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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ, σχετικά µε τους καταλόγους ζώων και προϊόντων 
που πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθµούς ελέγχου  
ΣΧΕΤ.:  1) Η µε αρ. πρωτ. 274766/26-7-2002 εγκύκλιος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής. 
      2) Η µε αρ. πρωτ. 275384/22-6-2005 εγκύκλιός µας. 
              3) Η µε αρ. πρωτ.258649/18-5-2007 εγκύκλιός µας. 

  4) Η µε αρ. πρωτ. 554/13942/3-02-2012 εγκύκλιός µας. 
              5) Η µε αρ. πρωτ. 2409/88203/02-08-/2016 εγκύκλιός µας. 

 
 
 
 

Σας αποστέλλεται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή ο Εκτελεστικός Κανονισµός  (ΕΕ) αριθ. 
2019/2007 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, 
καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίσηµους ελέγχους σε συνοριακούς σταθµούς 
ελέγχου και για την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ. 
 
Η απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής  θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε τα ζώα και τα προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων των σύνθετων προϊόντων, που υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους 
συνοριακούς σταθµούς επιθεώρησης. Οι νέοι όροι για την είσοδο σύνθετων προϊόντων στην Ένωση θα 
ισχύουν από την 21η Απριλίου 2021, σύµφωνα µε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2019/625 
της Επιτροπής . Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο µέχρι τότε, αφενός, να εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται 
οι ισχύοντες κανόνες που καθορίζονται στην απόφαση 2007/275/ΕΚ σχετικά µε τα σύνθετα προϊόντα 
που υπόκεινται σε επίσηµους ελέγχους στους συνοριακούς σταθµούς ελέγχου και, αφετέρου, ο παρών 
κανονισµός να µην εφαρµόζεται στα σύνθετα προϊόντα. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των 
νοµικών διατάξεων, ο παρών κανονισµός τροποποιεί την απόφαση 2007/275/ΕΚ, περιορίζοντας το 
πεδίο εφαρµογής της στα σύνθετα προϊόντα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Συνεπώς: 
 
1.Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, καθώς και σανού και 
αχύρου που υπόκεινται σε επίσηµους ελέγχους σε συνοριακούς σταθµούς ελέγχου σύµφωνα µε το 
άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) 2017/625  
 
2. ∆ΕΝ εφαρµόζεται σε σύνθετα προϊόντα. 
 
3. Εφαρµόζεται από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019. 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

Α. Για ενέργεια 
 
1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 

 
 
Β. Για κοινοποίηση 
1.  Aνεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 

α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση  Τελ. ∆ιαδικασιών. 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

 
2.  Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια 
    α) Αθηνών, Ακαδηµίας 7-9,   106 71 Αθήνα 
    β) Πειραιά, Πλατεία Ρούσβελτ,   185 31 Πειραιάς 
    γ) Θεσ/νίκης, Τσιµισκή  29,     546 40  Θεσ/νίκη 
 

 
 
 
  Γ. Εσωτερική διανοµή  

1.    ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.    ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 

 



II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 18ης Νοεμβρίου 2019 

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε 
επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και για την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των 
κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους 
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του 
Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 
89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (2), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα. 

(2) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/478 της Επιτροπής (3) τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 με την 
προσθήκη του σανού, του άχυρου και των τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και 
μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης («σύνθετα προϊόντα») στις κατηγορίες αγαθών του άρθρου 47 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού. 

(3) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών από τρίτες χώρες θα πρέπει πάντοτε να 
παρουσιάζονται σε συνοριακό σταθμό ελέγχου για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων πριν από την είσοδό τους στην Ένωση. 
Εκτός από τα ζώα, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, τα ζωικά υποπροϊόντα, ο σανός και το 
άχυρο και τα σύνθετα προϊόντα συγκαταλέγονται στις κατηγορίες που θα πρέπει πάντοτε να παρουσιάζονται για επίσημο 
έλεγχο στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. 

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 ορίζει ότι η Επιτροπή καταρτίζει καταλόγους με τα διάφορα ζώα και προϊόντα ζωικής 
προέλευσης, ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, ζωικά υποπροϊόντα, σανό και άχυρο και σύνθετα προϊόντα που πρέπει να 
παρουσιάζονται για επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου με την ένδειξη του αντίστοιχου κωδικού 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (4). 

(5) Δεδομένου ότι τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν υποκατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στους καταλόγους, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται αντιστοίχως και οι κωδικοί ΣΟ τους. 

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. 
(2) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1. 
(3) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/478 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατηγορίες των φορτίων που υπόκεινται σε επίσημους 
ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (ΕΕ L 82 της 25.3.2019, σ. 4). 

(4) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 
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(6) Η απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (5) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα ζώα και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 
των σύνθετων προϊόντων, που υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης 
σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ (6) και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου. Οι νέοι όροι για την είσοδο σύνθετων προϊόντων 
στην Ένωση θα ισχύουν από την 21η Απριλίου 2021, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/625 της 
Επιτροπής (7). Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο μέχρι τότε, αφενός, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες 
που καθορίζονται στην απόφαση 2007/275/ΕΚ σχετικά με τα σύνθετα προϊόντα που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους 
στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και, αφετέρου, ο παρών κανονισμός να μην εφαρμόζεται στα σύνθετα προϊόντα. Για 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των νομικών διατάξεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τροποποιήσει την απόφαση 
2007/275/ΕΚ, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της στα σύνθετα προϊόντα. 

(7) Για να διευκολύνονται οι επίσημοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, ο κατάλογος που καταρτίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς 
τα ζώα, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα, 
καθώς και τον σανό και το άχυρο που υπόκεινται στους εν λόγω επίσημους ελέγχους. 

(8) Επιπλέον, για ορισμένους κωδικούς ΣΟ, ο παρών κανονισμός απαριθμεί μόνο ένα μέρος των ζώων και των προϊόντων που 
εμπίπτουν στη σχετική κλάση ή διάκριση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει πρόσθετες 
λεπτομέρειες για τα σχετικά ζώα και προϊόντα που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. 

(9) Δεδομένου ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 που διέπουν τα θέματα τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια 
ημερομηνία. 

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών 
υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, καθώς και σανού και αχύρου που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε σύνθετα προϊόντα. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1) «προϊόντα ζωικής προέλευσης»: προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως ορίζονται στο σημείο 8.1 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)· 

2) «ακατέργαστες τρίχες χοίρων»: ακατέργαστες τρίχες χοίρων, όπως ορίζονται στο σημείο 33 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (9)· 

(5) Απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να 
υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ 
(ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9). 

(6) Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των 
κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 
90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56). 

(7) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και 
αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18). 

(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών 
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55). 

(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα 
δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 
26.2.2011, σ. 1). 
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3) «μη επεξεργασμένα φτερά και τμήματα φτερών»: μη επεξεργασμένα φτερά και τμήματα φτερών, όπως ορίζονται στο σημείο 30 
του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· 

4) «ακατέργαστες τρίχες»: ακατέργαστες τρίχες, όπως ορίζονται στο σημείο 32 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011· 

5) «ενδιάμεσο προϊόν»: ενδιάμεσο προϊόν, όπως ορίζεται στο σημείο 35 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011· 

6) «κατεργασμένες δορές και δέρματα»: κατεργασμένες δορές και δέρματα, όπως ορίζονται στο σημείο 28 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· 

7) «ακατέργαστο μαλλί»: ακατέργαστο μαλλί, όπως ορίζεται στο σημείο 31 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011. 

Άρθρο 3 

Επίσημοι έλεγχοι ζώων και αγαθών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I 

Τα ζώα και τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625. 

Άρθρο 4 

Τροποποιήσεις της απόφασης 2007/275/ΕΚ 

Η απόφαση 2007/275/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

1) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους των σύνθετων προϊόντων που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου»· 

2) το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα σύνθετα προϊόντα που πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου κατά την είσοδο στην Ένωση.»· 

3) το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 3 

Επίσημοι έλεγχοι σύνθετων προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I 

1. Τα σύνθετα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης υποβάλλονται σε επίσημους 
ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (*). 

2. Η αρχική επιλογή των σύνθετων προϊόντων για τους επίσημους ελέγχους γίνεται με βάση τη συνδυασμένη ονοματολογία 
στη στήλη 1 του παραρτήματος I και επικυρώνεται με αναφορά στο συγκεκριμένο κείμενο ή στη νομοθεσία που αναφέρεται στη 
στήλη 3 του παραρτήματος I. 

_____________ 
(*)  Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους 

επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την 
υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 
89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).»· 
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4) το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Σύνθετα προϊόντα που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους»· 

β) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τα ακόλουθα σύνθετα προϊόντα υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους:»· 

5) το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 6 

Παρέκκλιση για ορισμένα σύνθετα προϊόντα 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, τα ακόλουθα σύνθετα προϊόντα, που δεν περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας, δεν 
υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους: 

α) σύνθετα προϊόντα που περιέχουν σε ποσοστό μικρότερο του 50 % οποιοδήποτε άλλο μεταποιημένο προϊόν με την 
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά: 

i) είναι σταθερά κατά τη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή έχουν σαφώς μαγειρευτεί πλήρως ή έχουν 
υποβληθεί ολικώς σε θερμική επεξεργασία κατά την παρασκευή τους, έτσι ώστε να μετουσιωθούν τυχόν ωμά προϊόντα· 

ii) προσδιορίζεται σαφώς ότι προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο· 

iii) έχουν συσκευαστεί με ασφάλεια ή έχουν σφραγιστεί σε καθαρούς περιέκτες· 

iv) συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο και επισημαίνονται σε επίσημη γλώσσα κράτους μέλους, έτσι ώστε το έγγραφο 
και η επισήμανση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση, την ποσότητα και τον αριθμό των συσκευασιών των 
σύνθετων προϊόντων, τη χώρα προέλευσης, τον παρασκευαστή και τα συστατικά· 

β) σύνθετα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II. 

2. Ωστόσο, κάθε γαλακτοκομικό προϊόν που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε σύνθετο προϊόν παράγεται μόνο από χώρες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής (*) και υποβάλλεται σε 
επεξεργασία όπως αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα. 

_____________ 
(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των 

ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος, 
γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση (ΕΕ L 175 της 10.7.2010, σ. 1).»· 

6) Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

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

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019.  

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

Jean-Claude JUNCKER     

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/4                                                                                                                                           3.12.2019   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 
ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΠΩΣ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 

Σημειώσεις: 

1. Γενικές παρατηρήσεις 

Προστίθενται γενικές παρατηρήσεις σε ορισμένα κεφάλαια για να διευκρινιστεί ποια ζώα ή αγαθά καλύπτονται στο σχετικό 
κεφάλαιο. Επιπλέον, όπου είναι αναγκαίο, γίνεται αναφορά στις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (1). 

2. Σημειώσεις στα κεφάλαια 

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος είναι διαρθρωμένοι σε κεφάλαια που αντιστοιχούν στα σχετικά κεφάλαια της 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), όπως προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου (2). 

Οι σημειώσεις του κεφαλαίου είναι επεξηγήσεις οι οποίες, όπου χρειάζεται, έχουν εξαχθεί από τις σημειώσεις των επιμέρους 
κεφαλαίων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). 

3. Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις και τις γνωμοδοτήσεις κατάταξης τουΕναρμονισμένου Συστήματος 

Όπου απαιτείται, έχουν εξαχθεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα κεφάλαια από τις επεξηγηματικές σημειώσεις 
και τις γνωμοδοτήσεις κατάταξης του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων. 

Πίνακες: 

4. Στήλη 1 — κωδικός ΣΟ 

Στη στήλη αυτή αναφέρεται ο κωδικός ΣΟ. Η ΣΟ, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, βασίζεται στη 
διεθνή σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ) που καταρτίστηκε από 
το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, τον σημερινό Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), υιοθετήθηκε από τη διεθνή 
σύμβαση η οποία συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 και εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας με την απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) («η σύμβαση ΕΣ»). Η ΣΟ αναπαράγει τις κλάσεις και τις 
διακρίσεις του ΕΣ όσον αφορά τα πρώτα έξι ψηφία των κωδικών και μόνο το έβδομο και το όγδοο ψηφίο δημιουργούν 
περαιτέρω διακρίσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν μόνο την ίδια. 

Όταν χρησιμοποιείται τετραψήφιος κωδικός: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα προϊόντα που έχουν προκαθοριστεί ή 
καλύπτονται από τα εν λόγω τέσσερα ψηφία υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. 
Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικοί κωδικοί της ΣΟ που περιλαμβάνονται στο σύστημα TRACES το 
οποίο συστάθηκε με την απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής (4) αναλύονται σε κωδικούς έξι ή οκτώ ψηφίων. 

Όταν απαιτείται να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους ορισμένα μόνο προϊόντα υπό τετραψήφιους, εξαψήφιους ή 
οκταψήφιους κωδικούς και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση υπό τον κωδικό αυτόν στη ΣΟ, ο κωδικός φέρει τη σήμανση «Ex». 
Στην περίπτωση αυτή, τα ζώα και τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνο της αντίστοιχης περιγραφής στη στήλη 2, καθώς και από τον προσδιορισμό και την 
επεξήγηση στη στήλη 3. 

5. Στήλη 2 — Περιγραφή 

Η περιγραφή των αγαθών είναι αυτή που ορίζεται στη στήλη περιγραφής της ΣΟ. 

Με την επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της ΣΟ, η διατύπωση της περιγραφής των ζώων και των προϊόντων στη στήλη 2 
θεωρείται ότι έχει ενδεικτική και μόνο αξία, δεδομένου ότι τα αγαθά που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
προσδιορίζονται από τους κωδικούς της ΣΟ. 

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα 
δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 
26.2.2011, σ. 1). 

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 

(3) Απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1987, για τη σύναψη της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα 
περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, καθώς και του τροποποιητικού της πρωτοκόλλου (ΕΕ L 198 της 20.7.1987, σ. 1). 

(4) Απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος TRACES και την τροποποίηση 
της απόφασης 92/486/ΕΟΚ (ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 63). 
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6. Στήλη 3 — Προσδιορισμός και επεξήγηση 

Η στήλη αυτή παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ζώα ή τα αγαθά που καλύπτονται. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα ζώα ή τα αγαθά που περιλαμβάνονται στα διάφορα κεφάλαια της ΣΟ υπάρχουν στις επεξηγηματικές σημειώσεις 
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5). 

Τα προϊόντα που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα τα οποία καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 δεν προσδιορίζονται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο. Επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται σε προϊόντα τα οποία είναι εν μέρει επεξεργασμένα, αλλά παραμένουν ωμά 
και προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία σε εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη εγκατάσταση στον τόπο προορισμού. Οι 
επίσημοι επιθεωρητές σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου αξιολογούν και προσδιορίζουν, όταν απαιτείται, αν ένα παράγωγο 
προϊόν υπόκειται σε επαρκή επεξεργασία, ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω επίσημοι έλεγχοι που προβλέπονται στο 
ενωσιακό δίκαιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ζώντα ζώα 

Σημείωση στο κεφάλαιο 1 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του παρόντος κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζώντα ζώα, με εξαίρεση: 

α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 0301, 0306, 0307 ή 0308· 

β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 3002 και 

γ) τα ζώα της κλάσης 9508.» 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Η κλάση 0106 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κατοικίδια ή άγρια ζώα: 

Α) Θηλαστικά 

1) Πρωτεύοντα. 

2) Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών)· φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων). 

3) Άλλα [όπως τάρανδοι, γάτες, σκύλοι, λιοντάρια, τίγρεις, αρκούδες, ελέφαντες, καμήλες (συμπεριλαμβανομένων των 
δρομάδων), ζέβρες, κουνέλια, λαγοί, ελάφια, αντιλόπες (εκτός από εκείνες της υποοικογένειας των βοοειδών, τους 
αίγαγρους, τις αλεπούδες, τις ικτίδες και άλλα ζώα για εκτροφεία γουνοφόρων ζώων)]. 

Β) Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 

Γ) Πτηνά 

1) Αρπακτικά πτηνά. 

2) Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ). 

3) Άλλα (όπως πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες, μπεκατσίνια, περιστέρια, τσαλαπετεινοί, σιταρίθρες, αγριόπαπιες, 
αγριόχηνες, τσίχλες, κοτσύφια, κορυδαλλοί, σπίνοι, μελισσοφάγοι, κολίμπρια, παγώνια, κύκνοι και άλλα πτηνά που δεν 
καθορίζονται στην κλάση 0105). 

Δ) Έντομα, όπως μέλισσες (είτε μεταφέρονται σε κουτιά, σε κλουβιά ή σε κυψέλες). 

Ε) Άλλα, π.χ. βάτραχοι. 

Η παρούσα κλάση δεν περιλαμβάνει τα ζώα που ανήκουν σε τσίρκα, θηριοτροφεία ή άλλα ανάλογα πλανόδια θεάματα με ζώα 
(κλάση 95.08).» 

(5) Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 76 της 4.3.2015, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε στη 
συνέχεια. 

(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών 
κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1). 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0101 Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια 
κάθε είδους, ζωντανά 

Όλα 

0102 Βοοειδή ζωντανά Όλα 

0103 Χοιροειδή ζωντανά Όλα 

0104 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά Όλα 

0105 Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γά
λοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, 
ζωντανά, κατοικίδια 

Όλα 

0106 Άλλα ζώα ζωντανά Όλα, περιλαμβάνονται όλα τα ζώα των ακόλουθων διακρίσεων: 
0106 11 00 (πρωτεύοντα) 
0106 12 00 [φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των 
σειρηνοειδών)· φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι 
(θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)] 
0106 13 00 [καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae)] 
0106 14 (κουνέλια ή λαγοί) 
0106 19 00 (άλλα): θηλαστικά άλλα εκτός από εκείνα των κλάσεων 0101, 
0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 και 0106 14· 
περιλαμβάνονται οι σκύλοι και οι γάτες 
0106 20 00 (ερπετά, περιλαμβάνονται τα φίδια και οι θαλάσσιες 
χελώνες0106 31 00 (πτηνά: αρπακτικά πτηνά) 
0106 32 00 (πτηνά: ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ) 
0106 33 00 (στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius novaehollandiae) 
0106 39 (άλλα): περιλαμβάνονται πτηνά άλλα εκτός από εκείνα των 
κλάσεων 0105, 0106 31, 0106 32 και 0106 33 μεταξύ των οποίων και 
τα περιστέρια. 
0106 41 00 (μέλισσες) 
0106 49 00 (άλλα έντομα εκτός από τις μέλισσες) 
0106 90 00 (άλλα): όλα τα άλλα ζωντανά ζώα που δεν περιλαμβάνονται 
αλλού, εκτός από τα θηλαστικά, τα ερπετά, τα πτηνά και τα έντομα. Η κλάση 
αυτή περιλαμβάνει και τους ζωντανούς βάτραχους είτε προορίζονται να 
διατηρηθούν ζωντανοί σε εκθετήρια είτε να θανατωθούν για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων 

Σημείωση στο κεφάλαιο 2 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του παρόντος κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) όσον αφορά τα είδη που περιγράφονται στις κλάσεις 0201 μέχρι 0208 και 0210, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για τη 
διατροφή του ανθρώπου· 

β) τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων (κλάση 0504) ούτε το αίμα ζώων (κλάση 0511 ή 3002)· ή 

γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0209 (κεφάλαιο 15). 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 

Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα 
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 

0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νω
πά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα 

Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 

0205 00 Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλα
ριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 

Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 

0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοει
δών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοει
δών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κα
τεψυγμένα 

Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 

0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων 
βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της 
κλάσης 0105 

Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 

0208 Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων 
βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 

Όλα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται και λοιπές πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης ή 
κολλαγόνου για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Περιλαμβάνονται όλα τα κρέατα 
και τα βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων των ακόλουθων διακρίσεων: 
0208 10 (κουνελιών ή λαγών) 
0208 30 00 (πρωτευόντων) 
0208 40 [φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)· 
τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)· από φώκιες, 
θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των 
πτερυγιοπόδων)] 
0208 50 00 (ερπετών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες 
χελώνες) 
0208 60 00 [καμηλών και άλλων καμηλίδων (Camelidae)] 
0208 90 (άλλα: περιστεριών κατοικιδίων· κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών· 
κ.λπ.): περιλαμβάνεται το κρέας ορτυκιών, ταράνδων ή οποιουδήποτε άλλου 
θηλαστικού. Περιλαμβάνονται τα πόδια βατράχων του κωδικού 0208 90 70. 

0209 Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό 
λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη 
λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλι
σμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύ
ξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά 

Όλα, περιλαμβάνονται τόσο το λίπος όσο και το μεταποιημένο λίπος όπως 
περιγράφεται στη στήλη 2, ακόμη και αν είναι κατάλληλα μόνο για βιομηχανική 
χρήση (ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση). 

0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, 
βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξε
ραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, 
βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα 
σφαγίων 

Όλα, περιλαμβάνονται το κρέας, τα προϊόντα με βάση το κρέας και άλλα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης. 
Ωστόσο, οι πρώτες ύλες που δεν προορίζονται ή που είναι ακατάλληλες για 
ανθρώπινη κατανάλωση δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κωδικό. 
Περιλαμβάνονται οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες και τα αποξεραμένα αυτιά 
χοίρου που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ακόμη και όταν αυτά 
τα αποξηραμένα αυτιά χοίρου διατίθενται ως ζωοτροφές, το παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1125/2006 της Επιτροπής(1) διευκρινίζει ότι μπορούν να 
περιλαμβάνονται στον κωδικό 0210 99 49. Ωστόσο, αποξηραμένα παραπροϊόντα 
και αυτιά χοίρου ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο περιλαμβάνονται 
στον κωδικό 0511 99 85. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

Τα κόκαλα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο υπάγονται 
στην κλάση 0506. 
Τα λουκάνικα υπάγονται στην κλάση 1601. 
Τα εκχυλίσματα και οι χυμοί κρέατος υπάγονται στην κλάση 1603. 
Τα ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών υπάγονται στην κλάση 2301. 

(1) (1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1125/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων 
στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 3).   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

Γενικές παρατηρήσεις 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τόσο τα ζωντανά ψάρια για εκτροφή και αναπαραγωγή, τα ζωντανά ψάρια για διακόσμηση, όσο και 
τα ζωντανά ψάρια ή τα ζωντανά μαλακόστρακα που μεταφέρονται ζωντανά αλλά εισάγονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Όλα τα προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους. 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 3 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) τα θηλαστικά της κλάσης 0106· 

β) τα κρέατα των θηλαστικών της κλάσης 0106 (κλάσεις 0208 ή 0210)· 

γ) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια ή τα 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου λόγω της φύσης 
τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή 
σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο (κλάση 2301)· ή 

δ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 1604). 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0301 Ψάρια ζωντανά Όλα: περιλαμβάνονται οι πέστροφες, τα χέλια, οι κυπρίνοι ή οποιαδήποτε άλλα είδη 
ή ψάρια εισάγονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή. 
Τα ζωντανά ψάρια που εισάγονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο 
υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σαν να ήταν προϊόντα. 
Καλύπτει τα διακοσμητικά ψάρια των διακρίσεων 0301 11 00 και 0301 19 00. 

0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη 
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 

Όλα· περιλαμβάνονται τα συκώτια, τα αυγά και τα σπέρματα, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη, του κωδικού ΣΟ 0302 91 00. 

0303 Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φι
λέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 
0304 

Όλα· περιλαμβάνονται τα συκώτια, τα αυγά και τα σπέρματα, κατεψυγμένα, της 
διάκρισης 0303 91. 

0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και 
αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 

Όλα 

0305 Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε 
άρμη· ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα 
πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσμα
τος· αλεύρια, σκόνες και συσσωματω
μένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέ
τες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή 
των ανθρώπων. 

Καλύπτει όλα τα άλλα αλιευτικά προϊόντα, όπως τα αλεύρια, τις σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), κατάλληλα για τη διατροφή 
των ανθρώπων, τα οποία παρασκευάζονται από ψάρια· περιλαμβάνονται τα κεφάλια, 
οι ουρές και οι νηκτικές κύστεις ψαριών και άλλα αλιευτικά προϊόντα. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0306 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατη
ρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 
Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χω
ρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα 
πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσμα
τος· μαλακόστρακα με το όστρακό τους, 
βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και δια
τηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· 
αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα 
προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη δια
τροφή των ανθρώπων 

Όλα: τα ζωντανά μαλακόστρακα που εισάγονται για άμεση κατανάλωση από τον 
άνθρωπο θεωρούνται και αντιμετωπίζονται όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους 
σαν να ήταν προϊόντα. 
Περιλαμβάνονται οι αρτέμιες (γαρίδες του είδους artemia salina) και οι κύστεις 
τους που προορίζονται για διακόσμηση· και όλα τα ζωντανά μαλακόστρακα για 
διακόσμηση όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 της 
Επιτροπής (1). 

0307 Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το 
κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρη
μένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, απο
ξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· μαλα
κόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή 
κατά τη διάρκεια του καπνίσματος· 
αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα 
προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη δια
τροφή των ανθρώπων 

Περιλαμβάνονται τα μαλάκια που μπορεί να έχουν μαγειρευτεί και στη συνέχεια 
καπνιστεί. Άλλα μαγειρεμένα μαλάκια υπάγονται στην κλάση 1605. 
Περιλαμβάνονται τα ζωντανά μαλάκια για διακόσμηση όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/2008. 
Τα ζωντανά μαλάκια που εισάγονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο 
θεωρούνται και αντιμετωπίζονται όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους σαν να 
ήταν προϊόντα. 
Περιλαμβάνονται όλα όσα ανήκουν στις διακρίσεις 0307 11 έως 0307 99, όπως τα 
ακόλουθα παραδείγματα: 
0307 60 (σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά): περιλαμβάνονται τα χερσαία 
γαστερόποδα των ειδών Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum, καθώς και 
των ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των Αχατινιδών. Περιλαμβάνονται τα 
ζωντανά σαλιγκάρια (και τα σαλιγκάρια του γλυκού νερού) που προορίζονται για 
άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και η σάρκα σαλιγκαριών για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο. Περιλαμβάνονται τα λευκασμένα ή τα προεπεξεργασμένα 
σαλιγκάρια. Περαιτέρω μεταποιημένα προϊόντα υπάγονται στην κλάση 1605. 
0307 91 00 (ζώντα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη άλλα μαλάκια, δηλαδή 
άλλα εκτός από στρείδια, όστρακα Saint-Jacques, μύδια (Mytilus spp., Perna 
spp.), σουπιές, καλαμάρια, χταπόδια, θαλασσινά σαλιγκάρια, κυδώνια, μεθύστες, 
καλόγνωμες, αμπαλόνια (Haliotis spp.) και στρόμβοι (Strombus spp.): 
περιλαμβάνεται η σάρκα των ειδών θαλάσσιων σαλιγκαριών έστω και χωρίς το 
όστρακό τους. 
0307 99 (μαλάκια άλλα από ζώντα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα, δηλαδή άλλα εκτός από στρείδια, όστρακα Saint-Jacques, μύδια 
(Mytilus spp., Perna spp.), σουπιές, καλαμάρια, χταπόδια, θαλασσινά σαλιγκάρια, 
κυδώνια, μεθύστες, καλόγνωμες, αμπαλόνια (Haliotis spp.) και στρόμβοι 
(Strombus spp.)· επίσης, περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), κατάλληλα για τη 
διατροφή των ανθρώπων. 

0308 Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μα
λακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κα
τεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή 
σε άρμη· ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, 
άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μα
λάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη 
διάρκεια του καπνίσματος· αλεύρια, 
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων 
υδρόβιων, άλλων από τα μαλακόστρακα 
και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη δια
τροφή των ανθρώπων 

Όλα 

(1) (1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
όρους και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους στην Κοινότητα, καθώς και για 
την κατάρτιση καταλόγου ειδών-φορέων (ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 41).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· αυγά πτηνών· μέλι φυσικό· προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 4 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Θεωρείται ως «γάλα» το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα. 

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 0405: 

α) με τον όρο «βούτυρο» νοείται το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από ορό γάλακτος ή το ανασυστημένο βούτυρο (νωπό, αλατισμένο ή ταγγό 
ακόμη και σε ερμητικώς κλειστούς περιέκτες) που προέρχεται αποκλειστικά από γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες 
γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 80 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 95 % κατά βάρος, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μη λιπαρά στερεά 
γάλακτος 2 % κατά βάρος και η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 16 % κατά βάρος. Το βούτυρο δεν περιέχει πρόσθετους γαλακτωμα
τοποιητές, μπορεί όμως να περιέχει χλωριούχο νάτριο, χρωστικές για τρόφιμα, άλατα εξουδετέρωσης και καλλιέργειες αβλαβών γαλακτικών 
βακτηρίων· 

β) με την έκφραση «λιπαρές ύλες για επάλειψη» νοούνται γαλακτώματα τύπου νερού σε έλαιο που μπορούν να αλείφονται και που περιέχουν 
ως λιπαρή ουσία αποκλειστικά λιπαρές ουσίες γάλακτος, η δε περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη 
από 39 % αλλά μικρότερη από 80 % κατά βάρος. 

3. Τα προϊόντα που λαμβάνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να 
κατατάσσονται στην κλάση 0406 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 εκχύλισμα, 5 % ή περισσότερο· 

β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 85 %· και 

γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα. 

4. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) τα προϊόντα που λαμβάνονται από τον ορό γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95 % λακτόζη, που εκφράζονται σε 
άνυδρη λακτόζη υπολογισμένη επί ξηρού (κλάση 1702)• 

β) προϊόντα που έχουν παραχθεί από γάλα με την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων από τα φυσικά συστατικά του (για παράδειγμα, 
βουτυρικά λίπη) με άλλη ουσία (για παράδειγμα, λιπαρά ελαϊκού οξέος) (κλάση 1901 ή 2106)· ή 

γ) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά 
βάρος περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος, υπολογισμένες επί ξηρού) (κλάση 3502), καθώς και τις σφαιρίνες (κλάση 3504). 

…» 

Αποσπάσματα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Η κλάση 0408 περιλαμβάνει τα ολόκληρα αυγά χωρίς το κέλυφος και κρόκους αυγών όλων των πτηνών. Τα προϊόντα της κλάσης αυτής μπορεί 
να είναι νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα (π.χ. κυλινδρικά “επιμήκη αυγά”), κατεψυγμένα ή αλλιώς 
διατηρημένα. Όλα αυτά ανήκουν στην κλάση ανεξάρτητα από το εάν έχουν προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας και ανεξάρτητα από 
το εάν προορίζονται για τρόφιμα ή για βιομηχανικούς σκοπούς (π.χ. δέψη). 

Η παρούσα κλάση δεν περιλαμβάνει: 

α) Λάδι κρόκου αυγού (κλάση 1506). 

β) Παρασκευάσματα με αυγά που περιέχουν καρυκεύματα, μπαχαρικά ή άλλα πρόσθετα (κλάση 2106). 

γ) Λεκιθίνη (κλάση 2923). 

δ) Ξεχωριστό ασπράδι αυγού (αυγοαλβουμίνη) (κλάση 3502). 

… 

Η κλάση 0409 περιλαμβάνει το μέλι που παράγεται από μέλισσες (Apis mellifera) ή άλλα έντομα, φυγοκεντρημένο ή εντός της κηρήθρας ή που 
περιέχει κομμάτια κηρήθρας, εφόσον δεν έχει προστεθεί ζάχαρη ή άλλη ουσία. Το μέλι αυτό μπορεί να προσδιορίζεται από το άνθος από το οποίο 
προέρχεται ή από την προέλευσή του ή από το χρώμα του. 

Η κλάση 0409 δεν περιλαμβάνει το τεχνητό μέλι και τα μείγματα φυσικού και τεχνητού μελιού (κλάση 1702). 

… 

Η κλάση 0410 περιλαμβάνει τα βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στη 
συνδυασμένη ονοματολογία. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται: 
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α) αυγά θαλάσσιας χελώνας. Πρόκειται για αυγά που παράγονται από χελώνες ποταμού ή θαλάσσιες χελώνες· μπορούν να είναι νωπά, 
αποξηραμένα ή με άλλο τρόπο διατηρημένα. 

Δεν περιλαμβάνεται το λάδι αυγών χελώνας (κλάση 15.06). 

β) χελιδονοφωλιές («φωλιές πτηνών»). Πρόκειται για ουσία που εκκρίνεται από το πτηνό η οποία στερεοποιείται γρήγορα κατά την έκθεση στον 
αέρα. 

Οι φωλιές είναι δυνατόν να παρουσιάζονται χωρίς επεξεργασία ή να καθαρίζονται ώστε να αφαιρούνται τα φτερά, τα πούπουλα, η σκόνη και άλλες 
προσμίξεις, προκειμένου να είναι κατάλληλες για κατανάλωση. Είναι, κατά κανόνα, με τη μορφή υπόλευκων κοχλίων ή σπειρών. 

Οι χελιδονοφωλιές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για την παρασκευή σούπας ή άλλων 
παρασκευασμάτων διατροφής. 

Στην κλάση 0410 δεν περιλαμβάνεται το αίμα ζώων, βρώσιμο ή όχι, υγρό ή αποξεραμένο (κλάση 0511 ή 3002).»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι 
συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά 

Όλα. 
Το γάλα που προορίζεται για ζωοτροφή υπάγεται στην παρούσα 
κλάση, ενώ οι ζωοτροφές που περιέχουν γάλα υπάγονται στην κλά
ση 2309. 
Το γάλα που προορίζεται για θεραπευτικές/προφυλακτικές χρήσεις 
υπάγεται στην κλάση 3001. 

0402 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνω
μένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

Όλα. 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, 
γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω 
και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη 
φρούτων ή κακάου 

Όλα, περιλαμβάνεται η κρέμα, αρωματισμένη ή με προσθήκη φρού
των, το κατεψυγμένο γάλα και το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση, για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
Το παγωτό υπάγεται στην κλάση 2105. 
Τα ποτά που περιέχουν γάλα αρωματισμένο με κακάο ή άλλες ου
σίες υπάγονται στην κλάση 2202. 

0404 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόν
τα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του 
γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού 

Όλα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων γάλακτος για βρέφη. 
Στον κωδικό 0404 10 48 της ΣΟ υπάγεται το πρωτόγαλα (πύαρ) 
βοοειδών σε υγρή μορφή, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί το λίπος 
και η καζεΐνη, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και στον κωδικό 
0404 90 21 της ΣΟ περιλαμβάνεται το πρωτόγαλα (πύαρ) με χα
μηλά λιπαρά, σε σκόνη, που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό και από το 
οποίο δεν έχει αφαιρεθεί η καζεΐνη, για κατανάλωση από τον άνθρω
πο. 

0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το 
γάλα· γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη 

Όλα. 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί Όλα 

0407 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα 
ή βρασμένα 

Όλα, περιλαμβάνονται τα αυγά για επώαση και τα απαλλαγμένα από 
ειδικά παθογόνα αυγά, καθώς και τα γονιμοποιημένα αυγά για 
επώαση (0407 11 και 0407 19). 
Περιλαμβάνονται τα νωπά αυγά (0407 21 έως 0407 29) και άλλα αυγά 
(0407 90), κατάλληλα και ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων. 
Περιλαμβάνονται τα «αυγά 100 ετών». 
Η κατάλληλη και ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων αυ
γοαλβουμίνη υπάγεται στην κλάση 3502. 

0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυ
γών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον 
ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς δια
τηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

Όλα: στην κλάση αυτή υπάγονται τα προϊόντα αυγών είτε έχουν 
υποστεί θερμική επεξεργασία είτε όχι και τα προϊόντα που δεν είναι 
κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

0409 00 00 Μέλι φυσικό Όλα 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0410 00 00 Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Όλα 
Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τον «βασιλικό πολτό» και την πρόπολη 
(που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων 
και συμπληρωμάτων διατροφής) και άλλα υλικά ζωικής προέλευσης 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, εκτός από τα 
κόκαλα (τα οποία υπάγονται στην κλάση 0506). 
Ο κωδικός αυτός της ΣΟ περιλαμβάνει και τα έντομα ή τα αυγά 
εντόμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Γενικές παρατηρήσεις 

Ειδικές απαιτήσεις για ορισμένα προϊόντα αυτού του κεφαλαίου καθορίζονται στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 πίνακας 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011: 

Σειρά 7: τρίχες χοίρων 

Σειρά 8: ακατέργαστο μαλλί και τρίχες που προέρχονται από ζώα άλλα από χοιροειδή 

Σειρά 9: επεξεργασμένα φτερά, τμήματα φτερών και πούπουλα. 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 5 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο 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 0505 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια 
απορρίμματα από ακατέργαστα δέρματα της κλάσης 0511 (κεφάλαια 41 ή 43)· 

γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματά τους (τμήμα XI)· ή 

δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 9603). 

… 

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως «ελεφαντόδοντο» η ύλη που λαμβάνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του 
ιπποπόταμου, 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 βοοειδών. Η κλάση 0511 καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, τις χοντρότριχες και τα απορρίμματά τους, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα.» 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Η κλάση 0505 περιλαμβάνει: 

1) Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών (π.χ. κεφάλια, φτερούγες) με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, και 

2) Φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα) και πούπουλα, 

με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή είναι απλώς καθαρισμένα, απολυμασμένα ή επεξεργασμένα για συντήρηση 
αλλά όχι με περαιτέρω κατεργασία ή σύνδεση. 

Η κλάση 0505 περιλαμβάνει επίσης τις σκόνες, τα άλευρα και τα απορρίμματα φτερών ή μερών φτερών.» 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

0502 10 00 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορ
ρίμματα των τριχών αυτών 

Όλες, κατεργασμένες και ακατέργαστες. 

0504 00 00 Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή 
σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλα
τισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά 

Όλα, περιλαμβάνονται τα στομάχια, οι κύστεις και τα έντερα 
βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών ή πουλερικών 
που έχουν καθαριστεί, αλατιστεί, αποξηρανθεί ή θερμανθεί. 

ex 0505 Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή 
πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω 
και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα 
ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν 
υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή 
τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη 
φτερών 

Όλα, περιλαμβάνονται τα κυνηγετικά τρόπαια πτηνών, αλλά δεν 
περιλαμβάνονται τα επεξεργασμένα διακοσμητικά φτερά, τα επε
ξεργασμένα φτερά που μεταφέρονται από ταξιδιώτες για προ
σωπική τους χρήση ούτε οι αποστολές επεξεργασμένων φτερών 
που αποστέλλονται σε ιδιώτες για μη βιομηχανικούς σκοπούς. 
Βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 142/2011 απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση και 
η διαμετακόμιση μέσω αυτής μη επεξεργασμένων φτερών, τμη
μάτων φτερών και πούπουλων. 
Επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται στα φτερά ανεξάρτητα από την 
επεξεργασία τους, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIII κεφά
λαιο VII σημείο Γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
Περαιτέρω ειδικές απαιτήσεις για τα κυνηγετικά τρόπαια καθο
ρίζονται στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 5 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
Φτερά που χρησιμοποιούνται για παραγέμισμα, πούπουλα, ακα
τέργαστα ή άλλα φτερά περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV 
κεφάλαιο II τμήμα 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

0506 Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέρ
γαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι 
όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με 
οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμμα
τα από αυτές τις ύλες 

Περιλαμβάνονται τα κόκαλα που χρησιμοποιούνται σαν δερμά
τινα κόκαλα για μάσημα από σκύλους και τα κόκαλα για την 
παραγωγή ζελατίνης ή κολλαγόνου εάν προέρχονται από σφά
για τα οποία έχουν θανατωθεί για κατανάλωση από τον άνθρω
πο. 
Οστεάλευρα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρω
πο υπάγονται στην κλάση 0410. 
Ειδικές απαιτήσεις για τα προϊόντα αυτά που δεν προορίζονται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται στη σειρά 6 
(κυνηγετικά τρόπαια), στη σειρά 11 [οστά και προϊόντα με βάση 
τα οστά (εκτός από το οστεάλευρο)], κέρατα και προϊόντα με 
βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο) και χηλές και προ
ϊόντα με βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο), που προ
ορίζονται για χρήσεις πλην της χρήσης σε ζωοτροφές ή ως λιπά
σματα ή βελτιωτικά εδάφους] και στη σειρά 12 (δερμάτινα 
κόκαλα για σκύλους) του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφά
λαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

0507 Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελά
σματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) 
φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέ
ρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και 
ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα 
αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και 
απορρίμματα από αυτές τις ύλες 

Περιλαμβάνονται τα επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια πτηνών 
και οπληφόρων που αποτελούνται αποκλειστικά από οστά, κέ
ρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια, δορές ή δέρματα από 
τρίτες χώρες. 
Ειδικές απαιτήσεις για τα κυνηγετικά τρόπαια καθορίζονται στη 
σειρά 6 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 0508 00 00 Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή 
απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργα
σμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλα
κοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, 
ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι 
κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμ
ματά τους 

Κενά όστρακα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε τρόφι
μα και ως πρώτη ύλη για τη γλυκοσαμίνη. 
Επιπλέον, περιλαμβάνονται τα όστρακα, συμπεριλαμβανομένων 
των κοκάλων σουπιάς, με μαλακό ιστό και σάρκα που αναφέρε
ται στο άρθρο 10 στοιχείο ια) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009. 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/14                                                                                                                                         3.12.2019   



Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 0510 00 00 Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και 
μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξε
ραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προ
έλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρα
σκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή 
αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό 

Η άμβρα (ζωικό ήλεκτρο) και οι κανθαρίδες εξαιρούνται. 
Οι αδένες, άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης και η χολή 
υπάγονται στον κωδικό αυτόν. 
Οι αποξεραμένοι αδένες και προϊόντα υπάγονται στην κλάση 
3001. 
Ειδικές απαιτήσεις δύνανται να καθορίζονται στη σειρά 14 
του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 σχετικά με τα ζωικά υπο
προϊόντα για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς 
πλην των πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς και πα
ράγωγων προϊόντων για χρήσεις εκτός της αλυσίδας ζωοτρο
φών (για φαρμακευτικά προϊόντα και άλλα τεχνικά προϊόν
τα). 

ex 0511 Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· 
Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακα
τάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 

Όλα. 
Περιλαμβάνεται το γενετικό υλικό (σπέρμα και έμβρυα ζωι
κής προέλευσης, όπως βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, 
ιπποειδών και χοιροειδών) και τα ζωικά υποπροϊόντα των κα
τηγοριών 1 και 2 που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. 
Ακολουθούν παραδείγματα προϊόντων ζωικής προέλευσης 
που υπάγονται στις διακρίσεις 0511 10 έως 0511 99: 
0511 10 00 (σπέρμα ταύρου). 
0511 91 (προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια): όλα, περιλαμβάνονται τα αυγά 
ψαριών για επώαση, τα νεκρά ζώα, τα ζωικά υποπροϊόντα 
για την παραγωγή τροφών ζώων συντροφιάς και φαρμακευ
τικών και άλλων τεχνικών προϊόντων. Περιλαμβάνονται τα μη 
ζωντανά ζώα των ειδών του κεφαλαίου 3, που δεν είναι βρώ
σιμα ή θεωρούνται ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανά
λωση, όπως είναι π.χ. οι δαφνίδες (οι λεγόμενοι νερόψυλλοι) 
και άλλα οστρακόδερμα ή φυλλόποδα, αποξεραμένα, για τη 
διατροφή ψαριών ενυδρείου· περιλαμβάνονται τα δολώματα 
αλιείας. 
ex 0511 99 10 (τένοντες και νεύρα,· ξέσματα και άλλα πα
ρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρματα). 
Επίσημοι έλεγχοι απαιτούνται για δορές και δέρματα που δεν 
έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο Γ 2 του 
κεφαλαίου V του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011, εάν πληρούν τους όρους του άρθρου 41 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. 
ex 0511 99 31 (ακατέργαστοι φυσικοί σπόγγοι ζωικής προ
έλευσης): όλοι, εφόσον προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο· εάν δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο, μόνο εκείνοι που προορίζονται για τροφές 
ζώων συντροφιάς. Ειδικές απαιτήσεις για όσους δεν προορί
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται στη 
σειρά 12 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμή
μα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
ex 0511 99 39 (άλλοι εκτός των ακατέργαστων φυσικών 
σπόγγων ζωικής προέλευσης): όλοι, εφόσον προορίζονται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο· εάν δεν προορίζονται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μόνο εκείνοι που προορί
ζονται για τροφές ζώων συντροφιάς. Ειδικές απαιτήσεις για 
όσους δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
καθορίζονται στη σειρά 12 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV 
κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
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1) 2) 3) 

ex 0511 99 85 (άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· Ζώα μη ζων
τανά του κεφαλαίου 1, ακατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου): Περιλαμβάνονται έμβρυα, ωάρια, σπέρμα και γε
νετικό υλικό που δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό 0511 10 
και ειδών άλλων εκτός των βοοειδών. Περιλαμβάνονται ζωικά 
υποπροϊόντα για την παραγωγή ζωοτροφών ζώων συντρο
φιάς ή άλλων τεχνολογικών προϊόντων. 
Περιλαμβάνονται οι ακατέργαστες χοντρότριχες, τα μελισ
σοκομικά προϊόντα εκτός από τα κεριά μελισσοκομίας ή τε
χνικών χρήσεων, ο σπερματοκηρός τεχνικών χρήσεων, τα μη 
ζωντανά ζώα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 τα οποία δεν 
είναι βρώσιμα ή δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο (για παράδειγμα: σκύλοι, γάτες, έντομα), τα υλικά 
ζωικής προέλευσης όταν δεν έχουν μεταβληθεί τα βασικά 
χαρακτηριστικά, και το βρώσιμο αίμα ζώων που δεν προέρ
χεται από ψάρια, το οποίο προορίζεται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας· βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα 

Γενικές παρατηρήσεις 

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει το λευκό (φύτρα) μανιταριών σε προϊόν λιπασματοποίησης αποστειρωμένης κοπριάς ζωικής 
προέλευσης. 

Απόσπασμα των επεξηγηματικών σημειώσεων της ΣΟ 

0602 90 10 Λευκό (φύτρα) μανιταριών: 

Ο όρος “λευκό (φύτρα) μανιταριών” υποδηλώνει ένα πλέγμα λεπτών ινών (θαλλός ή μυκήλιο) που συχνά βρίσκεται κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους, ζει και αναπτύσσεται στην επιφάνεια ζωικών ή φυτικών ουσιών που βρίσκονται σε αποσύνθεση και μέσα 
στους ίδιους τους ιστούς και παράγει μανιτάρια. 

Στη διάκριση αυτή υπάγεται επίσης και το ατελώς ανεπτυγμένο μυκήλιο που παρουσιάζεται σε μορφή μικροσκοπικών σωματιδίων 
τοποθετημένων πάνω σε υπόθεμα από σπόρους δημητριακών, οι οποίοι τοποθετούνται σε πρόχωμα (φουσκί) αποτελούμενο από 
αποστειρωμένη κοπριά αλόγου (μείγμα αχύρου και κοπριάς αλόγου).»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 0602 90 10 Λευκό (φύτρα) μανιταριών Μόνον εφόσον περιέχει μεταποιημένη κόπρο ζωικής προ
έλευσης και καθορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες στη σειρά 
1 του πίνακα 2 στο κεφάλαιο II τμήμα 1 του παραρτήματος 
XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί· βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά· άχυρα 
και χορτονομές                                                                

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 1212 99 95 Άλλα φυτικά προϊόντα είδους που χρησιμεύει 
κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου και που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

Γύρη μελισσών 
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1) 2) 3) 

ex 1213 00 00 Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητρια
κών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμ
πιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

Μόνο άχυρο 

ex 1214 90 Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύ
τλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, 
χορτονομές (foin, luzerne), τριφύλλια, κτη
νοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βί
κου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων: 
εκτός από το αλεύρι και τα συσσωματώματα 
με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne). 

Μόνο σανός   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά· προϊόντα της διάσπασης αυτών· λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα· κεριά ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης 

Γενικές παρατηρήσεις 

Όλες οι λιπαρές ουσίες ζωικής προέλευσης. Ειδικές απαιτήσεις για τα ακόλουθα προϊόντα καθορίζονται στο παράρτημα XIV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011: 

1. τετηγμένα λίπη και ιχθυέλαιο στη σειρά 3 του πίνακα 1 στο κεφάλαιο I τμήμα 1· 

2. τετηγμένα λίπη από υλικά της κατηγορίας 2 για ορισμένους σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα (π.χ. 
για την παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων) στη σειρά 17 του πίνακα 2 στο κεφάλαιο II τμήμα 1· 

3. παράγωγα λίπους στη σειρά 18 του πίνακα 2 στο κεφάλαιο II τμήμα 1. 

Τα παράγωγα λίπους περιλαμβάνουν τα προϊόντα πρώτου σταδίου που προέρχονται από λίπη και έλαια όταν στην καθαρή μορφή 
τους εφαρμόζεται μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα XIII κεφάλαιο XI σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011. 

Τα μείγματα παραγώγων με άλλα υλικά υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους. 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 15 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της κλάσης 0209· 

β) το βούτυρο, το λίπος και το λάδι κακάου (κλάση 1804)· 

γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15 % προϊόντα της κλάσης 0405 (κεφάλαιο 21 γενικά)· 

δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 2301) και τα υπολείμματα των κλάσεων 2304 μέχρι 2306· 

… 

3. Η κλάση 1518 δεν περιλαμβάνει τα λίπη και λάδια απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονται τα 
αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια. 

4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των 
λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση 1522.». 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Η κλάση 1516 περιλαμβάνει τα ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια, τα οποία έχουν υποστεί ειδικό χημικό μετασχηματισμό ενός 
είδους από αυτά που αναφέρονται πιο κάτω, αλλά δεν έχουν υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. 

Η κλάση περιλαμβάνει επίσης τα ανάλογης επεξεργασίας κλάσματα λιπών και ελαίων ζωικής ή φυτικής προέλευσης. 

Η υδρογόνωση, η οποία πραγματοποιείται φέρνοντας τα προϊόντα σε επαφή με καθαρό υδρογόνο στην κατάλληλη θερμοκρασία 
και πίεση με την παρουσία ενός καταλύτη (συνήθως λεπτώς καταμερισμένο νικέλιο), αυξάνει τα σημεία τήξης των λιπών και τη 
συνοχή των ελαίων μετατρέποντας τα ακόρεστα γλυκερίδια (π.χ. ελαϊκό οξύ, λινελαϊκό οξύ και άλλα οξέα) σε κεκορεσμένα 
γλυκερίδια με υψηλότερα σημεία τήξης (π.χ. παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ και άλλα οξέα). 
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Η κλάση 1518 περιλαμβάνει μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή έλαια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα 
διαφόρων λιπών ή ελαίων του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 

Το τμήμα αυτό καλύπτει, μεταξύ άλλων χρησιμοποιημένα έλαια φριτέζας που περιέχουν, για παράδειγμα, κραμβέλαιο, σογιέλαιο 
και μικρή ποσότητα ζωικού λίπους, για χρήση στην παρασκευή ζωοτροφών. 

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα λίπη και τα έλαια ή 
τα κλάσματά τους, στα οποία η τροποποίηση αφορά περισσότερα του ενός λίπη ή έλαια.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

1501 Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του 
saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503 

Όλα 

1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 

Όλα 

1503 00 Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», 
ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέ
λαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε 
αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί 

Όλα 

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

Όλα, ιχθυέλαια – και λάδια από προϊόντα αλιείας και θαλάσ
σια θηλαστικά. 
Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής περιλαμβάνονται γενι
κά στην κλάση 1517 ή στο κεφάλαιο 21. 

1505 00 Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχον
ται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της 
λανολίνης 

Όλα, εριολίπος που εισάγεται ως τετηγμένο λίπος, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011, ή λανολίνη που εισάγεται ως ενδιάμεσο προϊόν. 

1506 00 00 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημι
κώς μετασχηματισμένα 

Όλα 
Λίπη και λάδια που δεν έχουν υποστεί κλασματικό διαχωρι
σμό, καθώς και τα αρχικά τους κλάσματα που παράγονται με 
μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα XIII 
κεφάλαιο XI σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

1516 10 Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, 
μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστερο
ποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινι
σμένα, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλ
λιώς παρασκευασμένα 

Όλα: ζωικά λίπη και λάδια. 
Για τους επίσημους ελέγχους στα παράγωγα λίπους περιλαμ
βάνονται τα προϊόντα πρώτου σταδίου που προέρχονται από 
ζωικά λίπη και λάδια όταν στην καθαρή μορφή τους εφαρμό
ζεται μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα 
XIII κεφάλαιο XI σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011. 

ex 1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα 
βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή 
από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών 
του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και 
λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της 
κλάσης 1516 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1518 00 91 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλά
σματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρα
σμένα ή ψημένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, 
θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με 
απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροπο
ποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 
1516 

Μόνο ζωικής προέλευσης. 
Παράγωγα λίπους που παράγονται με μία από τις μεθόδους 
που καθορίζονται στο παράρτημα XIII κεφάλαιο XI σημείο 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
Ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στη σειρά 17 (τετηγμένα 
λίπη) και στη σειρά 18 (παράγωγα λίπους) του πίνακα 2 
στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 1518 00 95 Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα 
από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και 
φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους 

Μόνο παρασκευάσματα λιπών και ελαίων, τετηγμένα λίπη και 
παράγωγα, που προέρχονται από ζώα· συμπεριλαμβανομέ
νων των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων που προορί
ζονται για χρήση εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

Παράγωγα λίπους που παράγονται με μία από τις μεθόδους 
που καθορίζονται στο παράρτημα XIII κεφάλαιο XI σημείο 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 1518 00 99 Άλλα Μόνον εφόσον περιέχουν λίπη ζωικής προέλευσης. 

ex 1520 00 00 Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά 
και αλισίβες 

Μόνο ζωικής προέλευσης. 

1521 90 91 Ακατέργαστα κεριά από μέλισσες ή άλλα έν
τομα 

Όλα, περιλαμβάνονται τα κεριά σε φυσικές κηρήθρες, το 
ακατέργαστο κερί μελισσών για τη μελισσοκομία ή άλλους 
τεχνικούς σκοπούς. 
Βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 απαγορεύεται η εισαγωγή στην 
Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω αυτής κεριού μελισσών με 
τη μορφή κηρήθρας. 
Ειδικές απαιτήσεις για τα παραπροϊόντα της μελισσοκομίας 
καθορίζονται στη σειρά 10 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV 
κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

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

Όλα, περιλαμβάνονται τα κεριά, επεξεργασμένα και εξευγενι
σμένα, λευκασμένα και χρωματισμένα, που προορίζονται για 
τη μελισσοκομία ή άλλους τεχνικούς σκοπούς. 
Ειδικές απαιτήσεις για τα παραπροϊόντα της μελισσοκομίας 
καθορίζονται στη σειρά 10 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV 
κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
Τα παραπροϊόντα μελισσοκομίας, εκτός από το κερί μελισσών, 
υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους βάσει του κωδικού της 
ΣΟ 0511 99 85«Άλλα». 

ex 1522 00 Λάδια δερμάτων· υπολείμματα που προέρ
χονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή 
ζωικών ή φυτικών κεριών 

Μόνο ζωικής προέλευσης. 
Ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στη σειρά 18 του πίνακα 2 
(παράγωγα λίπους) στο τμήμα 1 του κεφαλαίου II του παραρ
τήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακόστρακων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 16 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει 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, 3 ή στην κλάση 0504. 

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 μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από 
τα προϊόντα αυτά. Όταν 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 εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902 ούτε στα παρασκευάσματα των κλάσεων 2103 ή 2104. 

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν συκώτι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για 
τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 1601 ή 1602. 

…» 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

1601 00 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από 
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευά
σματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά 

Όλα, περιλαμβάνονται οι διάφορες μορφές κρέατος σε 
κονσέρβες. 

ex 1602 Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, πα
ραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1603 00 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακο
στράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Περιλαμβάνονται εκχυλίσματα κρέατος και συμπυ
κνώματα κρέατος, ζελατινοποιημένες πρωτεΐνες ψα
ριών, διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες, 
και ο χόνδρος καρχαρία. 

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

Προϊόντα ζωικής προέλευσης μόνο, μαγειρεμένα ή 
προμαγειρεμένα παρασκευάσματα που περιέχουν ή 
αναμειγνύονται με ψάρια ή προϊόντα αλιείας. 
Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα από σουρίμι 
του κωδικού 1604 20 05 της ΣΟ. 
Περιλαμβάνονται τα ψάρια σε κονσέρβα και το χαβιάρι 
σε κονσέρβα σε αεροστεγείς συσκευασίες, καθώς και 
το σούσι (εφόσον δεν ταξινομούνται σε κωδικό ΣΟ που 
αναφέρεται στο κεφάλαιο 19). 
Τα λεγόμενα σουβλάκια ψαριών (νωπή σάρκα ψαριού 
ή νωπές γαρίδες με λαχανικά περασμένα σε ξύλινο κα
λαμάκι) ταξινομούνται στον κωδικό 1604 19 97 της 
ΣΟ. 

ex 1605 Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Περιλαμβάνονται πλήρως παρασκευασμένα ή προπα
ρασκευασμένα σαλιγκάρια, κονσερβοποιημένα μαλα
κόστρακα ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και μύδι 
σε σκόνη.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 17 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

… 

β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)] και 
τα άλλα προϊόντα της κλάσης 2940· 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η 
μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), 
χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από 
ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών· υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμει
γμένα με φυσικό μέλι 

Λακτόζη. 
Σάκχαρα και τεχνητό μέλι, όπου αναμειγνύεται με 
φυσικό μέλι.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 18 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των κλάσεων 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ή 
3004. 

2. Η κλάση 1806 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο. 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που 
περιέχουν κακάο 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης μόνο, π.χ. γαλακτο
κομικά προϊόντα.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα· είδη ζαχαροπλαστικής 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 19 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902, τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % 
κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια ή έναν συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)· 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 1901 Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, 
που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο 
από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπαν
θείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από 
προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν 
περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά 
βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Περιλαμβάνονται τα άψητα τρόφιμα (π.χ. πίτσες) που 
περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Τα μαγειρικά παρασκευάσματα περιλαμβάνονται στα 
κεφάλαια 16 και 21. 

1902 11 00 Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα 
ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, που περιέχουν αυγά 

Όλα 

ex 1902 20 10 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή 
αλλιώς παρασκευασμένα) που περιέχουν κατά βάρος 
περισσότερο του 20 % ψάρια και μαλακόστρακα, μα
λάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1902 20 30 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή 
αλλιώς παρασκευασμένα) που περιέχουν κατά βάρος 
περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάμι και παρό
μοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και 
προέλευσης 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1902 20 91 Παραγεμισμένα ζυμαρικά, ψημένα Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 1902 20 99 Άλλα [άλλα παραγεμισμένα ζυμαρικά, μη ψημένα] Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1902 30 Ζυμαρικά άλλα από τα ζυμαρικά των διακρίσεων 
1902 11, 1902 19 και 1902 20 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1902 40 Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1904 10 10 Παρασκευασμένες τροφές που λαμβάνονται από τη 
διόγκωση ή φρύξη αραβοσίτου 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 1904 90 10 Παρασκευασμένες τροφές με βάση το ρύζι Προϊόντα ζωικής προέλευσης μόνο, π.χ. σούσι 
(εφόσον δεν ταξινομούνται στο κεφάλαιο 16). 

ex 1905 Είδη ζαχαροπλαστικής Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 20 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

… 

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 έναν συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά 
(κεφάλαιο 16). 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς πα
ρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα 
της κλάσης 2006 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς πα
ρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προ
ϊόντα της κλάσης 2006 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 21 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

… 

ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις κλάσεις 2103 ή 2104, που περιέχουν πάνω 
από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια ή έναν συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16). 

… 
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3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2104, θεωρούνται ως “σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής” τα 
παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερα βασικά συστατικά, όπως κρέας, 
ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα κατάλληλα για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας ή 
για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο καθαρού βάρους 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 καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να 
περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια. 

Συμπληρωματικές σημειώσεις 

… 

5. Άλλα παρασκευάσματα διατροφής που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων, όπως οι κάψουλες, τα δισκία, οι παστίλιες και τα 
χάπια, και τα οποία προορίζονται για χρήση ως συμπληρώματα διατροφής κατατάσσονται στην κλάση 2106, εκτός εάν 
κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού. 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 2103 90 90 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρα
σκευασμένες· αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα· 
αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη. 
— Άλλα 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες 
και ζωμοί παρασκευασμένα· παρασκευάσματα δια
τροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης μόνο, συμπεριλαμβανο
μένων των βρεφικών τροφών σε δοχεία με περιεχόμενο 
καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμά
ρια. 

ex 2105 00 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 2106 10 Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής 
σύστασης 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης· δεν περιλαμ
βάνονται συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα 
για τον τελικό καταναλωτή που περιέχουν μικρές πο
σότητες (λιγότερο από 20 % συνολικά) μεταποιημέ
νων ζωικών προϊόντων (που περιέχουν γλυκοζαμίνη, 
χονδροϊτίνη και/ή χιτοζάνη) εκτός από προϊόντα με 
βάση το κρέας. 

ex 2106 90 51 Σιρόπι λακτόζης Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης· δεν περιλαμ
βάνονται συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα 
για τον τελικό καταναλωτή που περιέχουν μικρές πο
σότητες (λιγότερο από 20 % συνολικά) μεταποιημέ
νων ζωικών προϊόντων (που περιέχουν γλυκοζαμίνη, 
χονδροϊτίνη και/ή χιτοζάνη) εκτός από προϊόντα με 
βάση το κρέας. 

ex 2106 90 92 Άλλα παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, τα οποία δεν 
περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε 
είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 
% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λι
γότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο 
του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης· δεν περιλαμ
βάνονται συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα 
για τον τελικό καταναλωτή που περιέχουν μικρές πο
σότητες (λιγότερο από 20 % συνολικά) μεταποιημέ
νων ζωικών προϊόντων (που περιέχουν γλυκοζαμίνη, 
χονδροϊτίνη και/ή χιτοζάνη) εκτός από προϊόντα με 
βάση το κρέας. 

ex 2106 90 98 Άλλα παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης· δεν περιλαμ
βάνονται συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα 
για τον τελικό καταναλωτή που περιέχουν μικρές πο
σότητες (λιγότερο από 20 % συνολικά) μεταποιημέ
νων ζωικών προϊόντων (που περιέχουν γλυκοζαμίνη, 
χονδροϊτίνη και/ή χιτοζάνη) εκτός από προϊόντα με 
βάση το κρέας.   

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2019                                                                                                                                         L 312/23   



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 22 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«… 

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2202, θεωρούνται ως “ποτά μη αλκοολούχα” τα ποτά των οποίων ο κατ’ όγκο αλκοολικός 
τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5 % vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 2203 μέχρι 
2206 ή στην κλάση 2208. 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 2202 99 99 Άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυ
μούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 πε
ριεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που 
προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 
0404 ίσης ή ανώτερης του 2 %. 

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας μόνο.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής· τροφές παρασκευασμένες για ζώα 

Σημείωση στο κεφάλαιο 23 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του παρόντος κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Περιλαμβάνονται στην κλάση 2309 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και λαμβάνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το 
γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και 
υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή. 

…» 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών, οι μεμβρανώδεις ιστοί που παραμένουν μετά την τήξη χοιρινού ή άλλου ζωικού λίπους. Τα ινώδη 
κατάλοιπα ξιγκιών χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρασκευή τροφών για ζώα (π.χ. μπισκότα για σκύλους), αλλά παραμένουν 
στην κλάση 2301 ακόμη και αν είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

2301 Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακό
στρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρό
βια ακατάλληλα για τη διατροφή του αν
θρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών 

Όλα, περιλαμβάνονται η μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που 
δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα κρεα
τάλευρα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άν
θρωπο και τα ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών είτε προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο είτε όχι. 
Τα άλευρα φτερών περιλαμβάνονται στην κλάση 0505. 
Ειδικές απαιτήσεις για τη μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη καθο
ρίζονται στη σειρά 1 του πίνακα 1 στο παράρτημα XIV κεφά
λαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για τη διατροφή των ζώων 

Όλα, εφόσον περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός 
από τις διακρίσεις 2309 90 20 και 2309 90 91. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι τροφές για σκύλους ή γά
τες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση (διάκριση 
2309 10), που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης και 
προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά» από ψάρια ή θαλάσσια 
θηλαστικά (κωδικός ΣΟ 2309 90 10). Προϊόντα που προορί
ζονται για ζωοτροφές, μεταξύ των οποίων τα μείγματα αλεύ
ρων (όπως χηλές, κέρατα κ.λπ.). 
Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται το υγρό γάλα, το πρωτό
γαλα και προϊόντα που περιέχουν προϊόντα γάλακτος, πρωτό
γαλα ή υδατάνθρακες, κανένα από τα οποία δεν προορίζεται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο παρά μόνο για ζωοτροφές. 
Περιλαμβάνονται οι τροφές για ζώα συντροφιάς, τα δερμάτινα 
κόκαλα για σκύλους και τα μείγματα αλεύρων. Τα μείγματα 
είναι δυνατόν να περιέχουν νεκρά έντομα. 
Ειδικές απαιτήσεις για τροφές για ζώα συντροφιάς, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους, καθορί
ζονται στη σειρά 12 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφά
λαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
Περιλαμβάνονται τα προϊόντα αυγών που δεν προορίζονται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο και άλλα μεταποιημένα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατα
νάλωση από τον άνθρωπο. 
Ειδικές απαιτήσεις για τα προϊόντα αυγών καθορίζονται στη 
σειρά 9 του πίνακα 1 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο I τμήμα 
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 

Ανόργανα χημικά προϊόντα· Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των 
μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων                                                                

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 2835 25 00 Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου 
(φωσφορικό διασβέστιο) 

Μόνο ζωικής προέλευσης. 
Ειδικές απαιτήσεις για το φωσφορικό διασβέστιο καθορίζονται 
στη σειρά 6 του πίνακα 1 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο I 
τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 2835 26 00 Άλλα φωσφορικά άλατα του ασβεστίου Μόνο το φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης. 
Ειδικές απαιτήσεις για το φωσφορικό ασβέστιο καθορίζονται 
στη σειρά 7 του πίνακα 1 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο I 
τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 

Οργανικά χημικά προϊόντα                                                                

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 2922 49 Αμινοξέα, άλλα από εκείνα που περιέχουν περισσό
τερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι 
εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

Μόνο ζωικής προέλευσης. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 2925 29 00 Άλλες ιμίνες και τα παράγωγα αυτών εκτός από 
chlordimeform (ISO)· Άλατα των προϊόντων αυτών 

Η κρεατίνη ζωικής προέλευσης. 

ex 2930 Θειοενώσεις οργανικές Αμινοξέα ζωικής προέλευσης, όπως: 
— ex 2930 90 13 Κυστεΐνη και κυστίνη· 
— ex 2930 90 16 Παράγωγα της κυστεΐνης ή της 

κυστίνης. 

ex 2932 99 00 Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο/- 
α οξυγόνου 

Μόνο ζωικής προέλευσης, για παράδειγμα, γλυ
κοζαμίνη, γλυκοζαμίνη-6-φωσφορικό άλας και τα 
θειικά τους άλατα. 

ex 2942 00 00 Άλλες οργανικές ενώσεις Μόνο ζωικής προέλευσης.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

Φαρμακευτικά προϊόντα 

Γενικές παρατηρήσεις 
Τα τελικά φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΕ) αριθ. 
142/2011, εξαιρούνται από τον κατάλογο. Τα ενδιάμεσα προϊόντα περιλαμβάνονται. 
Στην κλάση 3001 (αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη· εκχυλίσματα αδένων ή άλλων 
οργάνων ή των εκκρίσεών τους για οποθεραπεία· ηπαρίνη και τα άλατά της· άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, 
παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού) μόνο τα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης των διακρίσεων 3001 20 και 3001 90 είναι συναφή για τους επίσημους ελέγχους. Βλέπε τις 
ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011: 
1. Σειρά 2 του πίνακα 2 στο κεφάλαιο II τμήμα 1 για τα προϊόντα αίματος, πλην των προερχομένων από ιπποειδή, για την 

παρασκευή τεχνικών προϊόντων και 
2. Σειρά 3 του πίνακα 2 στο κεφάλαιο II τμήμα 1 για το αίμα και τα προϊόντα αίματος από ιπποειδή, και 
3. Σειρά 14 του πίνακα 2 στο κεφάλαιο II τμήμα 1 για τα ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς 

πλην των πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς και των παράγωγων προϊόντων για χρήσεις εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών. 
Στην κλάση 3002 [Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα 
κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. 
Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα] μόνο οι διακρίσεις 3002 12 και 
3002 90 είναι συναφείς για τους επίσημους ελέγχους. Το αίμα ανθρώπων της διάκρισης 3002 90 10 και τα εμβόλια των 
διακρίσεων 3002 20 και 3002 30 δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους.                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

3001 20 90 Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρί
σεών τους, εκτός εκείνων που είναι ανθρώπινης 
προέλευσης 

Όλα· περιλαμβάνεται το υποκατάστατο του μητρικού 
πρωτογάλακτος προϊόν που χρησιμοποιείται στη δια
τροφή των μοσχαριών. 

ex 3001 90 91 Ουσίες ζωικής προέλευσης παρασκευασμένες για 
σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς: ηπαρίνη 
και τα άλατά της 

Όλα τα ζωικά προϊόντα τα οποία προορίζονται για 
περαιτέρω μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 34 πα
ράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, 
για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων που 
αναφέρονται στα σημεία α) έως στ) του άρθρου 33 του 
εν λόγω κανονισμού. 

3001 90 98 Άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης, εκτός από την 
ηπαρίνη και τα άλατά της, παρασκευασμένες για 
σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Όλα. 
Εκτός από τους αδένες και άλλα όργανα που αναφέ
ρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονι
σμένου Συστήματος για την κλάση 3001, (A), στη 
διάκριση αυτή υπάγονται η υπόφυση, οι επινεφρίδιες 
κάψες και ο θυρεοειδής αδένας· εκτός εκείνων που 
ορίζονται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3002 12 00 Αντιοροί και άλλα κλάσματα του αίματος Μόνο τα παράγωγα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Δεν περιλαμβάνονται τα τελικά φαρμακευτικά προϊόν
τα που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή. 
Εξαιρούνται τα αντισώματα και το DNA. 
Ειδικές απαιτήσεις για την κλάση 3002, καθορίζονται 
για τα ζωικά υποπροϊόντα που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 πίνακας 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 στις ακόλουθες σει
ρές: 
Σειρά 2: προϊόντα αίματος, πλην των προερχομένων 
από ιπποειδή. 
Σειρά 3: αίμα και προϊόντα αίματος από ιπποειδή. 

3002 90 30 Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προ
φυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις 

Όλα 

ex 3002 90 50 Καλλιέργειες μικροοργανισμών Μόνο παθογόνα και καλλιέργειες παθογόνων για ζώα. 

ex 3002 90 90 Άλλα Μόνο παθογόνα και καλλιέργειες παθογόνων για ζώα. 

ex 3006 92 00 Φαρμακευτικά απορρίμματα Μόνο τα παράγωγα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Φαρμακευτικά απορρίμματα, δηλαδή φαρμακευτικά 
προϊόντα τα οποία είναι ακατάλληλα για την αρχικώς 
προβλεπόμενη χρήση.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 

Λιπάσματα 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 31 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) το αίμα των ζώων της κλάσης 0511· 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3101 00 00 Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. 
Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική 
επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευ
σης 

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης σε ανόθευτη 
μορφή. 
Περιλαμβάνονται το γκουανό, εξαιρουμένου του μη 
ανοργανοποιημένου γκουανό. 
Περιλαμβάνεται το μείγμα κόπρου με επεξεργασμένη 
ζωική πρωτεΐνη, εάν χρησιμοποιείται ως λίπασμα· αλλά 
τα χημικά μείγματα κόπρου που χρησιμοποιούνται ως 
λιπάσματα εξαιρούνται (βλέπε κλάση 3105, η οποία 
καλύπτει μόνο ορυκτά ή χημικά λιπάσματα). 
Ειδικές απαιτήσεις για τη μεταποιημένη κόπρο, τα πα
ράγωγα προϊόντα από μεταποιημένη κόπρο και γκουα
νό από νυχτερίδες καθορίζονται στη σειρά 1 του πίνα
κα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 3105 10 00 Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συ
σκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 
kg 

Μόνο τα λιπάσματα που περιέχουν παράγωγα προϊόν
τα ζωικής προέλευσης. 
Ειδικές απαιτήσεις για τη μεταποιημένη κόπρο, τα πα
ράγωγα προϊόντα από μεταποιημένη κόπρο και γκουα
νό από νυχτερίδες καθορίζονται στη σειρά 1 του πίνα
κα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα παράγωγά τους· χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες· χρώματα 
επίχρισης και βερνίκια· μαστίχες (στόκοι)· μελάνια 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 32 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 
«… 

3. Υπάγονται, επίσης, στις κλάσεις 3203, 3204, 3205 και 3206 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία 
περιλαμβάνονται, σ’ ό,τι αφορά την κλάση 3206, τα χρωστικά (pigments) της κλάσης 2530 ή του κεφαλαίου 28, τα ψήγματα 
και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται 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 παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης (κλάση 3212), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις κλάσεις 3207, 
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ή 3215. 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3203 Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις 
οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, 
αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευ
σης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. 
Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 
του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυ
τικής ή ζωικής προέλευσης 

Μόνο χρωστικές σε εναιωρήματα σε βάση λίπους γά
λακτος, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τρο
φίμων ή ζωοτροφών. 

ex 3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και κα
θορισμένης χημικής σύστασης· παρασκευάσματα 
που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου 
αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές 
ύλες· προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκεί
νων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης 
του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορι
σμένης χημικής σύστασης 

Μόνο χρωστικές σε εναιωρήματα σε βάση λίπους γά
λακτος, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τρο
φίμων ή ζωοτροφών.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή· προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά 
παρασκευάσματα                                                                

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3302 Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με 
βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις 
ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
ποτών 

Μόνο αρωματικές ουσίες με βάση λιπαρές ύλες προ
ερχόμενες από γάλα, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 

Λευκωματώδεις ύλες· τροποποιημένα άμυλα· κόλλες· ένζυμα                                                                

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

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

Καζεΐνη που προορίζεται για κατανάλωση από τον άν
θρωπο, για ζωοτροφή ή για τεχνικούς σκοπούς. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

Ειδικές απαιτήσεις για το γάλα, τα προϊόντα με βάση το 
γάλα και το πρωτόγαλα που δεν προορίζονται για κα
τανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται στη σειρά 4 
του πίνακα 1 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο I τμήμα 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 3502 Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού 
γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται 
σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού 
γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα 
των αλβουμινών 

Περιλαμβάνονται προϊόντα που προέρχονται από αυγά και 
από γάλα ανεξάρτητα από το εάν προορίζονται για κατανά
λωση από τον άνθρωπο (συμπεριλαμβάνονται οι ζωοτροφές). 
Ειδικές απαιτήσεις για το γάλα, τα προϊόντα με βάση το 
γάλα και το πρωτόγαλα που δεν προορίζονται για κα
τανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται στη σειρά 4 
του πίνακα 1 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο I τμήμα 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 και για τα προ
ϊόντα αυγών που δεν προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο στη σειρά 9 του πίνακα 1 στο πα
ράρτημα XIV κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011. 

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

Περιλαμβάνεται η ζελατίνη για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, για ζωοτροφές και για τεχνική χρήση. 
Η ζελατίνη που ταξινομείται στην κλάση 3913 (σκλη
ρυμένες πρωτεΐνες) και 9602 (κατεργασμένη, μη 
σκληρυμένη και τεχνουργήματα από μη σκληρυμένη 
ζελατίνη), π.χ. κενές κάψουλες εάν δεν προορίζονται 
για τρόφιμα ή ζωοτροφές, δεν υπόκειται σε επίσημους 
ελέγχους. 
Ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στη σειρά 5 του πίνα
κα 1 στο τμήμα 1 του κεφαλαίου I του παραρτήματος 
XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για τη ζε
λατίνη και την υδρολυμένη πρωτεΐνη που δεν προορί
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και στο τμή
μα 11 του κεφαλαίου II του παραρτήματος XIV του εν 
λόγω κανονισμού για τη φωτογραφική ζελατίνη. 

ex 3504 00 Πεπτόνες και τα παράγωγά τους· άλλες πρωτεϊνικές 
ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κα
τεργασμένη ή μη με χρώμιο 

Περιλαμβάνονται το κολλαγόνο και οι υδρολυμένες 
πρωτεΐνες που προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο, για ζωοτροφές και για τεχνική χρήση. 
Περιλαμβάνονται τα πρωτεϊνικά προϊόντα κολλαγό
νου που προέρχονται από δέρματα και τένοντες ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των οστών στην περίπτωση των 
χοίρων, των πουλερικών και των ψαριών. 
Περιλαμβάνονται οι υδρολυμένες πρωτεΐνες που απο
τελούνται από πολυπεπτίδια, πεπτίδια ή αμινοξέα και 
μείγματά τους, που λαμβάνονται με την υδρόλυση 
ζωικών υποπροϊόντων. Δεν υπόκεινται σε επίσημους 
ελέγχους όταν χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα σε πα
ρασκευάσματα διατροφής (κλάση 2106). 
Περιλαμβάνονται οποιαδήποτε υποπροϊόντα γάλα
κτος που προορίζονται για κατανάλωση από τον άν
θρωπο στην περίπτωση που δεν υπάγονται στην κλάση 
0404. 
Ειδικές απαιτήσεις για το κολλαγόνο καθορίζονται στη 
σειρά 8 του πίνακα 1, ενώ για τη ζελατίνη και για την 
υδρολυμένη πρωτεΐνη στη σειρά 5 του ίδιου πίνακα 
στο παράρτημα XIV κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

ex 3507 10 00 Πυτιά και τα συμπυκνώματά της Πυτιά και τα συμπυκνώματά της που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, μόνο εάν προέρχονται 
από προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3507 90 90 Άλλα ένζυμα εκτός της πυτιάς και των συμπυκνω
μάτων της ή λιπάση λιποπρωτεϊνών·ή αλκαλική 
πρωτεάση ασπεργίλλου 

Μόνο ζωικής προέλευσης.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 38 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 
«… 

4. Στην ονοματολογία, με τον όρο “αστικά απορρίμματα” νοούνται τα απορρίμματα ιδιωτών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
νοσοκομείων, καταστημάτων, γραφείων κ.λπ., και τα απορρίμματα που συλλέγονται από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, 
καθώς και τα άχρηστα υλικά οικοδομών και κατεδαφίσεων. Τα αστικά απορρίμματα περιέχουν κατά κανόνα σημαντικό αριθμό 
υλών, όπως οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ, το ξύλο, το χαρτί, οι υφαντικές ύλες, το γυαλί, το μέταλλο, τα προϊόντα 
διατροφής, τα σπασμένα έπιπλα και άλλα φθαρμένα ή απορριπτόμενα είδη. 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3822 00 00 Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε 
υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια δια
γνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα 
από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006· πιστοποιη
μένα υλικά αναφοράς 

Μόνο προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των ιατρο
τεχνολογικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου(1) και των ιατροτεχνολογικών βοη
θημάτων που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vi
tro, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2). 

ex 3825 10 00 Αστικά απορρίμματα Μόνο τα υπολείμματα τροφίμων που περιέχουν προ
ϊόντα ζωικής προέλευσης, στο μέτρο που αυτά εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγρα
φος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009, πλην των υπολειμμάτων τροφίμων που 
προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διε
θνείς μεταφορές και διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 
12 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού. 
Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια που προορίζον
ται για χρήση εντός του πεδίου εφαρμογής του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, για παράδειγμα, όσον 
αφορά τα οργανικά λιπάσματα ή το βιοαέριο, μπορούν 
να καλύπτονται από αυτόν τον κωδικό ΣΟ. 

(1) (1) Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1). 
(2) (2) Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα 

που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1).   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες                                                                

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3913 90 00 Άλλα πολυμερή φυσικά (εκτός από το αλγινικό οξύ, 
τα άλατα και τους εστέρες του) και πολυμερή φυσικά 
τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά 
παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές 
μορφές 

Μόνο προϊόντα ζωικής προέλευσης, π.χ. θειική χον
δροϊτίνη, χιτοζάνη, σκληρυμένη ζελατίνη. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 3917 10 10 Τεχνητά έντερα (περιβλήματα λουκάνικων) από 
σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστι
κές ύλες 

Μόνο τα παράγωγα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

ex 3926 90 92 Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τε
χνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 
έως 3914, κατασκευασμένα από φύλλα 

Κενές κάψουλες σκληρυμένης ζελατίνης για κατανά
λωση από ζώα· ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στη 
σειρά 5 του πίνακα 1 στο τμήμα 1 του κεφαλαίου I του 
παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011. 

ex 3926 90 97 Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τε
χνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 
έως 3914, μη κατασκευασμένα από φύλλα 

Κενές κάψουλες σκληρυμένης ζελατίνης για κατανά
λωση από ζώα· ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στη 
σειρά 5 του πίνακα 1 στο τμήμα 1 του κεφαλαίου I του 
παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 

Γενικές παρατηρήσεις 

Μόνο τα δέρματα μονόπλων που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4101, 4102, 4103 υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους. 

Ειδικές απαιτήσεις για τα δέρματα μονόπλων καθορίζονται στις σειρές 4 και 5 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 41 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (κλάση 0511)· 

β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους, των κλάσεων 0505 ή 6701· ή 

γ) τα ακατέργαστα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, δέρματα τριχωτών ζώων (κεφάλαιο 43). Υπάγονται, 
εντούτοις, στο κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των 
βουβαλιών), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες «αστρακάν», «breitschwanz», 
«καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με 
εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία 
περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γαζέλας, καμήλας (συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων), ταράνδου, 
άλκης, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου. 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 4101 Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά 
ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέ
στη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς δια
τηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, 
ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και 
αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος 

Μόνο νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεργασμέ
να δέρματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αποξε
ραμένα, αλατισμένα ξερά, αλατισμένα σε υγρή κατά
σταση ή διατηρημένα με διεργασία άλλη πλην της 
δέψης ή άλλης ισοδύναμης διαδικασίας. 
Η εισαγωγή χωρίς περιορισμούς είναι δυνατή για τα 
κατεργασμένα δέρματα όπως αναφέρεται στο παράρ
τημα XIII κεφάλαιο V σημείο Γ παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, εάν πληρούν τους 
όρους του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009, ιδίως όσον αφορά τις κλάσεις 
ex 4101 20 80 και ex 4101 50 90. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 4102 Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλα
τισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με 
άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, 
αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή ούτε πα
ρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχω
μένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που 
αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφα
λαίου αυτού 

Μόνο νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεργασμέ
να δέρματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αποξε
ραμένα, αλατισμένα ξερά, αλατισμένα σε υγρή κατά
σταση ή διατηρημένα με διεργασία άλλη πλην της 
δέψης ή άλλης ισοδύναμης διαδικασίας. 
Η εισαγωγή χωρίς περιορισμούς είναι δυνατή για τα 
κατεργασμένα δέρματα όπως αναφέρεται στο παράρ
τημα XIII κεφάλαιο V σημείο Γ παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, εάν πληρούν τους 
όρους του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009, ιδίως όσον αφορά τις κλάσεις 
ex 4102 21 00 και ex 4102 29 00. 

ex 4103 Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, 
αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα 
διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά 
όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρα
σκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα 
ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που απο
κλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κε
φαλαίου αυτού 

Μόνο νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεργασμέ
να δέρματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αποξε
ραμένα, αλατισμένα ξερά, αλατισμένα σε υγρή κατά
σταση ή διατηρημένα με διεργασία άλλη πλην της 
δέψης ή άλλης ισοδύναμης διαδικασίας. 
Η εισαγωγή χωρίς περιορισμούς είναι δυνατή για τα 
κατεργασμένα δέρματα όπως αναφέρεται στο παράρ
τημα XIII κεφάλαιο V σημείο Γ παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, εάν πληρούν τους 
όρους του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009, ιδίως όσον αφορά την κλάση 
ex 4103 90 00.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 

Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα· είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και 
παρόμοια· τεχνουργήματα από έντερα 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 42 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«… 

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) τα ακόλουθα επίσημου ενδιαφέροντος προϊόντα: 

α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (κλάση 3006)· 

… 

θ) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (κλάση 
9209). 

…»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 4205 00 90 Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχη
ματισμένο 

Περιλαμβάνονται τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους 
και το υλικό για την κατασκευή δερμάτινων κοκάλων 
για σκύλους. 

ex 4206 00 00 Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από 
ζωικές κύστεις ή από τένοντες 

Περιλαμβάνονται τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους 
και το υλικό για την κατασκευή δερμάτινων κοκάλων 
για σκύλους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 

Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα 

Σημειώσεις στο κεφάλαιο 43 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της κλάσης 4301, ο όρος “γουνοδέρματα”, στην ονοματολογία, εννοεί τα 
δεψασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων. 

2. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει: 

α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 0505 ή 6701)· 

β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνου που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41 
κατατάσσει στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο. 

…» 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Τίτλος 4301: Τα γουνοδέρματα θεωρούνται ακατέργαστα και υπάγονται στην παρούσα κλάση όχι μόνο όταν είναι σε φυσική 
κατάσταση, αλλά και όταν είναι καθαρισμένα και συντηρημένα για να μην αλλοιωθούν π.χ. τα αποξεραμένα και τα ξερά ή νωπά 
αλατισμένα.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβά
νονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομ
μάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κα
τασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα 
δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103 

Όλα, εκτός από τα γουνοδέρματα τα οποία έχουν υπο
στεί κατεργασία σύμφωνα με το παράρτημα XIII κεφά
λαιο VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, εφό
σον πληρούν τους όρους του άρθρου 41 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. 
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διακρίσεις: 
— ex 4301 10 00 (βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς 

κεφάλια, ουρές ή πόδια): ειδικές απαιτήσεις για τα 
παράγωγα προϊόντα για χρήσεις εκτός της αλυσί
δας ζωοτροφών (γούνες) καθορίζονται στη σειρά 
14 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II 
τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

— ex 4301 30 00 (αρνιών με την ονομασία «αστρα
κάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή 
παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή 
του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, 
ουρές ή πόδια: ειδικές απαιτήσεις για τις δορές 
και τα δέρματα των οπληφόρων καθορίζονται 
στη σειρά 5 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV 
κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011. 

— ex 4301 60 00 (αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και 
χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια): ειδικές απαιτήσεις 
για τα παράγωγα προϊόντα για χρήσεις εκτός της 
αλυσίδας ζωοτροφών (γούνες) καθορίζονται στη 
σειρά 14 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφά
λαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011. 

— ex 4301 80 00 (άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, 
έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια): άλλα 
εκτός των οπληφόρων π.χ. από μαρμότες, άγρια 
αιλουροειδή, φώκιες, θαλάσσιες ενυδρίδες. Ειδι
κές απαιτήσεις για τα παράγωγα προϊόντα για χρή
σεις εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών (γούνες) κα
θορίζονται στη σειρά 14 του πίνακα 2 στο 
παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

— ex 4301 90 00 (κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα 
κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή γουνοδερμάτων): ειδικές απαιτήσεις 
για τα παράγωγα προϊόντα για χρήσεις εκτός της 
αλυσίδας ζωοτροφών (γούνες) καθορίζονται στη 
σειρά 14 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφά
λαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς· νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες 

Γενικές παρατηρήσεις 
Όσον αφορά τις κλάσεις 5101 έως 5103 καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για το ακατέργαστο μαλλί και τις τρίχες στη σειρά 8 του 
πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

Σημείωση στο κεφάλαιο 51 (απόσπασμα από τις σημειώσεις του παρόντος κεφαλαίου της ΣΟ) 

«1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως: 
α) “μαλλί” η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή· 
β) “τρίχες εκλεκτής ποιότητας” οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας (συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων), 

βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές 
κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή 
μοσχοπόντικα· 

γ) “Τρίχες χοντροειδείς” οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες 
ψηκτροποιίας (κλάση 0502) και τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (κλάση 0511).» 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 
«Στην ονοματολογία, με τον όρο “τρίχες χοντροειδείς” εννοούνται όλες οι άλλες τρίχες ζωικής προέλευσης εκτός από τις “τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας”, με εξαίρεση το μαλλί (κλάση 5101), τις τρίχες χαίτης ή ουράς ιπποειδών ή βοοειδών (ταξινομούνται ως 
“χοντρότριχες” στην κλάση 0511), τις χοντρές τρίχες χοίρου ή αγριόχοιρου και τις τρίχες ασβού ή άλλες τρίχες για την 
ψηκτροποιία (κλάση 0502) [βλέπε σημείωση 1 στοιχείο γ)].»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 5101 Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα Ακατέργαστο μαλλί. 

ex 5102 Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λα
ναρισμένες ή χτενισμένες 

Ακατέργαστες τρίχες στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι χοντροειδείς τρίχες από τα πλευρά βοοειδών ή ιπ
ποειδών. 

ex 5103 Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα 
ξεφτίδια 

Ακατέργαστο μαλλί ή τρίχες.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 

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

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 
«Η κλάση 6701 περιλαμβάνει: 
Α) Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά και πούπουλα και μέρη φτερών, τα οποία, παρότι δεν 

αποτελούν ακόμη έτοιμα είδη, έχουν υποστεί επεξεργασία άλλη από την απλή διαδικασία καθαρισμού, απολύμανσης ή 
διατήρησης (βλέπε επεξηγηματική σημείωση στην κλάση 0505)· τα προϊόντα αυτής της κλάσης είναι δυνατόν π.χ. να έχουν 
υποστεί λεύκανση, βαφή ή κατσάρωμα. 
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Β) Είδη που είναι κατασκευασμένα από δέρματα ή άλλα μέρη πτηνών με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, είδη που είναι 
κατασκευασμένα από φτερά, από πούπουλα ή από μέρη φτερών, έστω και αν τα φτερά, τα πούπουλα κ.λπ. δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία ή έχουν απλώς καθαριστεί, αλλά δεν περιλαμβάνουν είδη που είναι κατασκευασμένα από καλάμους ή στελέχη 
φτερών. Επομένως, η κλάση αυτή περιλαμβάνει: 

1) Απλά φτερά τα στελέχη των οποίων δένονται με σύρμα ή με άλλο τρόπο για να χρησιμοποιηθούν π.χ. στην κατασκευή 
καπέλων, καθώς και απλά σύνθετα φτερά που συναρμολογούνται από διάφορα στοιχεία. 

2) Φτερά που συνδέονται σε μορφή συστάδας και φτερά ή πούπουλα τα οποία κολλούνται ή σταθεροποιούνται επάνω σε 
ύφασμα ή άλλη βάση. 

3) Στολίσματα που κατασκευάζονται από μέρη πτηνών, από φτερά ή πούπουλα και χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση 
καπέλων, εσαρπών, γιακάδων, καπών ή άλλων εξαρτημάτων ή συμπληρωμάτων ενδυμάτων. 

4) Βεντάλιες που κατασκευάζονται από διακοσμητικά φτερά, με πλαίσια από οποιοδήποτε υλικό. Ωστόσο, οι βεντάλιες με 
πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ταξινομούνται στην κλάση 7113.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 6701 00 00 Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα 
πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα 
και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα 
της κλάσης 0505 και τους κατεργασμένους καλά
μους και τα στελέχη των φτερών 

Μόνο δέρματα και άλλα μέρη πτηνών με τα φτερά ή τα 
πούπουλά τους, τα φτερά και τα πούπουλα και μέρη 
φτερών. 
Τα είδη από δέρματα που δεν έχουν υποστεί επεξεργα
σία ή έχουν απλώς καθαριστεί, από φτερά ή πούπουλα 
και από μέρη φτερών. 
Δεν περιλαμβάνονται τα επεξεργασμένα διακοσμητικά 
φτερά, τα επεξεργασμένα φτερά που μεταφέρονται από 
ταξιδιώτες για προσωπική τους χρήση ούτε οι αποστο
λές επεξεργασμένων φτερών που αποστέλλονται σε 
ιδιώτες για μη βιομηχανικούς σκοπούς. 
Ειδικές απαιτήσεις για τα φτερά καθορίζονται στη σει
ρά 9 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV κεφάλαιο II 
τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων· νομίσματα 

Γνωμοδότηση εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης 7101.21/1 

«Στρείδια ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα καλλιεργημένα μαργαριτάρια, 
διατηρημένα σε άλμη και τοποθετούμενα σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 7101 21 00 Μαργαριτάρια από καλλιέργεια, ακατέργαστα Περιλαμβάνει στρείδια ακατάλληλα για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο, τα οποία περιέχουν ένα ή περισσό
τερα καλλιεργημένα μαργαριτάρια, διατηρημένα σε 
άλμη ή με διάφορες μεθόδους, συσκευασμένα σε ερ
μητικά σφραγισμένα δοχεία. 
Ακατέργαστα μαργαριτάρια από καλλιέργεια κατά τα 
οριζόμενα στο τμήμα 2 του κεφαλαίου IV του παραρ
τήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, 
εκτός εάν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, όπως προβλέπε
ται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του εν 
λόγω κανονισμού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95 

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού· τα μέρη και εξαρτήματά τους 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Οι πλανόδιες επιχειρήσεις, τα πλανόδια τσίρκα, τα πλανόδια θηριοτροφεία και τα πλανόδια θέατρα υπάγονται στην κλάση 9508, 
υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν όλες τις βασικές μονάδες που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία τους. Στην κλάση αυτή 
περιλαμβάνονται επίσης τα είδη βοηθητικού εξοπλισμού, υπό τον όρο ότι παρουσιάζονται μαζί και ως συστατικά στοιχεία αυτών 
των διαφόρων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη ότι, όταν παρουσιάζονται χωριστά, τα εν λόγω είδη εξοπλισμού (π.χ. σκηνές, ζώα, 
μουσικά όργανα, ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες, συσκευές φωτισμού, καθίσματα, όπλα και πυρομαχικά) υπάγονται σε άλλες 
κλάσεις της Ονοματολογίας.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 9508 10 00 Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία Ζώντα ζώα μόνο. 

ex 9508 90 00 Άλλα: είδη πλανόδιων επιχειρήσεων που προσελκύουν 
το ενδιαφέρον του κοινού, πλανόδια θέατρα 

Ζώντα ζώα μόνο.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 

Τεχνουργήματα διάφορα 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

Για τους σκοπούς της παρούσας κλάσης, η έκφραση “κατεργασμένα” αναφέρεται σε υλικά που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία που 
εκτείνεται πέραν των απλών παρασκευασμάτων που επιτρέπονται στην κλάση για την εν λόγω πρώτη ύλη (βλέπε τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις για τις κλάσεις 05.05 έως 05.08). Ως εκ τούτου, η κλάση καλύπτει τεμάχια ελεφαντοστού, βέργες κ.λπ., κομμένα σε 
σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τετράγωνα ή ορθογώνια) ή στιλβωμένα τεμάχια ή αλλιώς κατεργασμένα με άλεση, 
διάτρηση, φρεζάρισμα, τόρνευση κ.λπ. Ωστόσο, τεμάχια τα οποία είναι αναγνωρίσιμα ως μέρη ειδών εξαιρούνται από την παρούσα 
κλάση αν τα τμήματα αυτά καλύπτονται από άλλη κλάση της ονοματολογίας. Έτσι, οι πλάκες κλειδοκύμβαλου και οι πλάκες για 
εισαγωγή σε κοντάκια πυροβόλων όπλων εμπίπτουν στις κλάσεις 92.09 και 93.05, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα κατεργασμένα υλικά 
που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ως μέρη αντικειμένων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή (π.χ. απλοί 
δίσκοι, πλάκες ή ταινίες για ένθεση κ.λπ., ή για μεταγενέστερη χρήση στην κατασκευή κλειδοκύμβαλων). 

Στην κλάση 9602 υπάγονται τα φύλλα από ζελατίνη μη σκληρυμένη σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο. Τα φύλλα 
κομμένα σε σχήμα ορθογώνιο (περιλαμβανομένου του τετραγώνου), έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια, υπάγονται στην κλάση 
35.03 ή στο κεφάλαιο 49 (π.χ. ταχυδρομικά δελτάρια) (βλέπε την επεξηγηματική σημείωση για την κλάση 35.03). Τα είδη από 
ζελατίνη μη σκληρυμένη περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

i) Μικρούς δίσκους για την επικόλληση μυτών για στέκες μπιλιάρδου. 

ii) Κάψουλες για φαρμακευτικά προϊόντα και για καύσιμα μηχανικών αναπτήρων.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 9602 00 00 Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη από 
εκείνη της κλάσης 3503, και τεχνουργήματα από 
ζελατίνη μη σκληρυμένη 

Κενές κάψουλες από ζελατίνη μη σκληρυμένη για 
τρόφιμα ή ζωοτροφές· ειδικές απαιτήσεις καθορίζον
ται στη σειρά 5 του πίνακα 1 στο τμήμα 1 του κεφα
λαίου I του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 για τη ζωική κατανάλωση.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων 

Απόσπασμα από τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος 

«Α) Η κλάση αυτή περιλαμβάνει συλλογές και συλλεκτικά κομμάτια ζωολογικού, βοτανικού, ορυκτολογικού ή 
ανατομικού ενδιαφέροντος, όπως: 

(1) Νεκρά ζώα οποιουδήποτε είδους, διατηρημένα σε ξηρή ή υγρή κατάσταση· ταριχευμένα ζώα για συλλογές. 
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(2) Κενά αυγά· έντομα σε κιβώτια, πλαίσια κ.λπ. (άλλα από στερεωμένα είδη που αποτελούν απομιμήσεις κοσμημάτων ή 
μικροκομψοτεχνημάτων)· κενά κελύφη, άλλα από εκείνα των τύπων που είναι κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. 

(3) Σπόροι ή φυτά, αποξηραμένα ή διατηρημένα σε υγρή κατάσταση· βοτανολόγια. 

(4) Δείγματα ορυκτών (που δεν είναι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 71)· δείγματα απολίθωσης. 

(5) Οστεολογικά δείγματα (σκελετοί, κρανία, οστά). 

(6) Ανατομικά και παθολογικά δείγματα.»                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 9705 00 00 Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, 
βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρου
σιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, 
εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον 

Μόνο τα παράγωγα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Εξαιρούνται τα κυνηγετικά τρόπαια και άλλα παρα
σκευάσματα οποιουδήποτε είδους ζώων που έχουν 
υποβληθεί σε πλήρη επεξεργασία ταρίχευσης που εξα
σφαλίζει τη διατήρησή τους σε θερμοκρασίες περιβάλ
λοντος. 
Εξαιρούνται τα κυνηγετικά τρόπαια και άλλα παρα
σκευάσματα από άλλα είδη, εκτός των οπληφόρων 
και των πτηνών (είτε έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία 
είτε όχι). 
Ειδικές απαιτήσεις για τα κυνηγετικά τρόπαια καθορί
ζονται στη σειρά 6 του πίνακα 2 στο παράρτημα XIV 
κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
142/2011.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99 

Ειδικοί κωδικοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 

Κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας για ορισμένες ειδικές μετακινήσεις αγαθών 

Γενικές παρατηρήσεις 

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει τα αγαθά που προέρχονται από τρίτες χώρες και παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης (T1).                                                              

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 9930 24 00 Εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ που 
παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 
τον εφοδιασμό πλοίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
77 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (1). 

ex 9930 99 00 Εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού που παρα
δίδονται σε πλοία και αεροσκάφη 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 
τον εφοδιασμό πλοίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
77 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625. 

(1) Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και 
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 
2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 
96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, 
σ. 1).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2007/275/ΕΚ τροποποιούνται ως ακολούθως: 

1) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κατάλογος σύνθετων προϊόντων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3»· 

β) η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ο παρών κατάλογος ορίζει τα σύνθετα προϊόντα σύμφωνα με την ονοματολογία εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στην 
Ένωση για να προσδιορίσει την επιλογή των αποστολών που πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους στους 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.»· 

γ) στις σημειώσεις του πίνακα, το σημείο 1) απαλείφεται 

δ) στις σημειώσεις του πίνακα, στο σημείο 4), η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Όταν χρησιμοποιείται τετραψήφιος κωδικός: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα προϊόντα που έχουν προκαθοριστεί 
με τα τέσσερα αυτά ψηφία ή καλύπτονται από αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακό σταθμό 
ελέγχου. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικοί κωδικοί της ΣΟ που περιλαμβάνονται στο σύστημα 
TRACES το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 133 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 αναλύονται σε κωδικούς 
έξι ή οκτώ ψηφίων.» 

ε) στις σημειώσεις του πίνακα, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«6. Στήλη 3 — Προσδιορισμός και επεξήγηση 

Η στήλη αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα σύνθετα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα διάφορα κεφάλαια της ΣΟ υπάρχουν στις επεξηγηματικές σημειώσεις 
της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (*). 

_____________ 
(*)  Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 119 της 29.3.2019, 

σ. 1), όπως τροποποιήθηκαν στη συνέχεια.» 

στ) Τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 και 97 
απαλείφονται· 

ζ) στα κεφάλαια 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22, όλες οι καταχωρίσεις στη «Στήλη 3 — Προσδιορισμός και επεξήγηση» 
στους πίνακες αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Σύνθετα προϊόντα μόνο (βλέπε άρθρα 4 και 6 της παρούσας απόφασης). 

Για άλλα προϊόντα πλην των σύνθετων, βλέπε παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2007 της 
Επιτροπής (*). 

_____________ 
(*)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2007 της Επιτροπής της 22 Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων, καθώς και σανού και αχύρου που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου και για την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 29.11.2019, σ 1).» 

η) Το κεφάλαιο 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99 

Ειδικοί κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας 

Υποκεφάλαιο II 

Κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας για ορισμένες ειδικές μετακινήσεις αγαθών 

Γενικές παρατηρήσεις 

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει σύνθετα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης (T1). 
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και επεξήγηση 

1) 2) 3) 

ex 9930 24 00 Εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ που 
παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη. 

Σύνθετα προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασμό 
πλοίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

ex 9930 99 00 Εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού που παρα
δίδονται σε πλοία και αεροσκάφη. 

Σύνθετα προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασμό 
πλοίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.»   

2) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κατάλογος σύνθετων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β)» 

β) η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ο παρών κατάλογος ορίζει τα σύνθετα προϊόντα σύμφωνα με την ονοματολογία εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στην 
Ένωση τα οποία δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.» 

γ) στις σημειώσεις που αφορούν τον πίνακα, στην εγγραφή «Στήλη 1 — Κωδικός ΣΟ», το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο: 

«Όταν χρησιμοποιείται τετραψήφιος κωδικός: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα σύνθετα προϊόντα που έχουν 
προκαθοριστεί με τα τέσσερα αυτά ψηφία ή καλύπτονται από αυτά δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους 
σε συνοριακό σταθμό ελέγχου.» 

δ) στις σημειώσεις που αφορούν τον πίνακα, η εγγραφή «Στήλη 2 — Επεξήγηση» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Στήλη 2 — Επεξήγηση 

Η στήλη αυτή περιέχει λεπτομέρειες των σύνθετων προϊόντων που καλύπτονται από την παρέκκλιση από τους επίσημους 
ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Όταν είναι αναγκαίο, το επίσημο προσωπικό στους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου πρέπει να αξιολογεί τα συστατικά ενός σύνθετου προϊόντος και να προσδιορίζει αν το ζωικό προϊόν που 
περιέχεται στο σύνθετο προϊόν είναι επαρκώς επεξεργασμένο ώστε να μην απαιτεί τους επίσημους ελέγχους που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης.».   
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