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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1387 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 9ης Ιουνίου 2016 

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου 
σύμφωνα με την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ινδονησία σχετικά με σύστημα αδειών 

FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, 
της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας 
(εφεξής «η συμφωνία») κυρώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2014. 

(2)  Το άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο ε) της συμφωνίας προβλέπει ότι η κοινή επιτροπή εφαρμογής (ΚΕΕ), που έχει 
συσταθεί βάσει της εν λόγω συμφωνίας, πρέπει να συμφωνήσει ως προς την ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να 
λειτουργεί το σύστημα αδειών FLEGT κατόπιν αξιολόγησης της λειτουργίας του ινδονησιακού συστήματος διασφάλισης 
της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VIII της εν λόγω συμφωνίας. 

(3)  Μια κοινή ανεξάρτητη αξιολόγηση του TLAS της Ινδονησίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το TLAS της Ινδονησίας 
είναι ένα ισχυρό σύστημα και ότι το σύστημα πληροί τα κριτήρια για την αξιολόγηση της λειτουργικότητάς του που 
καθορίστηκαν βάσει του παραρτήματος VIII της συμφωνίας. 

(4)  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη είναι πλέον σε θέση να λάβουν απόφαση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της 
λειτουργίας του συστήματος αδειών FLEGT για την Ινδονησία. 

(5)  Με σκοπό την έναρξη εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT για την Ινδονησία, τα παραρτήματα I και III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 πρέπει πρώτα να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η Δημοκρατία της 
Ινδονησίας και η μονάδα της πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση αδειών στον κατάλογο «εταίρων χωρών και των 
αρχών τους χορήγησης αδειών που έχουν ορίσει» που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I και στον κατάλογο των 
προϊόντων που καλύπτονται από το σύστημα αδειών FLEGT στο παράρτημα III «Προϊόντα ξυλείας επί των οποίων ισχύει 
το σύστημα αδειών FLEGT όσον αφορά μόνο τις αντίστοιχες εταίρους χώρες». 

(6)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2173/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 2 

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

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

Αρχίζει να εφαρμόζεται στις 15 Νοεμβρίου 2016. 

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

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα Ι και το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 τροποποιούνται ως εξής:  

1. Στο παράρτημα I, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος πίνακας: 

«Συνεργαζόμενη χώρα Αρχές χορήγησης αδειών 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ 

Μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες (LIU) (1) 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών 
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 
Jln. Gatot Subroto — Senayan 
Jakarta — Pusat — Indonesia — 10270 
Τηλ. +62 21 5730268/269 
Φαξ +62 21 5737093 
E-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com 

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 4 της συμφωνίας ΕΣΕΣ συστάθηκε από την Ινδονησία μια μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες 
(LIU) για να λειτουργεί ως σημείο επαφής για την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τις αρμόδιες αρχές και τις ινδονησιακές 
αρχές αδειοδότησης. Η LIU είναι μονάδα διαχείρισης πληροφοριών που επικυρώνει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση εγγράφων V-Le
gal/αδειών FLEGT. Η LIU είναι επίσης υπεύθυνη για τη γενική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το TLAS και λαμβάνει και φυλάσσει 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών νομιμότητας και των αδειών FLEGT. Επίσης, απαντά σε ερωτήματα 
των αρμόδιων αρχών των εμπορικών εταίρων και ενδιαφερόμενων φορέων. Ορισμένοι από τους φορείς επαλήθευσης που είναι οργανι
σμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης, είναι διαπιστευμένοι από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης της Ινδονησίας (KAN) και εγκρίνο
νται και εποπτεύονται από το Υπουργείο Δασοκομίας και Περιβάλλοντος της Ινδονησίας για να ενεργούν ως αρχές αδειοδότησης. Επι
καιροποιημένος κατάλογος των εγκεκριμένων αρχών αδειοδότησης διατίθεται στhn L και στον σύνδεσμο: http://silk.dephut.go.id/index. 
php/info/lvlk»   

2. Στο παράρτημα III, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος πίνακας: 

«Συνεργαζόμενη χώρα Κλάση ΕΣ Περιγραφή 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44  

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή παρόμοιες 
μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και 
θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίν
θων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές. 

4401 21 –  Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια – – Κωνοφόρων 

ex 4401 22 –  Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια – – Μη κωνοφόρων (όχι από 
μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο 
σομφός, ή ορθογωνισμένη (η εξαγωγή της οποίας απαγορεύεται βάσει της 
ινδονησιακής νομοθεσίας· σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της εθε
λοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομο
θεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρω
παϊκή Ένωση (εφεξής «εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ – Ινδονη
σίας») (1), τα προϊόντα που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό ΕΣ δεν μπορούν 
να λάβουν άδεια βάσει του συστήματος αδειών FLEGT και, ως εκ τούτου, 
δεν μπορούν να εισάγονται στην Ένωση). 

ex 4404 10 Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια - Κωνοφόρων 

ex 4404 20 Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια - Μη κωνοφόρων – – Ξυ
λεία σε σχίζες 
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Συνεργαζόμενη χώρα Κλάση ΕΣ Περιγραφή  

ex 4404 Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα, σχιστά στηρίγματα φυ
τών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μή
κος, ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη, όχι όμως κατεργα
σμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, 
για ράβδους περιπάτου, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια (Η εξα
γωγή των οποίων απαγορεύεται βάσει της ινδονησιακής νομοθεσίας· σύμ
φωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης ΕΕ – Ινδονησίας, τα προϊόντα που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό 
ΕΣ, δεν μπορούν να λάβουν άδεια βάσει του συστήματος αδειών FLEGT 
και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εισάγονται στην Ένωση). 

4406 Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων (διασταυρούμενων 
δεσμών), από ξύλο. (H εξαγωγή αυτών απαγορεύεται βάσει της ινδονησια
κής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της εθελοντικής 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ – Ινδονησίας, τα προϊόντα που υπάγονται 
στον εν λόγω κωδικό ΕΣ, δεν μπορούν να λάβουν άδεια βάσει του συστή
ματος αδειών FLEGT και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εισάγονται στην 
Ένωση). 

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγ
μένη, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή συνενωμένη κατ' άκρον, πά
χους που υπερβαίνει τα 6 mm. 

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγ
μένη, μη πλανισμένη, μη λειασμένη με ελαφρόπετρα ή μη συνενωμένη κατ' 
άκρον, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm. (H εξαγωγή της οποίας απαγο
ρεύεται βάσει της ινδονησιακής νομοθεσίας· σύμφωνα με το άρθρο 3 παρά
γραφος 3 της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ – Ινδονησίας, τα 
προϊόντα που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό ΕΣ δεν μπορούν να λάβουν 
άδεια βάσει του συστήματος αδειών FLEGT και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν 
να εισάγονται στην Ένωση).  

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνο
νται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντι
κολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόμοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις 
και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή συνενωμένη κατ' άκρον 
ή εγκαρσίως, πάχους που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 mm 

4408 10 –  Κωνοφόρων 

4408 31 Ξυλεία από Dark Red Meranti, Light Red Meranti και Meranti Bakau 

4408 39 Άλλα, εκτός από ξυλεία κωνοφόρων, Dark Red Meranti, Light Red Mera
nti και Meranti Bakau 

ex 4408 90 Άλλα, εκτός από ξυλεία κωνοφόρων και τροπική ξυλεία που κατονομάζεται 
στη σημείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου (όχι από μπα
μπού ούτε από καλάμι rattan)  

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρ
κέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, 
αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλε
μένη ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες 
πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπε
τρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση. 

4409 10 –  Κωνοφόρων 
ex 4409 29 –  Μη κωνοφόρων – άλλα (εκτός από καλάμι rattan)  

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία «orie
nted strand board» (OSB) και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετά
σματα επονομαζόμενα «waferboard»), από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, 
έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες 

ex 4410 11 – Από ξύλο – – Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια (όχι από μπα
μπού ούτε από καλάμι rattan) 

18.8.2016 L 223/4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Συνεργαζόμενη χώρα Κλάση ΕΣ Περιγραφή  

ex 4410 12 –  Από ξύλο – – Oriented Strand Board (OSB) (όχι από μπαμπού ούτε 
από καλάμι rattan) 

ex 4410 19 –  Άλλα από ξύλο (όχι από μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4411 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσ
σωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά (όχι από μπαμπού 
ούτε από καλάμι rattan)  

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε 
φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα 

4412 31 –  Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από 
φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού), καθένα από τα οποία έχει πάχος που 
δεν υπερβαίνει τα 6 mm: – – Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση 
από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 2 των διακρίσεων 
του παρόντος κεφαλαίου 

4412 32 –  Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από 
φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού), καθένα από τα οποία έχει πάχος που 
δεν υπερβαίνει τα 6 mm: – – Άλλα, που έχουν τουλάχιστον ένα εξωτε
ρικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία μη κωνοφόρων 

4412 39 –  Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από 
φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού), καθένα από τα οποία έχει πάχος που 
δεν υπερβαίνει τα 6 mm: – – Άλλα 

ex 4412 94 – Άλλα: – – Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλη
μένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα (όχι από καλάμι rattan) 

ex 4412 99 –  Άλλα: – – Άλλα: – – – Βarecore (απόβλητα ξύλου που κολλούνται μαζί) 
(όχι από καλάμι rattan) και – – – Άλλα (όχι από καλάμι rattan) 

ex 4413 Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη 
καθορισμένης μορφής (όχι από μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4414 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και πα
ρόμοια είδη (όχι από μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από 
ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες- 
κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο. Στεφάνια 
παλετών από ξύλο (όχι από μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4416 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα 
μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες (όχι από 
μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4417 Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για 
σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υπο
δήματα από ξύλο (όχι από μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, συναρμο
λογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και τα πέταυρα («shin
gles» και «shakes»), από ξύλο (όχι από μπαμπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4419 Επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη, από ξύλο (όχι από μπαμπού ούτε από κα
λάμι rattan) 
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Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά 
στοιχεία· θήκες για τιμαλφή ή για μαχαιροπίρουνα, και παρόμοια τεχνουρ
γήματα, από ξύλο. 

ex 4420 90 –  Άλλα – – Ξυλεία με τη μορφή κορμών ή ξυλείας με απλή διαδικασία 
στην επιφάνεια, ανάγλυφη, χρωματισμένη με βόλτες ή βαμμένη, που δεν 
έχει σημαντική προστιθέμενη αξία ούτε σημαντική μεταβολή στο σχήμα 
(ΕΣ ex 4420 90 90 00 στην Ινδονησία) (Η εξαγωγή της οποίας απαγο
ρεύεται βάσει της ινδονησιακής νομοθεσίας· σύμφωνα με το άρθρο 3 πα
ράγραφος 3 της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ – Ινδονη
σίας, τα προϊόντα που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό ΕΣ δεν μπορούν 
να λάβουν άδεια βάσει του συστήματος αδειών FLEGT και, ως εκ τού
του, δεν μπορούν να εισάγονται στην Ένωση).  

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο 

ex 4421 90 –  Άλλα – – Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα (όχι από μπαμπού ούτε 
από καλάμι rattan) και – – Άλλα – – Ξύλινοι κυβόλιθοι (όχι από μπα
μπού ούτε από καλάμι rattan) 

ex 4421 90 –  Άλλα – – Άλλα – – – Ξυλεία με τη μορφή κορμών ή ξυλείας με απλή 
διαδικασία στην επιφάνεια, ανάγλυφη, χρωματισμένη με βόλτες ή βαμ
μένη, που δεν έχει σημαντική προστιθέμενη αξία ούτε σημαντική μετα
βολή στο σχήμα (ΕΣ ex 4421 90 99 00 στην Ινδονησία) (Η εξαγωγή 
της οποίας απαγορεύεται βάσει της ινδονησιακής νομοθεσίας· σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέ
σης ΕΕ – Ινδονησίας, τα προϊόντα που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό 
ΕΣ δεν μπορούν να λάβουν άδεια βάσει του συστήματος αδειών FLEGT 
και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εισάγονται στην Ένωση). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47  

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί η χαρτόνι 
για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα): 

4701 Μηχανικοί πολτοί από ξύλο 

4702 Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση 

4703 Χημικός ξυλοπολτός, με σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση 

4704 Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση 

4705 Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας 
και χημικής επεξεργασίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 (2) 

ex 4802 Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και 
χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα με
γέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτιά και χαρτόνια 
που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί) (όχι από μη ξύλινο 
ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4803 Χαρτί του τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού 
από καλλωπιστικά παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτο
πετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής 
ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο 
(γκοφρέ), διάτρητο, χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπω
μένο, σε ρόλους ή φύλλα (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο 
υλικό) 
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ex 4804 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803 (όχι από μη ξύλινο 
ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4805 Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες 
που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού (όχι από μη ξύλινο 
ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4806 Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντι
γραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά, 
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο 
υλικό) 

ex 4807 Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επί
χριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα 
εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυ
κλωμένο υλικό) 

ex 4808 Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυ
τιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα 
από εκείνα της κλάσεως 4803 (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο 
υλικό) 

ex 4809 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «αυτοαντιγραφής» και 
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι 
εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπω
μένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλω
μένο υλικό) 

ex 4810 Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες 
στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε 
άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακο
σμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (όχι από μη ξύλινο ούτε από 
ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4811 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρί
νης, επιστρωμένα, επιχρισμένα, διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς 
χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επιφανειακώς σχήματος τετραγώ
νου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, σε κυλίνδρους ή φύλλα, εκτός από 
εκείνα του είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810 (όχι 
από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4812 Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις (όχι από μη ξύλινο ούτε 
από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4813 Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε 
σωλήνες (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4814 Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα 
υαλοστασίων (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 
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ex 4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» 
και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων 
(άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και 
πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά (όχι από μη ξύ
λινο ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα 
και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρό
μοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλο
γραφίας από χαρτί ή χαρτόνι (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο 
υλικό) 

ex 4818 Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας) 
και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε κυλίν
δρους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχή
ματα. Χαρτομάντιλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντιλα, 
χαρτοπετσέτες φαγητού, πάνες για μωρά, σερβιέτες και ταμπόν υγιεινής, 
χάρτινα σεντόνια, παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, 
υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρ
τοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών (όχι από μη ξύ
λινο ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4821 Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη (όχι από μη ξύ
λινο ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4822 Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, 
χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρυμένα (όχι από μη ξύλινο ούτε 
από ανακυκλωμένο υλικό) 

ex 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από 
χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης (όχι από μη ξύλινο ούτε από ανακυκλωμένο υλικό) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94  

Καθίσματα (εκτός από εκείνα της κλάσης 94 02), έστω και αν μετατρέπο
νται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους 

9401 61 –  Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο: – – Παραγεμισμένα 

9401 69 –  Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο: – – Άλλα  

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους 

9403 30 –  Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία 

9403 40 –  Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες 

9403 50 –  Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες 

9403 60 –  Άλλα έπιπλα από ξύλο 

ex 9403 90 –  Μέρη: – – Άλλα (ΕΣ 9403 90 90 στην Ινδονησία)  

Προκατασκευές 

ex 940600 –  Άλλες προκατασκευές: – – Από ξύλο (ΕΣ 9406 00 92 στην Ινδονησία) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97  

Πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας. 
ex 9702 00 Ξυλεία με τη μορφή κορμών ή ξυλείας με απλή διαδικασία στην 

επιφάνεια, ανάγλυφη, χρωματισμένη με βόλτες ή βαμμένη, που δεν έχει 
σημαντική προστιθέμενη αξία ούτε σημαντική μεταβολή στο σχήμα (ΕΣ 
ex 9702 00 00 00 στην Ινδονησία) (Η εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται 
βάσει της ινδονησιακής νομοθεσίας· σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 
της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ – – Ινδονησίας, τα προϊό
ντα που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό ΕΣ δεν μπορούν να λάβουν άδεια 
βάσει του συστήματος αδειών FLEGT και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 
εισάγονται στην Ένωση). 

(1)  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 252. 
(2)  Τα προϊόντα από χαρτί που προέρχονται από μη ξύλινο ή ανακυκλωμένο υλικό συνοδεύονται από επίσημη επιστολή του ινδονησιακού 

Υπουργείου Βιομηχανίας, με την οποία επικυρώνεται η χρήση μη ξύλινου ή ανακυκλωμένου υλικού. Τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβά
νουν άδεια FLEGT.»   
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