ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα 
(στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την 
εκτόξευση τους: 
-Ελικόπτερα: 
-Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπέρβαινα τα 2 000 χιλιόγραμμα 
-Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα 
-Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν 
υπέρβαινα τα 2 000 χιλιόγραμμα 
-Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που 
υπέρβαινα τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 
χιλιόγραμμα 
-Αεροπλάνα χαι άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που 
υπέρβαινα τα IS 000 χιλιόγραμμα 
-Διαστημικό, οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) χαι 
τα οχήματα για την εχτόξευσή τους 

Μέρη των συσκευών τον Κλάσεων 88.01 ή 88.02: 
-Έλικες χαι έλικες ελικοπτέρων, χαι τα μέρη τους 
-Συστήματα προσγείωσης χαι τα μέρη τους 
•Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων 
-Άλλα 

88.04 00 Αλεξίπτωτα (στο οποία περιλαμβάνονται χαι τα πηδαλιοχσύμενα) χαι 
στροφόπτωτα (rotocbutes). Τα μέρη χαι εξαρτήματα τους 

Συσκευές χαι διατάξεις για την εκτόξευση τον οχημάτων αέρος. 
Συσκευές χαι διατάξεις για την προσγείωση το* οχήματα* αέρος και 
παρόμοιες συσκευές χαι διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους: 
-Συσκευές χαι διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος χαι τα 
μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων 
αέρος και παρόμοιες συσκευές χαι διατάξεις, και τα μέρη τους 
-Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους 
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 

Σημείωση 

Ι. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται 
αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς χαι τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, 
κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06. 



1218 

ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

890120 
890130 
890190 

89.03 

8903 10 

8903 91 
8903 92 
8903 99 

89.04 00 

89.05 

8905 10 
8905 20 
8905 90 

890710 
8907 90 

Επιβατικά πλοία, χοσυαζιεοόπλοια, οχηματαγωγά (φέοιαποτ), φορτηγά, 
αοοτΐ|γί6εςχα>πα(χ>μαιαπλοίαγιατημ«ταφ>οάποοσάαονιί 
εμπορευμάτων: 
Emflcnuca πλοία. κρουαζιερόπλοια «αϊ παρόμοια πλοία που έχουν 
κατασκευασθεί κυρίας για τη μεταφορά προσβηοην. Οχηματαγωγά (ςερι
μποτ) 
Δεξαμενόπλοια 
ΠλοΙαψυγείο, άλλα από εκείνα της Κλάσης 890120 
•Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν 
ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων χαι εμπορευμάτων 

Αλιευτικά πλοία. Πλοίαεργοστάσια χαι άλλα πλοία για την επεξεργασία 
ή την χονσερβοποίηση τον προϊόντων της αλιείας 

θαλαμηγοί (γιοτ) χαι άλλα πλοία χαι πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. 
Πλοία με κουπιά χαι κανό: 
Πλοία φουσκωτά 
•Αλλα: 
Πλοία ιστιοφόρα, έστω χαν με βοηθητικό κινητήρα 
Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή 
Αλλα 

Πλοία ρυμουλκά χαι πλοία προωθητικά 

Πλοίαωάροι, πλοίααντλίες, Βνθοχόοοι, πλωτοί γερανοί χαι άλλα πλοία 
για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το 
κύριο έργο τους. Πλάτες δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, 
πλάκες ή χαχασνόαενες: 
Πλοία βυθοχόρρι 
Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες 
Άλλα 

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα πολεμικά πλοία χαι τα 
ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με χονπιά 

Άλλες πλάτες κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, 
προσδετηρες πλοίων, σημαντήοες χαι νφαλοδείχτες): 
Σχεδίες φουσκωτές 
Άλλα 

Πλοία χαι άλλες πλάτες κατασκευές για διάλυση 
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ!, 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟ ΥΡΠΚΗΣ. 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. χΜΟΥΣΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟ ΥΡΠΚΗΣ. 

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Σημειωθείς 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρνμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (Κλάση 
42.04). από υφαντικές ύλες (Κλάση S9.ll). 

β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι 
συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επίδεσμοι, υπογάστριοι επίδεσμο., επίδεσμοι για τις αρθρώσεις ή 
τους μυς) (Ιμήμα ΧΙ> 

γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09. 

δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν κατεργασθεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που 
δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71). 

ε) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07.70.08.70.11.70.14.70.15 ή 70.17. 

ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρό 
μοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39). 

η) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των 
προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 8423), τις συσκευές ανύψωσης 
ή χειρισμού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41). τις ει
δικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές εργαλεία, έστω και με 
οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά 
οπτικές διατάξεις: π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ευθύγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβιβασμού της πίε
σης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (Κλάση 84.81). 

θ) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12). τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 
85.13. ας κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθε
μάτων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 8520), τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβό
λισης. τις συσκευές ραδιοναυσυτλοΐας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάσης 8526), τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβο
λείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44. 

ι) τους προβολείς της Κλάσης 94.05. 

κ) τα είδη του Κεφαλαίου 95. 

λ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται. 

μ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 3923, τμήμα XV). 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 
αυτού κατατάσσονται, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: 

α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαί 
ων 84,85 ή 91 (εκτός από τις Κλάσεις 84.85,85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω Κλάση οποιεσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές 
ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται. 

Β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχα 
νές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31). τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρο
νται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταιριάζει σ* αυτό το" είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών. 

γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33. 

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό. 

4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διόπτρες για μηχανές, 
συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (Κλάση~90.13). 

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην 
Κλάση 9031. κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση. 

6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά: 

α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, 
έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ* ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται. 

β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή 
της σ* ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση

http://S9.ll
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Οπτικές Ινες « η δέσμες «tutor ινών. Καλώδια από οπτικές Ινες άλλες 
απόεχείνες τικ Κλάσης 85.44. Ύλες πόλασης σε φύλλα ή κλοιός, Φακοί 
(στους οποίους πι ριΐ πρΒάνοντσι xat Μ φσχοί επαφής), χρίσματα, 
χαβρέπτεςκαι άλλα στοιχεία οιιιική, αχό κάβε ύλη, μη συναρμολογημένα, 
άλλα από εχχίνα οπό γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο: 
Οπτικές ίνες, δέσμες xat καλώδια οπό mrarii; Ινες 
Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες 
Φαχοί επαφής 
Φακοί για ματογυάλια από γυαλί 
Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες 
•Άλλα 

φακοί, πρίσματα, χαβρέπτες xat άλλα στοιχεία οπτικής από κάβε ύλη, 
συναρμολογημένα, για όργανα η συσκευές, άλλα απο cxctva απο γυαλί, 
που tev civai κατεργασμένα οπτιχά: 
Αντικειμενικοί: 
—Πα συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή 
κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 

'Αλλοι 
Φίλτρα 
•Αλλα 

Σκελετοί ματογναλιών ή παρόμοιων είδαν, χαι τα μέρη τους: 
Σκελετοί: 
—Από πλαστικές ύλες 
Από άλλες ύλες 
.Μέρη 

Ματογυάλια (διορβατιχά, προστατευτικά ή άλλα) xat παρόμοια είδη: 
Ματογυάλια ηλίου 
Άλλα 

Λιόπτρες μ* δυο οπτιχά πεδία, διόπτρες με ίνα οπτιχό πεδίο, 
αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτιχά, χ α ι « βάσεις τους. Άλλα 
όργανα αστρονομίας χαι οι Βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές 
ραδιοαστρονομίας: 
Διόπτρες ρε δύο οπτιχά πεδία 
Άλλα όργανα 
Μέρη χαι εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι βάσεις) 

Φα» to ι ραφιχές μηχανές. Συσκευές χαι διατάξεις, στις οποίες 
περιλσμβανονται χαι οι λαμπτ ήρες xat σαιλήνες, για την gay>iru>»ii 
αστραπιαίου φακός (φλας) χατά τη φακσγράφιση, με εξαίρεση τους 
λαμπτήρες χαι σοληνες εκκένωσης της Κλάσης 85.39 * 
Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης 
Φωτονραφιχές μηχανές των τύποιν που χρησιμοποιούνται για την 
αποτύπωση έγγραφων σε μικροφίλμ, μιχροφΐς ή άλλες μικροφόρμες 
Φοπογραφίχές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την 
υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση. για την ιατρική εξέταση εσωτερικών 
οργάνων ή για τα ιατροδικαστιχά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης 
Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση χαι εκτύπωση 
Άλλες φωτογραφικές μηχανές: 
Με σκόπευα μέσα από τον αντικειμενικό φακό. για φιλμ σε 
κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα 

—'Αλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου 
των 35 χιλιοστομέτρων 

Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 χιλιοστόμετρα 
Άλλες 
Συσκευές χαι διάταξης, σης οποίες περιλαμβάνονται και οι 
λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) 
χιιιελτη φαιιογραψιιυΐ): 

—Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την sampan του αστραπιαίου 
φωτός (με την ονομασία 'φλας ηλεκτρονικά") 

—Λαμπτήρεςφλας, κυβαφλσς χαι παρόμοια 
Άλλα 
Μέρη χαι εξαρτήματα: 
—Φωτογραφικών μηχανών 
Άλλα 

Κινηματογραφικές μηχανές λήφης χαι προΒσλής, έοτα» χαι μ» 
ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή uvo laoavmyiff του ήχου: 
•Μηχανές λήψης: 
—Πα ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστομέτρων ή για 
ταινίες διπλές 8 χιλιοστομέτρων 
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900721 
900729 

900791 
900792 

9008 10 
900820 

9008 30 
9008 40 
9008 90 

900911 

900912 

900921 
900922 
9009 30 
900990 

90.10 

9010 30 
9010 90 

901110 
901120 

901180 
901190 

90.12 

9012 10 

9012 90 

90.13 

901320 
9013 80 
9013 90 

9014 10 
9014 20 

9014 80 
9014 90 

-Άλλες 
Μηχανές προβολής: 
 Π α ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλχοστομέτρων 
-Άλλες 
Μέρη και εξαρτήματα: 
 Π α μηχανές λήψης 
Πα μηχανές προβολής 

Μηχανές προβολής σταθερών αχοναν. Φοτσγραφιχές μηχανίς μεγέθυνσης ή 
σμίκρυνσης: 
Μηχανές προβολής διαφανειών (σλαιντς) 
Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μιχροφίς ή άλλων 
μιχροφορμών. έστω χαι αν επιτρέχουν την απόχτηση αντιγράφων 
'Αλλες μηχανές προβολής σταθερών αχανών 
Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 
Μέρη χαι εξαρτήματα 

Συσκευές φακοαντιγραφής με οπτικά σύστημα ή με επαφή χαι συσκευές 
βερμοαντιγρααής: 
•Συσχευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές: 
Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας 
στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος) 

—Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο 
αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση 
μέθοδος) 

Άλλες συσκευές φαποαντιγραφής: 
—Με οπτικό σύστημα 
—Μβεπαφή 
Συσχευές θερμοαντιγραφής 
Μέρη χαι εξαρτήματα 

Συσκευές χαι υλικό για αωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα 
οποία περιλαμβάνονται χαι οι συσχευές για την προβολή των 
σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνα στις ευαισθητοποιημένες επιφάνειες 
τον ημιαγογών υλικών), που όεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο αυτά, Νεγχατοσχόπια. Οθόνες για προβολές: 
Συσκευές χαι υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ. 
των «νηματογροφίχών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε 
κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν 
εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί 
Άλλες συσχευές χαι υλικό για φωτογραφικό, ή κινηματογραφικό. 
εργαστήρια. Νεγχατοσχόπια 
Οθόνες για προβολές 
Μέρη χαι εξαρτήματα 

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα μικροσκόπια για 
τη φατομιχρογραφία, τη χιντιματοφοτομιχρσγραφϊα ή τη μιχροπροβολή: 
Μικροσκόπια στερεοσκοπικά 
Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία 
ή τη μιχροπροβολή 

Άλλα μικροσκόπια 
Μέρη χαι εξαρτήματα 

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά χαι συσκευές για τη σημείωση της 
εκτροπής τον φριοςι 
Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά χαι συσχευές για τη σημείωση της 
εκτροπής του φωτός 

Μέρη χαι εξαρτήματα 

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν εί&η που 
αναφέρονται ειδιχότερα αλλού. Λέιζερ (Ι**ν*) άλλες από τις διόδους 
λέιζερ (lucr). Άλλες συσχευές χαι o^ma uximi'n, που οεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό: 
Διόπτρες σκόπευσης για όπλα Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, 
συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI 
Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) 
Άλλες διατάξεις, συσχευές χαι όργανα 
•Μέρη χαι εξαρτήματα 

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοίας. 
Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας: 
Πυξίδες, σας οποίες περιλαμβάνονται χαι οι πυξίδες ναυσιπλοίας 
Όργανα και συσχευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπολοία (άλλα 
από τις πυξίδες) 
Άλλα όργανα χαι συσκευές 
Μέοη χαι εΕσοτήματα 
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'Οργανα και uuomuc» γεβοαισίας, τομογραφίας, χαρομετριας, 
χωροσ ιάθμισης, ειχονομετριας, υορογραφίας, ωκεανογραφίας, υορολογίας, 
μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίοες. Τηλέμετρα; 
Τηλέμετρα 
θεοδόλιχριχαιταχεόμετρα 
-Στάθμες 
Όργανα χαι συσκευές ειχονομετρίας 
Άλλα όργανα και συσκευές 
Μέρη χαι Εξαρτήματα 

Ζυγοί ευαίσθητοι oc βάρος 5 εχατοστογραμμάρια ή λιγότερο, μι ή χωρίς 
σταθμά 

'Οργανα σχεοίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π,χ. μηχανές σχεοίασης, 
παντογραφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, 
λογαριθμιχοί κανόνες χαι κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για 
χρήση μι το χέρι [π,χ. μέτρα, μιχρόμετρα, μετρητές (πό&ια) με 
αυλακώσεις χα» μετρητές πάχους], που σεν κατονομάζονται ούτε ' 
περίλαμβάνονται άλλο» στο κεφάλαιο αυτό: 
Τραπέζια χαι μηχανές σχεδίασης, έστω χαι αυτόματα 
'Αλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού 
Μιχρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε 
είδους 
Άλλα όργανα 
•Μέρη χαι εξαρτήματα 

'Οργανα χαι συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οοονηατριχή ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι 
συσκευές σπινθηρογραφήματος χαι άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, 
χαβάς και οι συσκευές για Αιάφορες οπτικές δοκιμασίες: 
Συσκευές ηλεχτρε&αγνωστιχής (σης οποίες περιλαμβάνονται χαι οι 
συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών 
παραμέτρων): 
Ηλεχχρσχσρδιογράφοι 
Αλλα 
Συσχευές υπεριωδών ή υπέρυθρων αχτίνων 
Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί xm παρόμοια 
όργανα: 
Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες 
Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο χαι βελόνες για χειρουργικές 
ραφές 

Άλλα 
Άλλα όργανα χαι συσχευές. για την οδοντιατρική: 
Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω χαι συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο 
οδοντιατρικό εξοπλισμό 

Άλλα 
'Αλλα όργανα χαι συσχευές οφθαλμολογίας 
Άλλα όργανα χαι συσχενές 

Συσκευές μηχανοθερσπείας. Συσχευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές 
φνχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οζυγ ο» οθεραπε ίος, ταυτόχρονης 
χορήγησης οξυγόνου και φάρμακων, αναπνευστικές συσκευές για την 
τεχνητή αναπνοή και αλίες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία; 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές 
ψυχοτεχνιχής 
Συσκευές οζονοθεραπείας. οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης 
οξυγόνου χαι φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή 
χαι άλλες συσχευές για αναπνευστική θεραπεία: 

Άλλες α»αίΐ»εΐΜΐιχές συσκευές χαι προσωπίοες κατά τον αερίων, με 
εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίΑες που βεν αίρουν μηχανισμό και 
κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος 

Είοη και συσκευές ορθοπεαιχης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και επί&εσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, 
υποστηρίγματα και άλλα είοη χαι συσκευές για κατάγματα. Είοη και 
συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη σιευχόλυνση της ακοής στους 
χουαοτ^ και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από 
τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την 
αναπλήρωση μιας έλλειφης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας: 
Προθέσεις αρθρώσεων χαι άλλες συσχενές ορθοπεδικής ή για κατάγματα: 
Προθέσεις αρθρώσεων 
Άλλα 
•Είδη χαι συσχευές προθέσεως οδοντιατρικής: 
—Τεχνητά δόντια 
Άλλα 
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•'Αλλα είδη χ α συσκευές προθέσεως 
Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα 
μέρη χ α εξαρτήματα 

Συσκευές γιο την τόνωση των καρδιακών μυών. με εξαίρεση το μέρη χ α 
εξαρτήματα 

-Αλλο 

Συσκευές αχτίναν Χ χαι συσχευές xou χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες 
άλφα, βήτα tj γάμα, έστα χαι για χρήση ιατρααί χειροοργκή, 
οδοντιατρική ή χτηνιατριχή, στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι 
ουσκευες ακτινογραφίας Τ) ακτινοθεραπείας, οι σοληνες για αχτίνες Χ 
χαι άλλες διατάξεις παραγοτ ής mwlvov Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι 
πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι 
πολυθρόνες και παρόμοια εΐδηγια την εξέταση ή θεραπεία: 
Συσκευές αχτίνα* Χ, έστα χαι για χρήση ιατρική, χειρουργική, 
οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
συσκευές αχτινογραφιας η ακτινοθεραπείας? 
 Γ ω χρήση ιατρική, χειεβυεττυίή,οδσνηατοική ή κτηνιαχε^ή 
—Πα άλλες χρήσεις 
Σ«7χευέςπο^χσικιψοπχ>Μτύν^ςιχτινο0ολΐ£ςολφα3ήταήγαμμα. 
έστω χαι για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, 
σης οποίες περιλαμβάνοντα χ α οι συσκευές ακτινογραφίας ή 
ακτινοθεραπείας· 

 Π α χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή χτηνιατριχή 
—Πα άλλες χρήσεις 
Σωλήνες για αχτίνες Χ 
'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνοντα χ α τα μέρη χ α εξαρτήματα 

'Οργανα, συσκευές χαι υποδείγματα sou έχουν κατασκευασθεί για 
επίδειξη (κ,χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες 
χρήσεις 

Μηχανές χαι a ιιοχευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, 
ελαστικότητας ή άλλον μηχανικών ιοιοτήτον τον υλικών (χχ. μέταλλο*, 
ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών): 
Μηχανές χαι συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων 
'Αλλες μηχανές χ α συσκευές 
Μέρη χ α εξαρτήματα 

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα χάβε είδους χαι παρόμοια όργανα που επιπλέουν, 
θερμόμετρα, πυρόμετρα. Βαρόμετρα, υγρόμετρα και φυχρόμετρα, που 
καταγράφουν η οχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, εστο και συνδυασμένα 
μεταξύ τους: 
θερμόμετρα χ α αυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα: 
—Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων 
'Αλλα 
Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα 
'Αλλα όργανα 
Μέρη χ α εξαρτήματα 

Οργανα χαι συσκευές για τη μέτρηση η τον έλεγχο της παροχής, της 
στάθμης, της πίεσης ή τον άλλον μεταβλητών χαρακτηριστικών το* υγρών 
ή τον αερίον («.χ. μετρητές παροχής, δείχτες στάθμης, μανόμετρα, 
μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα χαι συσκευές το* 
Κλάσεον 90J4,90.15, 90Μ ή »<λ3& 
Πα τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών 
Πα τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης 
Άλλα όργανα χαι συσκευές 
•Μέρη χ α εξαρτήματα 

Όργανα χαι συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημιχες (π.χ· 
πολοσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίον ή καπνών). 
'Οργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της 
διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδα*, 
αχοιισιιχής ή έντασης φατός (στα οποία τττριλπμΡόνονται χαι οι 
μετρητές του χρόνου της στάσης για φατογραφιση). Μιχρστόμοι: 
•Αναλυτές αερίων ή καπνών 
Χρωματογράφοι χ α συσκευές ηλεχτροφόρησης 
Φασματόμετρο, φηιτμιττοφωτόμετρα χ α φασματογράφοι που χρησιμοποιούν 
τις αποχές ακτινοβολίες (0V, ορατές. Κ) 
•Μετρητές του χρόνου της στάση; για φωτογράφηση 
•'Αλλα όργανα χ α συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες 
(UV. ορατές, Ot) 
•'Αλλα όργανα χ α συσχευές 
Μιχρστόμοι. Μέρη χ α εξαρτήματα 
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9&2S 

902810 
902820 
9028 30 
9028 90 

90.29 

902920 
902990 

9030 31 
9030 39 
903040 

9030 81 
903089 
903090 

903110 
903120 
903130 
903140 
903180 
903190 

90.32 
903210 
903220 

9032 81 
9032 89 
9032 90 

Μετσητές acoiov, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και ο» μετρητές για τη ηέτσηοη άλλον μηαητάν: 
Μετρητές αερίοαν 
Μετρητές υγρών 
Μετρητές ηλεκτρισμού 
Μέρη χαι εξαρτήματα 

'Αλλη μετσητές (μ,χ, μετόπης στροφών, μετρητές ααοαγαγής, ταξίμετρα, 
μάνητες αβοοίαεοςτου διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετοα). 
Συσκευές ένδοξης της ταχύτητας χα» ταχύμετρα, dUa από active τον 
Κλάσεβν 90Λ4 ή 90U5. Στροβοσκόπια: 
Μετρητές στροφών ή ιταραγωγής. ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του 
διαστήματος που έχει διανυθώ, βηματΰμετρα χαι παρόμοιοι μετρητές 
Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας χαι ταχύμετρα. Στροβοσκοπία 
Μέρη χαι εξαρτήματα 

Ταλαντοσχόπια (παλμοσχόπια), αναλντές φάσματος χαι άλλα όργανα χαι 
συσκευές για τη μέτρηση η τον έλεγχο την ηλεχτριχον μεγεθον. Όργανα 
χαι συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση τον ακτινοβολιών άλφα, βήτα, 
γάμα. Χ, κοσμικών ή άλλον ακτινοβολιών ιονισμού: 
Όργανα χαι συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολούν 
ιονισμού 

Άλλα όργανα χαι συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή 
ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής 
Καθοδικά ταλαντοσχόπια (παλμοσχόπια) χαι καθοδικοί ταλαντογράφοι 
(παλμογράφοι) 

Άλλα όργανα χαι συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντατης. ανάστασης ή 
ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής: 
—Πολύμετρα 
Αλλα 
'Αλλα όργανα χαι συσκευές, ειδικά χατασχευασμενα για την τεχνική των 
τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, χερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, 
ψχρόμετρα) 
Άλλα όργανα και συσκευές: 
Με διάταξη καταγραφής 
Άλλα 
Μέρη χαι εξαρτήματα 

Όργανα, συσκευές χαι μηχανήματα μέτρησης η έλεγχου, sou δεν 
κατονομάζονται οϋτι περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. 
Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ): 
ΜηχΟΛτήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών 
Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών 
Προβολείς πλάγιας όψης (προφα) 
'Αλλα οπτικά όργανα και συσκευές 
Άλλα όργανο, συσκευές και μηχανήματα 
Μέρη και εξαρτήματα 

Όργανα χαι συσκευές για την αυτόματη ροβμιση η τον αυτόματο έλεγχοι 
θερμοοτατες 
Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης) 
'Αλλα όργανα χαι συσκευές: 
—Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα 
Άλλα 
•Μέρη χαι εξαρτήματα 

Μέση χαι εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε itρι>ηρβύ»ονισι 
άλλου οτο κεφάλαιο αυτά, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είόη του 
Κεφαλαίου 90 
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ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αιπό δεν περιλάμβανα: 

α) τα γυαλιά ωρολογοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη). 

β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση). 

γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με:την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, αιπό κοινά μέταλλα (τμήμα XV), 
και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14. 

δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (Κλάσης 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση). 

ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό. 

ζ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (Κλάση 84.82). 

η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να 
σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν o n προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85). 

2. Υπάγονται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από 
πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με 
μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή 
ανασχηματισμένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι 
από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02. 

3. Πα την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις 
οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο 
να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση η ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. 
Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστομετρα και το πλάτος, το μήκος ή η 
διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστομετρα. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, 
κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. 
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Ρολόγια τσοχτρισύ, της τσέπης χαι τα παρόμοια (στα οποία 
π»ρι1ημΡπ»ονται και τα χρονόμετρα των i&tov τύπον), ρ* κάσα (κέλυφος) 
από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα: 
Ρολόγια too χεριού, με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με 
ενσωματωμένο χρονόμετρο: 
Με μηχανική απεικόνιση μόνο 
—Με οατιχο^ηλεχτρονιχή απεικόνιση μόνο 
•Αλλα 
'Αλλα ρολόγια του χεριού, έστω χαι με ενσωματωμένο χρονόμετρο: 
—Με αυτόματο κούρδισμα 
'Αλλα 
.'Αλλα: 
Με μπαταρία ή συσσωρευτή 
'Αλλα 

Ρολόγια του χεριού, της τσέπηςχαι τα παρόμοια (στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα χρονόμετρα τον line» τύπον), άλλα από cxciva 
της Κλάση; 9L01: 
Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω xm με 
ενσωματωμένο χρονόμετρο: 
—Με μηχανική απεικόνιση μόνο 
Με οπτιχοηλεχτρονιχή απεικόνιση μόνο 
Άλλα 
Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω χαι με ενσωματωμένο χρονόμετρο: 
—Με αυτόματο κούρδισμα 
Άλλα 
Άλλα: 
—Με μποτπρίο ή συσσωρευτή 
Άλλα 

Ρολόγια ξυπνητήρια χαι ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού 
τσέπης ή χεριού: 
Με μπαταρία ή συσσωρευτή 
Άλλα 

Ρολόγια για τους πίνακες την οργάνων ελέγχου χαι παρόμοια, για 
αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα 

Ευπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια χαι παρόμοιες συσκευές 
ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο το» ρολογιού τσέπης ή 
χεριού: 
Ξυπνητήρια: 
—Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό 
Άλλα 
•Εχχρεμή και ρολόγια τοίχου: 
—Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό 
Άλλα 
Άλλα: 
Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό 
Άλλα 

Συσκευές ελέγχου τον χρόνου χαι μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό 
μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ· ρολόγια σημείωσης χρόνου, 
συσκευές αποτύπωσηςημερομηνίας χαι ωρσς, μετρητές ωρων)ί 
Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας 
και μετρητές ωρών 
Παρκόμετρα 
•Άλλα 

θρολογισχοί σιιΐΜύίΐιεςχσι ολίεςουυιιιυεςπιιυ επιτρέπουν την 
σπελειιβερωση, κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό 
μηχανισμό η σύγχρονο κινητήρα 

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις χαι 
σνναρμολογημένοΐΐ 
Με μπαταρία ή συσσωρευτή: 
—Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την 
ενσωμαιωο η μηχανικής αιιεικόνιοης 

Με οπτιχοηλεχτρονιχή απεικόνιση μόνο 
Άλλα 
Με αυτόματο κούρδισμα 
•Άλλα: 
Με διάσταση 33Λ χιλιοστόμετρα ή λιγότερο 
Άλλα 
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Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις χαι συναρμολογημένο*, άλλοι από 
εχιίνσυςγια ρολόγια τακτής ή χεριού: 
-Me μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό: 
-Για ξυπνητήρια 
-•Αλλοι 
•'Αλλοι 

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς 
συναρμολογημένοι (σει μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, 
συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας: 
-Για ρολόγια τσέπης ή χεριού: 
-Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι, ή μερικώς συναρμολογημένοι 
(σετ μηχανισμών) 

-Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι 
—Ημιτελείς μηχανισμοί 
-'Αλλοι 

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των Κλάσεων 9L01 η 91.02 
χαι τα μέρη τους: 
-Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα 
-Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω χαι επιχρυσωμένα ή 
επαργυρωμένα 
-Άλλες χάσες (κελύφη) 
-Μέρη 

Πλαίσια χαι βαλαμίαχοι ωρολογιακών συσκευών χαι τα μέρη τους: 
-Πλαίσια χαι θαλαμίσκοι από μέταλλο 
•Άλλα πλαίσια χαι θαλαμίσκοι 
-Μέρη 

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών χαι τα μέρη τους: 
-Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
-Από κοινά μέταλλα, έστω χαι επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα 
-Άλλα 

Άλλα υλιχά ωρολογοποιίας: 
•Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα σπειροειδή 
-Πέτρες 
-Πλάκες 
-Πλατίνες χαι γέφυρες 
•Άλλα 
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΥΤΟΝ 

Σημειώσεις 

L Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

ο) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα μ£ την έννοια της σ η μ ε ί ω ν (τμήμα XV), και τα πα 
(όμοια είδη οπό πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39). 

β τα μικρ&ρατνα, χους εναχυτες του τιχου. τα μεγάφωνα,^ όργανα, συσκευές χαι ε 
ξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ* αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα 
στο Ιδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90). 

γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03). 

δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03). 

ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06). 

2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλο
γομε τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών. 

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της Κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με 
τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται. 



1229 

ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

920110 
920120 
920190 

92.02 
9202 10 
9202 90 

92.04 
9204 10 
920120 

92.05 
9205 10 
9205 90 

9207 10 
9207 90 

9208 10 
9208 90 

920910 
920920 
9209 30 

920991 
9209 92 
9209 93 
920994 
9209 99 

Πιάνα, έστω και αοτόματα. Πιάνα χαλιού τύπου (χλαβεσέν) και άλλα 
έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήχτρον: 
-Πιάνα όρθια 
-Πιάνα με ουρά 
-Άλλα 

'Αλλα έγχορδα ρουσικά όργανα (π.χ. χιβάρες, βιολιά, άρπες): 
-Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι 
-'Αλλα 

Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς χαι κλίμακα πλήχτρον. 
Αρμόνια χαι παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήχτρον και ελεύθερες 
μεταλλικές γλασσίοες 

Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσαρμόνικες στόμαχο;: 
•Ακορντεόν χαι παρόμοια όργανα 
-Φυσαρμόνικες στόματος 

Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ, κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες): 
-Όργανα με τον ονομασία "χάλκινα" 
-Άλλα 

Μσυοΐχά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, 
χύμβαλα, χειροχρόταλα (καστανιέτες), μαράχας (maracas)]' 

Μουαιχά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγενβυνεται 
με ηλεκτρικά μέσα (π,χ, εχχληοΊαστιχά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν): 
-'Οργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα αχό τα ακορντεόν 
-•Αλλα 

Μουσικά κουτιά, o^/wia που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα 
(λατέρνες), μηχανικά οδικά πτηνά, μουσικά πριόνια χαι άλλα μουσικά 
όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. 
Σφυρίχτρες χάθε τύπου, βούκινα χαι άλλα of/^ma κλήσης ή ειδοποίησης 
πνευστοί 
-Μουσικά κουτιά 
-Άλλα 

Μέρη (π,χ. μηχανισμοί μουσικών κουπών) χαι εξαρτήματα (πχ, χάρτες, 
δίσκοι και κύλινδροι για ουοκευες μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών 
όργανον. Μετρονόμοι και διαπασών κάβε τύπου: 
-Μετρονόμοι και διαπασών 
-Μηχανισμοί μουσικών κουτιών 
-Αρμονικές χορδές 
-Άλλα: 
—Μέρη χαι εξαρτήματα πιανισν 
-Μέρη χ α εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02 
-Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03 
—Μέρη χαι εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92X7: 
-Άλλα 
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ΟΠΛΑ. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93 

ΟΠΛΑ. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Σημειώσεις 

L Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα καψούλια και εναύσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του 
Κεφαλαίου 36. 

β) τα μέρη χαι υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημεία>σης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα 
(τμήμα XV). και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39). 

γ) τα άρματα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10). 

δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω 
στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 
90Χ 

ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το 
χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95). 

ζ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06). 

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26. 
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93.01 00 

93.02 00 

93.03 

9303 10 
9303 20 

9303 30 
9303 90 

93.05 
9305 10 

9305 21 
9305 29 
9305 90 

9306 21 
930629 
9306 30 
9306 90 

93.07 00 

Όπλα ™i«p»w* άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια χαι όπλα της Κλάσης 93.07 

Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα τα* Κλάσεον 93.03 ή 93.04: 

'Αλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια ιί&η παβ χρησιμοποιούν τη βύναμη τικ; 
πυρίτιόας [π,χ. τουφέκια χαι καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που 
6εν μπορούν να οπλισβοΰν saga μόνο από τη» χαννη, πιστόλια 
φατοβολί&νν χαι άλλα εΐ&η που έχουν κατασκευασθεί μόνα νια την 
εκτόξευση φοτοβολιοο* επισήμανσης, πιστόλια χαι περίστροφα ποο 
παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαγείον με σφήνα, πυροβόλα 
για την εκτόξευση σχοινιών): 
Πυροβόλα όπλα που 6EV μπορούν να οπλισθσύν πάρα μόνο από την κάννη 
Άλλα τουφέκια χαι καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που 
φέρουν τουλάχιστον μία λεία χαννη 

'Αλλα τουφέκια χαι καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού 
•Αλλα 

'Αλλα όπλα (π,χ, τουφέκια, καραμπίνες χαι πιστόλια με Ελατήριο, 
πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07 

Μέρη και εξαρτήματα τον ειόών τον Κλάσοαν 93.01 μέχρι 93.04: 
Για περίστροφα ή πιστόλια 
Για τουφέκια ή καραμπίνες της Κλάσης 93.03: 
Κάννες λείες 
- Α λ λ α 
'Αλλα 

Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια χαι άλλα 
πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα χυνηγετιχά σκάγια κάβε εΐ&ους και οι τάπες τον φυσιγγιών: 
Φυσίγγια για πιστολιά σφράγισης (χαρφωσης ή σύνδεσης) ή για 
πιστολιά σφαγείων χαι τα μέρη τους 
Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία χαννη χαι τα μέρη τους. 
Scavux για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα: 

Φυσίγγια 
Αλλα 
'Αλλα φυσίγγια χαι τα μέρη τους 
•'Αλλα 

Σπαβιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες χαι άλλα όπλα με λεπίοα, τα μέρη 
τους χαι οι θήχες τους 
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ΤΜΗΜΑΧΧ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94 

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΠΚΑ. ΡΤΛΤΤ Κ Λ Ι Ν Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Ν Η Σ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. 

ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ. ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΚΠΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Σημειώσεις 

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλάμβανα: 

α) ί ο στρώματα, ποοσχεφαλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39,40, ή 
63. 

β) του; καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οιπεριστρεςρόμενοι) (Κλάση 70.09). 

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71. 

δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα 
(τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της Κλάσης 83.03. 

ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών 
παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα 
με την έννοια της Κλάσης 84.52. 

ζ) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85. 

η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέοη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 8521 (Κλάση 8522) 
ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κΐαση 85.29). 

θ) τα είδη της Κλάσης 87.14. 

ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και 
τα πτυελοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18). 

κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π,χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογοποιίας). 

λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), 
τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για 
παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, 
βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05). 

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να 
τοποθετούνται στο δάπεδο. 

Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να 
κρεμιούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο: 

α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία. 

β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια. 

3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται 
ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (σας οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάομαρο, πέτρα, ή από 
κάθε άλλη από τις ύλες που αναφεοονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, 
αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία. 

β) τα είδη της Κλάσης 94.04. όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω 
και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων.94.01 μέχρι 94.03. 

4. θεωρούνται ως "προκατασχευές*. σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο 
εργοστάσιο είτε παοαδίνονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι 
κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

94.01 

940110 
940120 
940130 
940140 

9401 50 

940161 
940169 

940171 
940179 
940180 
940190 

94.02 

9402 90 

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94X12), έστω « α β» 
μετατρέπονται σε χρεΒΑτια, χαι τα μέρη τους: 
Καθίσματα wo» τύπων που χρτριμοποισύνται για οχήματα αέρος 
Kaflbsjuxm των τύπων που χρησιμοποιούνται γιο τα αυτοκίνητα οχήματα 
•Καθίσμαηπεριστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος 
Καβίομααχάλλααπό εκείνατηςκατασκήνωσης ή κήπου που 
μετοχρέπείντεα οε χρεβάαα 

Καθίσματα από καλάμι rcrtiiu από λυγαριά, από μπαμπού ή από 
παρόμοιες ύλες 
'Αλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο: 
Παραγεμισμένα 
Αλλα 
'Αλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο: 
Παραγεμισμένα 
•Αλλα 
Άλλα καθίσματα 
Μέρη 

'Επιπλα για την ιστριχή, τη χειρουργική, την ο&οντιατριχή ή την 
κτηνιατρική (μ,χ, χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια 
με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οοοντιατριχές). 
Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες; με διάταξη 
ταυτόχρονα προσανατολισμού και α» ύψωσης. Μέρη τον ειοόν αυτών: 
Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες 

■ πολυθρόνες, και τα μέρη τους 
•Αλλα 

94.03 
9403 10 
9403 20 
9403 30 
9403 40 
9403 S0 
9403 60 
9403 70 
9403 80 

9403 90 

9404 10 

9404 21 

9404 29 
9404 30 
9404 90 

'Αλλα έπιπλα και τα μέρη τους: 
Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία 
•'Αλλα έπιπλα από μέταλλο 
Έπιπλα από ξύλο των τύπον που χρησιμοποιούνται στα γραφεία 
Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται σας κουζίνες 
Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται σας κρεβατοκσμπρτς 
'Αλλα έπιπλα από ξύλο 
Έπιπλα από πλαστικές ύλες 
Έπιπλα από άλλες ύλες, σας οποίες τιτοιλπ|ΐΒανονται το καλάμι rotm. 
η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες 
Μέρη 

Σσμιέοες. ΕΙΑη χλινοστραμνής και παρόμοια είβη [χχ. στρώματα, 
καλύμματα ποαιόν, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά 
καθίσματα (πουφ), προσχΓφάλΗΐι, που φέρουν ελατήρια η είναι 
παραγεμισμένα η επενουμενα εσωτερικά με οποιοαηίΐιιιε ύλη, στα οποία . 
περιλαρΒσ ιοί ται χα» εκείνα από χυτρελωσες καουτσούκ ή χυφελάοεις 
πλαστικές ύλες; επενουμενα ή μη: ' 
•Σομιέδες 
Στρώματα: 
ΑπόχΐΒμ;λ<Μεςκσρυτσσύχήκυφελωσειςπλαστιχέςύλες.επεΛΐ6υμέ^ 
ήμή 

Από άλλες ύλες 
Υπνόσακοι 
'Αλλα 

9405 20 

9405 30 

9405 40 
9405 50 
9405 60 

9405 91 
9405 92 
9405 99 

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και 
τα μέρ^τεηχ;, πουοεν κατονομάζονται ούτε nrpitnpffnvoiicai αλλού. 
Ασρπεςρεχ λάμες, ψϋΐιεκά σήματα, αβκετνεςενοειχτιχεςπιναχιοεςχσι 
παρόμοια είοη, αοο οιαθέτοον μόνιμη πηγή φοτισμοο, και τα μέρη τους 
που οεν καωνομάζονται ούτε «τρι tnpga νο» ιαι αλλού: 
ΠολύφαιταχσΑάλλεςηλεκτου(ές(ηκϊκευέςφθΛΐσμούπουκρεμιοη>νταιή 
στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων 
πουχρησμιοποαιύνταιγιατονφεστιεψότωνδημόσ 
.Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοσιάτες flampadairc») 
εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά 
Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα 
χριστουγεννιάτικα σέντρα 
Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού 
Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές 
Λάμπεςρ«λά|ΐΓς. φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες χαι 
παρόμοια είδη 
Μέρη: 
—Από γυαλί 
Από πλαστικές ύλες 
'Αλλα 

Προκατασχενές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Σημειώσεις 

L Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) το χεριά γιο τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06). 

β) τα είδη πυροτεχνίας γιο διασκέδαση, της Κλάσης 36.04. 

γ) τα νήματα, μονόινα νύματα. το κορδονέτα, τις χορδές εντέρων και το παρόμοια για την αλιεία, έστω και 
κομμένα σε ορισμένα μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμίδια (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39, 
της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XL . 

δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02,43.03 ή 43.04. 

ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίεσης από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62. 

ζ) τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαίων από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που 
κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63. 

η) τα υποδήματα (με εξαίοεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα 
ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65. 

θ) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03). 

ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18. 

κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα 
(τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39). 

λ) τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06. 

μ) τους ηλεκτροκινητήρες (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάση 8526). 

ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVn, με εξαίρεση τα έλκυθρα χιονοδρομιών και τα παρόμοια. 

ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12). 

ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πιρόγες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες 
λεμβοδρομιών (σκιφς) (Κεφάλαιο 89), και τα~μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44. εφόσον αυτά είναι από ξύλο). 

π) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04). 

ρ) τις σφυρίχτρες που απομιμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφυρίχτρες (Κλάση 92.08). 

σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93. 

τ) τις ηλεκτρικές γιρλάντες κάθε είδους (Κλάση 94.05). 

υ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκήνωσης και τα γάντια από κάθε ύλη (δασμολογικό 
καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη). 

2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδιότητας από 
πολύτιμα μέταλλα, από .μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από 
πολύτιχες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες." 

3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά. 
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Σ.Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

95.02 
9502 10 

9502 91 
9502 99 

95.03 

9503 10 

950320 

9503 30 

9503 41 
950349 
9503 50 
9503 60 
9503 70 

9503 80 
9503 90 

9504 20 
9504 30 

9504 40 
9504 90 

9505 10 
9505 90 

9506 11 
9506 12 
9506 19 

9506 21 
9506 29 

9506 31 
9506 32 
9506 39 
950640 

9506 51 
9506 59 

9506 61 
9506 62 
9506 69 
9506 70 

Τροχοφόρα παιχνϋια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν χα 
(π,χ. τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για 
κούκλες: ·. 

Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις: 
Κούκλες, έστω χαι ντυμένες 
Μέρη χαι εξαρτήματα: 
Ενδύματα χαι τα εξαρτήματα χους. υποδήματα χαι καπέλα 
- Α λ λ α 

'Αλλα παιχνίδια για παιδιά. Μιχροχατασχευές χαι παρόμοια είδη για 
ούζσχεοαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίοιααινίγματα (puzzles) κάθε 
είδους: 
Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται χαι οι σιδηροτροχιές, τα 
σήματα και άλλα εξαρτήματα 
Μιχροχατασχευες. με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από 
εκείνα της Κλάσης 9503 10 
Άλλα σύνολα χαι παιχνίδια για κατασκευές 
Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις: 
—Παραγεμισμένα 
Αλλα 
'Οργανα xm συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά 
Παιχνίδιααινίγματα (puzzles) 
Άλλα παιχνίδια νια παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε 
πανοπλίες (panoplies) 
Άλλα παιχνίδια για παιδιά χαι μιχροχατασχευες. με κινητήρα 
Άλλα 

Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα 
παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα 
ειδιχά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών χαι τα αυτόματα παιχνίδια τύπου 
μπόουλινγχ: 
Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δεχτή 
τηλεόρασης 
Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) χαι τα εξαρτήματα τους 
Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή 
κέρματος ή μάρκας, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου 
μπόουλινγχ 

•Παιγνιόχαρτα (τράπουλες) 
Άλλα 

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία 
περιλαμβάνονται χαι τα εϊδημαγείας χαι τα είδη "εκπλήξεις": 
Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων 
Άλλα 

Είδη χαι «λιχό για τη φνσιχή σγογή, τη γυμναστική, τον χλσσιχό αθλητισμό, 
τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται χαι η επιτραπέζια αντισφαίριση) 
ή τα παιχνίοια υπαίθρου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες χάθε ε 14ους: 
Χιοναπέδιλα (σχι) χαι άλλο υλικό για το σ» στο χιόνι: 
Χιονοπέδιλα (σχι) 
—Μηχανισμοί πρόσδεσης για σχι 
Άλλα 
Πέδιλα για θαλάσσιο σχι, σανίδες χυματοδρομίας (υδατοπλάνα), 
ιστιοσανίδες (γσυίντσέρφινγκ) χαι άλλο υλικό για τα ναντιχά 
αθλήματα: 
Ιστιοσανίδες (γουίντσέρφινγχ) 
Άλλα 
Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ: 
Ράβδοι του γκολφ πλήρεις 
Μπάλες 
Αλλα 
Είδη χαι υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση 
Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω χαι χωρίς σπάγκους: 
Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω χαι χωρίς σπάγκους 
Άλλα 
Μπαλόνια χαι μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης: 
—Μπάλες αντισφαίρισης 
Φουσκωτές 
Αλλα 
Πανοπέδιλα χαι τροχοπέδιλα. στα οποία περιλαμβάνονται χαι τα 
υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα 
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■Αλλο: 
950691 ΕΙ^ΐ(Λνλΐ3ΐόγιατηςηχηχήσί07/ή.τιιγυμνασαχήήτονχλασ»χόοβλ»ι»ιμό 
950699 Αλλα 

95.07 ΡάΒ8«αλΐ(Ια6ανκΙατβιακα* άλλα Εϋηγιά τη» αλκία pe aoaUt. 
Ακόχις γιβ κάβι χρίση. Aoltefura (άλλα am etcim «β» Κλάσκαν 
92.0S ή 97.05) και sapiama ιϋη KU>I»U)U: 
Ράβδοι αλιείας 
ATXUHQUI. ton» και οεμίνα σος 3goo0fcg% τον αρμιΑού (ffnprt|ioto) 
Καρσύλια γιο τη» αλιεία 
•Άλλα 

HcQtoTQcaiOttcva οχηκατα για buKombomy KOWIC^ scQURCQa αχοαοβολιίζ 
και άλλα ιίΛη αλανόΑιαν ρηχροηαωτ αον αρχκλκβονν ίο αύιαφίοον 
TOO χοηοό. Τσίφχα, θηοιοτροφχία και αλανό&ια θέατρα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Σημειώσεις 

Ι. Το Κεφάλαιο αυτό δεν πτριλαμβάνει: 

α) τα μολύβια για ί ο φτιασίδωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (Κεφάλαιο 33). 

β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π,χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων). 

γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 7L17). 

δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα 
(τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39). 

ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας. κουταλαπίρουνα) με λαβές ή μέρη από ύλες 
που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτουν. "Οταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυίες οι λαβές και αυτά τα μέρη, 
υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02. 

ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογυαλιών (Κλάση 90.03), γραμμοσύρτες (Κλάση 90.17), είδη 
'ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 
(Κλάση 90.18)]. 

η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών 
ή συσκευών ωρολογοποιίας]. 

θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματα τους (Κεφάλαιο 92). 

ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων). 

κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού). 

λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π,χ,παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού). 

μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων). 

2. Ως "φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02. εννοούνται: 

α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. 
καρύδια κορόζο η φοινίκια-ντούμ), για λάξευση. 

β) το ήλεκτοο και το σήπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και και ο γαγάτης και οι ανάλογες με το γαγάτη 
ορυκτές ύλες. 

3. θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες δέσμες 
(τούφες) από τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαιρεθούν, για 
την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων οδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική 
επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή τοτρόχισμα των άκρων τους. 

4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 961S, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από 
πολύτιμα μέταλλα, από μέταλΧα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες 
συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέρργεια, εξακολουθούν να 
κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των 
Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα 
μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες 
ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. 
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Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελονόοτρακο, κέρατα ζήον κάθε είδους, 
κοράλλι, μαργαραχόγχη και άλλες ζακχές ύλες για λάξευση, 
κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία 
περι>σρβάνοττσι χα> χα τεχνουργήματα son λαμβάνοντα» με χύτευση): 
EUφ(IVΉiδovroxaτt5γooμίvoxmτtχvo )̂ρrήμ«raaπόtλε<IXIVIόδσvTO 
•Αλλα 

Φυτικές ή οροχτές όλες για λάξευση, κατεργασμένες, «at τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές, Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κερί, από 
παραφίνη, ana στεστίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, από πάστες son 
μπορούν τα δεχθούν πλαστιχή κατεργασία, wu άλλα τεχιουρ ρίματα 
κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, son δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σχληρυμένη, άλλη 
από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη 
σχληρυμένη 

Σκούπες και ψήκτρες, έστω χαι αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή 
οχήματα», μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες 
με κινητήρα, πινέλα και ξεσχονυπήρια από φτερά. Παρασκευασμένες 
κεφαλές και είδη ψηχτροποιϊας. Βύσματα και κύλινδροι για Βαφή. 
Καθαριστήρες νγράν επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες 
ύλες: 
Σκούπες χάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόχλαδα ή άλλες φυτικές 
ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή 
Ψήχτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της 
κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια χαι άλλες ψήκτρες για τον ατομικό 
καλλωπισμό, σης οποίες περιλαμβάνονται χαι εκείνες που αποτελούν 
μέρη συσκευών; 

Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες 
'Αλλα 
Πινέλα χαι ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής χαι παρόμοια 
πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών 
Ψήκτρες χαι πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίχωμα ή 
παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βύσματα χαι 
κύλινδροι για χρωμάτισμα 
'Αλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων 
Άλλα 

Κόσκινα και τρυπητά, too χεριού 

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομιχό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το 
καθάρισμα τον υποδημάτων ή ενδυμάτον 

Κουμπιά και χονμπιάσούστες. Σκελετοί για κουμπιά χαι άλλα μέρη για . 
κουμπιά ή χουμπιάσούστες, Ημιτελή κουμπιά: 
Κσυμπιάσούστες χαι τα μέρη τους 
•Κουμπιά: 
—Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 
Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 
•Αλλα 
Σκελετοί για κουμπιά χαι άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά 

Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους: 
Κλείστρα (φερμουάρ): 
Μι συνδετήρες από κοινά μέταλλα 
•Αλλα 
Μέρη: 

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρί&ια (μπίλια). Στυλογράφοι χαι 
μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι 
με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. 
Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια χαι παρόμοια είδη. 
Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν 
τις μύτες χαι τα άγκιστρα συγχράιηοης) τον ειδόν αυτών, με εξαίρεση 
εκείνα της Κλάσης 96.09: 
Στυλογράφοι χαι μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια) 
Στυλογράφοι χαι μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις 
μύτες 

Στυλογράφοι με πένα χαι άλλοι στυλογράφοι: 
Πα σχεδίαση με σινική μελάνη 
Άλλοι 
Μηχανικά μολύβια 
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-Σύνολα ειδών aou υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από -ας 
προαναφερόμενες Κλάσης 

-Ανταλλαχτιχά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο 
(μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους 

■'Αλλα: 
-Πένες και μύτες για πένες 
-•Αλλα 

Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτές ράβδοι 
γραφίτη για κοινά χαι μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα 
(παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, χιμηιλίεςγραφήςή 
σχε&Ιασης και χιμηλίες ραφτών: 
-Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα 
•Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια 
-Άλλα 

Πλάκες από σχιστόλιβο και πίναχες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω χαι 
με πλαίσιο -

Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με 
ισπανιχό χερί, σφραγίδες αρίθμησης, άλλες σφραγίδες χαι παρόμοια 
είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση 
ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές χαι 
μεταβαλλόμενες ενδείξεις χαι συσκευές εκτύπωσης παν φέρουν σφραγίδες, 
με σταθερές χαι μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι 

Μελανοταινϊες για γραφομηχανές χαι παρόμοιες μελανοταινίες, 
εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν 
αποτυπώματα, έστα χαι τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, 
έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς χουτϋ 
-Μελανοταινίες 
-Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια) 

Αναπτήρες χάβε είδους (με εξαίρεση τα εί&η ανάφλεξης της Κλάσης 
36.03), έστο χαι μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός 
εκτός από τις πέτρες χαι τα φιτίλια: 
-Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν 
•Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν 
-Αναπτήρες επιτραπέζιοι 
-'Αλλοι αναπτήρες κάθε είδους 
-Μέρη 

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται χαι οι κεφαλές για 
πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους: 
-Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα 
-Πίπες χαι κεφαλές για πίπες 
-Άλλα 

Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράχια για τα μπ>>ιή χαι 
παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιαπιόάχια, ρόλοι χατσαρώματος, μπιχοντί ' 
και παρόμοια είδη για την κόμμωση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.16, 
και τα μέρη τους: 
•Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράχια για τα μαλλιά χαι 
παρόμοια είδη: 
—Από καουτσούκ σχληρυμένο ή από πλαστικές ύλες 
-Άλλα 
•Άλλα 

Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους χαι οι κεφαλές τον σκελετών. 
Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλον καλλυντικών ή 
προϊόντων καλλωπισμού: 
-Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους χαι οι κεφαλές των 
σκελετών 

-Είδη για το πουδραρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή 
προϊόντων καλλωπισμού 

θερμομονωτικές φιάλες χαι άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, 
στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς χαι τα μέρη τους (με 
εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες) 

Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για 
βιτρίνες 
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ΤΜΗΜΑ XXI 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Σημειωθείς 

1. Το Κεφαλαία αυτό δεν περιλαμβάνει: 

α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυ 
κλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49). 

β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν 
να καταταγούν στην Κλάση 97.06. 

γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03). 

2. θεωρούνται ως "προτότυπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", συμφωνά με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια 
που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέ
χνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική η η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο. 

3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εκμαγεία και χειροτεχνήματα κοινά), 
τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης. 

4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων \Ζ και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια 
της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. 

β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 ποέπει να κατατάσσονται στις Κλά 
σεις 97.01 μέχρι 97.05. 

5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις ει
κόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η άξια τους είναι ανάλογα με εκείνα 
των ειδών αυτών. 

Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξε
χωριστά. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TON ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

970110 
970190 

»7.02 00 

97.03 00 

97.04 00 

Zane^utal*irtaet(wuefUtm, nam tgttnihai^aXaml^gmir* to 
χέοι,ρχ itolj»(n|i«»iiKe τικ ΚλΑβττις <♦.<>* »o» tefto^menx* 
(ϋηΒΟοέχοντνιαχοβρηΜρκτοχέφ. Έβγ* αχό «νγ*β11ΐ|<ηι (κβΙΑζ) 
xaisaeoaotot κιχφοΙζΙνκΜς: 
Ζωγραψιχοί slνοας χα trjtita 
•Άλλα 

Eutorcc χαβαχηχής, χ«1»ογρατ<ας χα* liOorgavlafc m » i < n m { 

Έογα ανα1>αταχΌΐ1ας ή γλωτηχης, χφκ Ατοχα, «no sMc όλη 

Γβαρρατόαηρα, χαοχοτηαα, aaatoUf xt χαχναβοχιχές «παγίδες «JJLa 
Ι»β·ί ΤΟ» ««αιοαηχα, taxtloc *««ακ «»*·«« κ»χΙβ»ο·1«& *·**>»· 
τιζχυβ^οαιχα c 14η |u CTTOU ταχββοοΒίχο σήμα xat «ττίΐοτ». n t έχον* 
αχν(οβι( ή tev έχον» «xvyuOci i l U δ*ν xsxlofotovr e r a χοοοοίζονται 
τα xxovv ax χυχλοφοοία «τη χάφα xooogtapos 

Συλλοτίς xat avnxclxcva αβλίοτνν ζωολογίας, Butu»utfe οουχτολογίας, 
ανατομίας η χοο χαοσνσιάζοντ ιστοριχο, αρχαιολογικό, χαίαιοκολογιχα, 
ιθνογοααιχο ή νααιαματιχο Γνοιαφΐςον 

AvTixctficva αρχαιολογικά, pcηλικία avatrpi taw 100 i w r 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


