
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΗ υνθήκησ Λειτουργίασ τησ ΕΕ (ΛΕΕ) 

Κλάςη τησ ονοµατολογίασ 
των Βρυξελλών 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Κεφάλαιο 1 Ζϊα ηϊντα 

Κεφάλαιο 2 Κρζατα και βρϊςιµα παραπροϊόντα ςφαγίων 

Κεφάλαιο 3 Ιχκείσ, µαλακόςτρακα και µαλάκια 

Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίασ. Ωά πτθνϊν. Μζλι φυςικόν 

Κεφάλαιο 5 Έντερα, κφςτεισ και ςτόµαχοι ηϊων, ολόκλθρα ι εισ τεµάχια, πλθν των εξ 
ιχκφων τοιοφτων 05.04 

05.15 
Προϊόντα ηωικισ προελεφςεωσ, µθ αλλαχοφ κατονοµαηόµενα ι 
περιλαµβανόµενα. Μθ ηϊντα ηϊα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλλθλα διά 
τθν ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 

Κεφάλαιο 6 Φυτά ηϊντα και προϊόντα ανκοκοµίασ 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίηαι και κόνδυλοι, άπαντα εδϊδιµα 

Κεφάλαιο 8 Καρποί και οπϊραι εδϊδιµοι. Φλοιοί εςπεριδοειδϊν και πεπόνων 

Κεφάλαιο 9 Καφζσ, τζιςν και αρτφµατα (µπαχαρικά), εξαιρζςει του µατζ (κλάςισ 09.03) 

Κεφάλαιο 10 ∆θµθτριακά 

Κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίασ, βφνθ, άµυλα, γλουτζνθ, ινουλίνθ 

Κεφάλαιο 12 
Σπζρµατα και καρποί ελαιϊδασ. Σπζρµατα, ςπόροι ςποράσ και διάφοροι 
καρποί Βιοµθχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί 

Κεφάλαιο 13 
Πθκτίνθ 

ex. 13.03 

Κεφάλαιο 15 Λίποσ χοίρειον υπό τθν ονοµαςιαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπθ, 
λαµβανόµενα διά πιζςεωσ ι τιξεωσ. Λίπθ πουλερικϊν λαµβανόµενα διά 
πιζςεωσ ι τιξεωσ 15.01 

15.02 
Λίπθ βοοαδϊν, προβατοαδϊν και αιγοειδϊν, ακατζργαςτα ι τετθγµζνα, 
περιλαµβανοµζνων και των λιπϊν των λεγοµζνων πρϊτθσ εκκλίψεωσ 

15.03 
Στεατίνθ, ελαιοςτεατίνθ, ζλαιον του υπό τθν ονοµαςία «saindoux» 
χοιρείου λίπουσ και ελαιοµαργαρίνθ, άνευ προςκικθσ γαλακτοµατοποιϊν 
ουςιϊν, άνευ αναµείξεωσ ι παραςκευισ τινόσ 

15.04 Λίπθ και ζλαια ιχκφων και καλαςςίων κθλαςτικϊν, ζςτω και εξθυγενιςµζνα 

15.07 
Έλαια φυςικά μόνιµα, ρευςτά ι αλοιφϊδθ, ακακάριςτα κεκακαρµζνα ι 
εξθυγενιςµζνα 

15.12 
Έλαια και λίπθ ηωικά ι φυτικά υδρογονωµζνα, ζςτω και εξθυγενιςµζνα, 
αλλ' ουχί περαιτζρω επεξεργαςµζνα 

15.13 
Μαργαρίνθ, αποµίµθςισ χοιρείου λίπουσ (simili saindoux) και ζτερα 
βρϊςιµα λίπθ παρεςκευαςµζνα 

15.17 
Υπολείµµατα προκφπτοντα εκ τθσ επεξεργαςίασ των λιπαρϊν ουςιϊν ι των 
ηωικϊν ι φυτικϊν κθρϊν 

Κεφάλαιο 16 Παραςκευάςµατα κρεάτων, ιχκφων, µαλακοςτράκων και µαλακίων 

Κεφάλαιο 17 
Σάκχαρισ τεφτλων και ςακχαροκαλάµου, εισ ςτερεάν κατάςταοτν 

17.01 

17.02 
Έτερα ςάκχαρα, ςιρόπια. Υποκατάςτατα του µζλιτοσ, ζςτω και µεµαγµζνα 
µετά φυςικοφ µζλιτοσ. Σάκχαρα και µελάςςαι κεκαυµζναι 

17.03 Μελάςςαι, ζςτω και αποχρωµατιςµζνοι 



17.05 

Σάκχαρα, ςιρόπια και µελάςςαι, άπαντα αρωµατιςµζνα ι τex.νικϊσ 
κex.ρωςµζνα (περιλαµβανοµζνθσ και τθσ δια βανΐλλθσ ι βανίλλίνθσ 
αρωµατιςµζνθσ ςακχάρεωσ), εξαιρουµζνων των χυµϊν οπωρϊν µετά 
προςκικθσ ςακχάρεωσ εισ πάςαν αναλογίαν 

Κεφάλαιο 18 Κακάον εισ βαλάνουσ και κραφςµατα βαλάνων, ακατζργαςτα ι 
πεφρυγµζνα 18.01 

18.02 Κελφφθ, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου 

Κεφάλαιο 20 
Παραςκευάςµατα οςπρίων, λαχανικϊν, οπωρϊν και ετζρων φυτϊν ι 
µερϊν φυτϊν 

Κεφάλαιο 22 Γλεφκοσ ςταφυλϊν, µερικϊσ ηυµωκζν, ζςτω και αν θ ηφµωςισ ανεςτάλθ 
κακ1 οιονδιποτε ζτερον τρόπον, εξαιρζςει τθσ διά προςκικθσ 
οινοπνεφµατοσ 22.04 

22.05 
Οίνοι εκ νωπϊν ςταφυλϊν. Γλεφκοσ εκ νωπϊν ςταφυλϊν, οφτινοσ θ 
ηφµωςισ ανεςτάλθ τθ προ-ςκικθ οινοπνεφµατοσ (περιλαµβανοµζνων και 
των µιςτελίων) 

22.07 Μθλίτθσ, απίτθσ, υδρόµελι και ζτερα ποτά προερχόµενα εκ ηυµϊςεωσ 

ex.22.08(*) Αικυλικι αλκοόλθ, µετουςιωµζνθ ι µθ, οιουδιποτε αλκοολοµετρικοφ 
τίτλου, λαµβανόµενθ από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα ςτο 
παράρτθµα Ι τθσ ςυνκικθσ, εξαιρουµζνων των αποςταγµάτων, θδφποτων 
και ετζρων οινοπνευµατωδϊν ποτϊν, ςυνκζτων αλκοολοφχων 
παραςκευαςµάτων (καλουµζνων ςυµπεπυκνωµζνων εκχυλιςµάτων) δια 
τθν παραςκευι ποτϊν 

ex.22.09(*) 

ex. 22.10 (*) Όξοσ εδϊδιµον και υποκατάςτατα αυτοφ εδϊδιµα 

Κεφάλαιο 23 
Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµθχανιϊν ειδϊν διατροφισ. Τροφοί 
παρεςκευαςµζναι δια ηϊα 

Κεφάλαιο 24 
Καπνόσ ακατζργαςτοσ ι µθ βιοµθχανοποιθµζνοσ. Απορρίµµατα καπνοφ 

24.01 

Κεφάλαιο 45 Φελλόσ, φυςικόσ ακατζργαςτοσ και απορρίµµατα φελλοφ. Φελλόσ ασ 
κραφςµατα, κόκκουσ ι κόνιν 45.01 

Κεφάλαιο 54 Λΐνον, ακατζργαςτον, µουςκευµζνον, αποφλοιωµζνον, κτενιςµζνον ι 
άλλωσ πωσ καταργαςµζνον, µθ όµωσ νθµατοποιθµζνον. Στυπία και 
απορρίµµατα (περιλαµβανοµζνου και του εκ τθσ ξάνςεωσ νθµάτων, 
υφαςµάτων ι ρακϊν προερχοµζνου λίνου) 

54.01 

Κεφάλαιο 57 Κάνναβισ, (Cannabis, sativa) ακατζργαςτοσ, µουςκευµζνθ, αποφλοιωµζνθ, 
χτενιςµζνθ ι άλλωσ κατειργαςµζνθ, αλλά µθ νθµατοποιθµζνθ. Στυπία και 
απορρίµµατα καννάβεωσ (περιλαµβανοµζνων και των προερχοµζνων εκ 
τθσ ξάνςεωσ νθµάτων, υφαςµάτων ι ρακϊν) 

57.01 

 


