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Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg
on üldjuhul piiratud.
Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.
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II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/813,
12. oktoober 2015,
seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ELi ja Tšiili assotsiatsioonikomitees seoses ühelt
poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise
assotsiatsioonilepingu III lisa II liite asendamisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218
lõikega 9,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu (1) (edaspidi „leping“) III lisa artikli 38 kohaselt võib ELi-Tšiili assotsiatsioonikomitee (edaspidi
„assotsiatsioonikomitee“) otsustada nimetatud lisa muuta.

(2)

4. novembril 2014 nõustus lepingu artikliga 81 asutatud tollikoostöö ja päritolureeglite erikomitee soovitama
assotsiatsioonikomiteel muuta lepingu III lisa II liidet, kehtestades loetelu päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest
töödest või töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse (edaspidi „tootepõhised päritolureeglid“), et
viia nimetatud liide kooskõlla kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi (edaspidi
„harmoneeritud süsteem“) viimase versiooniga.

(3)

Harmoneeritud süsteemi on ajakohastatud iga viie aasta järel, viimati 2012. aastal. Kuna lepingus esitatud
tootepõhised päritolureeglid põhinevad 2002. aasta harmoneeritud süsteemil, mis on aegunud, tuleks neid
ajakohastada, et võtta arvesse 2012. aasta harmoneeritud süsteemi.

(4)

Tootepõhised päritolureeglid peaksid jääma samaks nende toodete jaoks, mis on 2012. aasta harmoneeritud
süsteemis ümber klassifitseeritud. Kui tooteid on vaja paigutada teise gruppi või rubriiki, tuleks koos tootega
paigutada ümber tootepõhised päritolureeglid, kui uue grupi või rubriigi reeglid erinevad vanas grupis või rubriigis
sätestatud reeglitest.

(5)

Mitme harmoneeritud süsteemi gruppi 72 kuuluva toote puhul tuleks tootepõhiseid päritolureegleid muuta, et võtta
arvesse terase tootmise tehnoloogilise protsessi arengut.

(6)

Võttes arvesse muudatuste hulka, mida on lepingu III lisa II liitesse vaja teha, tuleks nimetatud liide selguse huvides
asendada.

(7)

Liidu nimel assotsiatsioonikomitees võetav seisukoht peaks põhinema lisatud otsuse eelnõul,

(1)

EÜT L 352, 30.12.2002, lk 3.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.
Seisukoht, mis võetakse liidu nimel assotsiatsioonikomitees seoses lepingu III lisa II liite asendamisega, et kehtestada
tootepõhised päritolueeskirjad, põhineb assotsiatsioonikomitee otsuse eelnõul, mis on lisatud käesolevale otsusele.
2.
Väiksemaid muudatusi assotsiatsioonikomitee otsuse kõnealuses eelnõus võivad liidu esindajad assotsiatsioonikomitees teha ilma nõukogu täiendava otsuseta.
Artikkel 2
Assotsiatsioonikomitee otsus avaldatakse peale vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
Luxembourg, 12. oktoober 2015
Nõukogu nimel
eesistuja
F. MOGHERINI
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EELNÕU:
ELI-TŠIILI ASSOTSIATSIOONIKOMITEE OTSUS nr …,
…,
millega asendatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili
Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu III lisa II liide

ELi-TŠIILI ASSOTSIATSIOONIKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelist
assotsiatsioonilepingut, (1) eriti selle III lisa artiklit 38,
ning arvestades järgmist:
(1)

Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi (edaspidi „harmoneeritud süsteem“) konventsiooni
kohaselt reguleeritavat nomenklatuuri on muudetud 1. jaanuarisl 2007 ja 1. jaanuaril 2012.

(2)

Kuna harmoneeritud süsteemi muudatuste eesmärk ei olnud muuta päritolureegleid, ei ole vaja teha sisulisi
muudatusi ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisse
assotsiatsioonilepingusse (edaspidi „leping“).

(3)

Lepingu nende muudatuste arvesse võtmiseks on vaja muuta lepingu III lisa II liidet.

(4)

Arvestades III lisa II liitesse tehtavate muudatuste hulka, on selguse huvides vaja see liide täielikult asendada.

(5)

On tunnistatud, et mitme harmoneeritud süsteemi gruppi 72 kuuluva toote puhul on vaja muuta tootepõhiseid
päritolureegleid, et neis võetaks arvesse terase tootmise tehnoloogilise protsessi arengut,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Lepingu III lisa II liide, milles on esitatud loetelu päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest töödest või töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse, asendatakse käesoleva otsuse lisaga.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub 90 päeva pärast päeva, mil esitati viimane teatis, milles lepinguosalised on teatanud vajalike
siseriiklike juriidiliste menetluste lõpuleviimisest.
…,
ELi-Tšiili Assotsiatsioonikomitee nimel
eesistuja

(1)

EÜT L 352, 30.12.2002, lk 3.
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LISA

„II liide
LOETELU PÄRITOLUSTAATUSETA MATERJALIDEGA TEHTAVATEST TÖÖDEST JA TÖÖTLEMISTOIMINGUTEST, MIS ANNAVAD
TOOTELE PÄRITOLUSTAATUSE

HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Grupp 1

Elusloomad

Kõik gruppi 1 kuuluvad loomad on täielikult
saadud või toodetud

Grupp 2

Liha ja söödav rups

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gruppi 1 ja 2 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

Grupp 3

Kalad ja vähid, limused ja muud Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
veeselgrootud
gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

ex grupp 4

Piim ja piimatooted; linnumunad; Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
naturaalne mesi; mujal nimetama- gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult
ta loomse päritoluga toiduained; saadud või toodetud
välja arvatud:

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja Valmistamine, mille puhul:
koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim — kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud,
ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu — kõik kasutatavad rubriiki 2009 kuuluvad
magusaine-, lõhna- ja maitseainepuuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja
tega, pähkli-, kakao- või puuviljagreibimahl) on päritolustaatusega, ja
lisandiga või ilma)
— kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 5

Mujal nimetamata loomsed too- Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gruppi 5 kuuluvad materjalid on täielikult
ted; välja arvatud:
saadud või toodetud

ex 0502

Kodu- ja metssea töödeldud harja- Harjaste ja karvade puhastamine, desinfitseerised ning karvad
mine, sortimine ja sirgestamine

Grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; taime- Valmistamine, mille puhul:
sibulad, -juured jms; lõikelilled ja
— kõik kasutatavad gruppi 6 kuuluvad materdekoratiivne taimmaterjal
jalid on täielikult saadud ja
— kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ületa 50 % toote tehasehinnast
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Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Grupp 7

Köögivili ning söödavad juured ja Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
mugulad
gruppi 7 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

Grupp 8

Söödavad puuviljad, marjad ja Valmistamine, mille puhul:
pähklid; tsitrusviljade ja melonite
— kõik kasutatavad puuviljad, marjad ja
koor
pähklid on täielikult saadud või toodetud, ja
— kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 9

Kohv, tee, mate ja vürtsid; välja Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
arvatud:
gruppi 9 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

0901

Kohv (röstitud või röstimata, ko- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
feiiniga või ilma); kohviubade materjalist
kestad ja koored; ükskõik mis
vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad

0902

Tee, lõhna- või maitseainetega või Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
ilma
materjalist

ex 0910

Vürtsisegud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist

Grupp 10

Teravili

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gruppi 10 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

ex grupp 11

Jahvatustööstuse tooted; linnased; Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
tärklis; inuliin; nisugluteen; välja teraviljad, köögiviljad, rubriiki 0714 kuuluvad
arvatud:
söödavad juured ja mugulad ning puuviljad on
täielikult saadud või toodetud

ex 1106

Rubriigi 0713 kuivatatud, poeta- Rubriiki 0708 kuuluvate kaunviljade kuivatatud kaunviljadest valmistatud mine ja jahvatamine
peen- ja jämejahu ning pulber

Grupp 12

Õliseemned ja õliviljad; mitmesu- Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gused terad, seemned ja viljad; gruppi 12 kuuluvad materjalid on täielikult
tööstuses kasutatavad taimed ja saadud või toodetud
ravimtaimed; õled ja sööt

1301

Šellak;
vaigud,
looduslikud Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki
kummivaigud ja õlivaigud (näiteks 1301 kuuluvate materjalide koguväärtus ei
palsamid)
ületa 50 % toote tehasehinnast

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid;
agar-agar, taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:
— taimeliimid ja paksendajad, Valmistamine modifitseerimata liimidest ja
modifitseeritud või modifitsee- paksendajatest
rimata
— muud

L 127/5

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
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HSi rubriik
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Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Grupp 14

Taimne punumismaterjal; mujal Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
nimetamata taimsed tooted
gruppi 14 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

ex grupp 15

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
ning nende lõhustamissaadused; materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
töödeldud toidurasvad; loomsed
ja taimsed vahad; välja arvatud:

1501

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk)
ning kodulinnurasv ja -rasvkude,
v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv:

1502

1504

18.5.2017

— kondi- ja jäägirasv

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a rubriiki 0203, 0206 või 0207
kuuluv materjal või rubriiki 0506 kuuluvad
kondid

— muud

Valmistamine rubriiki 0203 või 0206 kuuluvast sealihast või söödavast searupsist või
rubriiki 0207 kuuluvast linnulihast või söödavast linnurupsist

Veise-, lamba- või kitserasv ja
-rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv
— kondi- ja jäägirasv

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a rubriiki 0201, 0202, 0204 või
0206 kuuluv materjal või rubriiki 0506
kuuluvad kondid

— muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

Kalade või mereimetajate rasvad,
õlid ja nende fraktsioonid (rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata):
— tahked fraktsioonid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
sh teistest rubriigi 1504 materjalidest

— muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud

ex 1505

Rafineeritud lanoliin

Valmistamine rubriiki 1505 kuuluvast töötlemata villarasvast

1506

Muud loomsed rasvad ja õlid ning
nende fraktsioonid, rafineeritud
või rafineerimata, kuid keemiliselt
modifitseerimata:
— tahked fraktsioonid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
sh teistest rubriigi 1506 materjalidest

— muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult
saadud või toodetud
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HSi rubriik

1507 kuni
1515

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Taimeõlid ja nende fraktsioonid:
— soja-, maapähkli- (arahhise-), Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
palmi-, kopra-, palmituuma-, materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
babassupalmi-, tunga- ja oiticicaõli, mürdivaha ja jaapanivaha, jojoobiõli fraktsioonid
ning tehniliseks ja tööstuslikuks otstarbeks, v.a toiduainete
tootmiseks mõeldud õlid
— tahked fraktsioonid, välja ar- Valmistamine muudest rubriikidesse 1507–
vatud jojoobiõli fraktsioonid 1515 kuuluvatest materjalidest
— muud
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Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
taimsed materjalid on täielikult saadud või
toodetud

1516

Loomsed või taimsed rasvad või Valmistamine, mille puhul:
õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt
või täielikult hüdrogeenitud, ester- — kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud ja
datud, ümberesterdatud või elaidiseeritud,
rafineeritud
või — kõik kasutatavad taimsed materjalid on
rafineerimata, kuid edasi töötletäielikult saadud või toodetud. Rubriikide
mata
1507, 1508, 1511 ja 1513 materjale võib
siiski kasutada

1517

Margariin; söödavad segud või Valmistamine, mille puhul:
valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle — kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 4
kuuluvad materjalid on täielikult saadud
grupi erinevate rasvade või õlide
või toodetud, ja
fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516
toidurasvadest või -õlidest ning — kõik kasutatavad taimsed materjalid on
nende fraktsioonidest
täielikult saadud või toodetud. Rubriikide
1507, 1508, 1511 ja 1513 materjale võib
siiski kasutada

Grupp 16

Tooted lihast, kalast, vähkidest, Valmistamine:
limustest
või
muudest
— gruppi 1 kuuluvatest loomadest ja/või
veeselgrootutest
— mille puhul kõik kasutatavad gruppi 3
kuuluvad materjalid on täielikult saadud
või toodetud

ex grupp 17

Suhkur ja suhkrukondiitritooted; Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
välja arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi
keemiliselt puhas sahharoos tahkel 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa
kujul, maitse- või värvainelisandi- 30 % toote tehasehinnast
tega
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1702

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Muud suhkrud, sh keemiliselt
puhas laktoos, maltoos, glükoos
ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja
värvainelisanditeta suhkrusiirupid;
tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

— keemiliselt puhas maltoos ja Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
fruktoos
sh teistest rubriigi 1702 materjalidest

— muu suhkur tahkel kujul, Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi
maitse-, lõhna- või värvaineli- 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa
sandiga
30 % toote tehasehinnast

— muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
materjalid on päritolustaatusega

ex 1703

Melass, mis on saadud suhkru Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi
ekstraheerimisel või rafineerimi- 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa
sel, maitse-, lõhna- või värvaineli- 30 % toote tehasehinnast
sandiga

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge Valmistamine:
šokolaad), mis ei sisalda kakaod
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

Grupp 18

Kakao ja kakaotooted

18.5.2017

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast
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1901

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või
linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei
sisalda kakaod või sisaldavad seda
alla 40 % massist arvestatuna
täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse
0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või
sisaldavad kakaod alla 5 % massist
arvestatuna täiesti rasvavabalt:

— linnaseekstrakt

Valmistamine grupi 10 teraviljast

— muud

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või
kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või
täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi,
ravioolid, canneloni jms; kuskuss,
valmistoiduna või mitte:

— mis sisaldavad kuni 20 % mas- Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
sist liha, rupsi, kala, vähke või teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja
limuseid
selle saadused) on täielikult saadud või toodetud

— mis sisaldavad üle 20 % mas- Valmistamine, mille puhul:
sist liha, rupsi, kala, vähke või
— kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaalimuseid
dused (v.a kõva nisu ja selle saadused) on
täielikult saadud või toodetud, ja
— kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3
kuuluvad materjalid on täielikult saadud

1903

L 127/9

Tapiokk ja selle tärklisest valmis- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tatud asendajad helvestena, tera- materjalist, v.a rubriiki 1108 kuuluv kartulitärdena, kruupidena, sõelmetena vms klis
kujul

L 127/10

HSi rubriik

1904

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Teraviljade või teraviljasaaduste
paisutamise või röstimise teel
saadud toidukaubad (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks
valmistatud mujal nimetamata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu,
püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad

18.5.2017

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest,
v.a rubriigi 1806 materjalid,
— mille puhul kõik kasutatavad teraviljad ja
jahu (v.a kõva nisu, kõva mais ja nende
saadused) on täielikult saadud või toodetud,
ja
— mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagari- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
tooted, koogid, küpsised jms pa- v.a grupi 11 materjalid
garitooted, kakaoga või kakaota;
armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

ex grupp 20

Tooted köögi- ja puuviljadest, Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
marjadest, pähklitest või muudest puuviljad, marjad, pähklid või köögiviljad on
taimeosadest; välja arvatud:
täielikult saadud või toodetud

ex 2001

Jamss, bataat jms toiduks kasuta- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tavad taimeosad, mis sisaldavad materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
vähemalt 5 % massist tärklist,
äädika või äädikhappega toiduks
valmistatud või konserveeritud

ex 2004 ja ex Kartulid jahu või helvestena, toi- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
duks valmistatud või konserveeri- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
2005
tud
ilma
äädikata
või
äädikhappeta

2006

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi
puuviljakoored jm taimeosad, 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa
suhkrus säilitatud (nõrutatud ja 30 % toote tehasehinnast
kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud)

2007

Džemmid, keedised, puuvilja- või Valmistamine:
marjaželeed, marmelaadid, puuvilja-, marja- või pähklipüreed ja — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
pastad, saadud kuumtöötlemisel,
suhkruvõi
muu
magus- — mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluainelisandiga või ilma
vate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

18.5.2017

ET

HSi rubriik

ex 2008

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

— pähklid magusaine- või piiri- Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate
tuselisandita
rubriikidesse 0801, 0802 ja 1202–1207 kuuluvate päritolustaatusega pähklite ja õliseemnete väärtus ületab 60 % toote tehasehinnast
— maapähklivõi; teraviljapõhised Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
segud; palmipungad; mais
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
— muud, välja arvatud puuviljad Valmistamine:
ja pähklid, mida on kuumtöödeldud muul viisil kui aurus — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
või vees keetmine, suhkrulisandita, külmutatud
— mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

2009

Kääritamata,
alkoholilisandita
marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga
või ilma
— tsitrusviljade mahl

Valmistamine, mille puhul:
— kõik kasutatavad tsitrusviljad peavad olema
täielikult saadud või toodetud,
— kasutatavate grupi 17 materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

— muud

L 127/11

Valmistamine, mille puhul:
— kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,
— mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

ex grupp 21

Mitmesugused toiduained; välja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, Valmistamine:
-essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
nende ekstraktidest, essentsidest ja
kontsentraatidest; röstitud sigur — mille puhul kogu kasutatav sigur on
jm röstitud kohviasendajad, eksttäielikult saadud või toodetud
raktid, essentsid ja kontsentraadid
nendest

L 127/12

HSi rubriik

2103

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite
segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:

— kastmed ning valmistised kast- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
mete valmistamiseks; kastme- välja arvatud toote materjalid. Sinepipulbrit või
lisandite
segud, valmissinepit võib siiski kasutada
maitseainesegud;

— sinepipulber ja valmissinep

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist

ex 2104

Supid ja puljongid, pooltooted Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
nende valmistamiseks
materjalist, v.a rubriikidesse 2002–2005 kuuluvad töödeldud või konserveeritud köögiviljad

2106

Mujal nimetamata toiduvalmisti- Valmistamine:
sed
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

ex grupp 22

Joogid, alkohol ja äädikas; välja Valmistamine:
arvatud:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kõik kasutatavad viinamarjad
või nende saadused peavad olema täielikult
saadud või toodetud

2202

18.5.2017

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud Valmistamine:
vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõh- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal,
naainetega,
ja
muud
mittealkohoolsed joogid, v.a rubrii- — mille puhul kasutatavate gruppi 17 kuulugi 2009 puu- ja juurviljamahlad
vate materjalide koguväärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast ja
— mille puhul kõik kasutatavad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) on
päritolustaatusega

18.5.2017

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

2207

Denatureerimata etüülalkohol al- Valmistamine:
koholisisaldusega vähemalt 80 %
mahust; denatureeritud etüülalko- — mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 2207 ja 2208 materjal, ja
hol ja muud denatureeritud piiritusjoogid,
mis
tahes — mille puhul kõik kasutatavad viinamarjad
alkoholisisaldusega
või nende saadused on täielikult saadud, või
kui kõik muud kasutatavad materjalid on
päritolustaatusega, võib arrakit kasutada
kuni 5 % mahust

2208

Denatureerimata etüülalkohol al- Valmistamine:
koholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja — mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest,
v.a rubriikidesse 2207 ja 2208 kuuluvad
muud alkohoolsed joogid
materjalid, ja
— mille puhul kõik kasutatavad viinamarjad
või nende saadused on täielikult saadud, või
kui kõik muud kasutatavad materjalid on
päritolustaatusega, võib arrakit kasutada
kuni 5 % mahust

ex grupp 23

Toiduainetööstuse jäägid ja jäät- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
med; tööstuslikult toodetud loo- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
masöödad; välja arvatud:

ex 2301

Vaalajahu; inimtoiduks kõlbmatu Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
pulber, jahu ja graanulid kalast, gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult
vähkidest, limustest või muudest saadud või toodetud
veeselgrootutest

ex 2303

Maisitärklise tootmisjäägid (v. Valmistamine, mille puhul kogu kasutatav mais
a kontsentreeritud leotusvedeli- peab olema täielikult saadud või toodetud
kud), kuivaine valgusisaldusega
üle 40 % massist

ex 2306

Õlikoogid jm oliiviõli ekstraheeri- Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
mise tahked jäätmed, mis sisalda- oliivid on täielikult saadud või toodetud
vad oliiviõli üle 3 % massist

2309

Loomasöödana kasutatavad too- Valmistamine, mille puhul:
ted
— kogu kasutatav teravili, suhkur või melass,
liha ja piim on päritolustaatusega, ja
— kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex grupp 24

L 127/13

Tubakas ja tööstuslikud tubakaa- Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad
gruppi 24 kuuluvad materjalid on täielikult
sendajad; välja arvatud:
saadud või toodetud

L 127/14

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

18.5.2017

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

2402

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod Valmistamine, mille puhul kasutatavast rubriiki
ja sigaretid, tubakast või tubaka 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubaaseainetest
kajäätmetest vähemalt 70 % massist on päritolustaatusega

ex 2403

Suitsetamistubakas

ex grupp 25

Sool; väävel; mullad ja kivimid; Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
krohvimismaterjalid, lubi ja tse- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
ment; välja arvatud:

ex 2504

Süsinikuga rikastatud puhastatud Kristallilise toorgrafiidi rikastamine süsinikuga,
ja jahvatatud looduslik kristalliline puhastamine ja jahvatamine
grafiit

ex 2515

Marmor, ainult saetud või muul Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud)
viisil ristkülikukujulisteks (sh marmori lõikamine saagimise teel või muul
ruudukujulisteks) plokkideks või viisil
tahvliteks tükeldatud, paksusega
kuni 25 cm

ex 2516

Graniit, porfüür, basalt, liivakivi Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) kivi
jm raid- või ehituskivi, ainult lõikamine saagimise teel või muul viisil
saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks)
plokkideks või tahvliteks tükeldatud, paksusega kuni 25 cm

ex 2518

Kaltsineeritud dolomiit

Kaltsineerimata dolomiidi kaltsineerimine

ex 2519

Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit) hermeetiliselt suletud mahutites ja
puhas
või
lisanditega
magneesiumoksiid, v.a sulatatud
magneesia või ülepõletatud (paagutatud) magneesia

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Looduslikku
magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski
kasutada

ex 2520

Stomatoloogiline kips

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2524

Looduslikud asbestikiud

Valmistamine asbesti kontsentraadist

ex 2525

Vilgupulber

Vilgu või vilgujäätmete jahvatamine

ex 2530

Kaltsineeritud või pulbrilised vär- Värvimuldade kaltsineerimine või jahvatamine
vimullad

Valmistamine, mille puhul kasutatavast rubriiki
2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 % massist on päritolustaatusega

18.5.2017

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Grupp 26

Maagid, räbu ja tuhk

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 27

Mineraalkütused, mineraalõlid ja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
nende
destilleerimissaadused; materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
bituumenained; mineraalvahad;
välja arvatud:

ex 2707

Õlid, mis sarnanevad kõrgel temperatuuril kivisöetõrva destilleerimise teel saadud mineraalõlidega,
milles aromaatsete komponentide
mass ületab mittearomaatsete
komponentide massi ja mille mahust üle 65 % destilleerub temperatuuril 250 oC (sh lakibensiini ja
benseeni segud), mootorikütuse
või kütteainena kasutamiseks

ex 2709

Bituminoossetest
saadud toorõlid

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid);
mujal
nimetamata
preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja
rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud
õlisid, mis on nende preparaatide
põhikoostisosadeks; õlijäätmed

2711

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (1)
või
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

mineraalidest Bituumenainete kuivutmine

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (2)
või
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Naftagaasid jm gaasilised süsivesi- Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (2)
nikud
või
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

(1)
(2)

L 127/15

Eritöötluste eritingimused on esitatud sissejuhatavates märkustes 7.1 ja 7.3.
Eritöötluste eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 7.2.

L 127/16

HSi rubriik

2712

ET

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Vaseliin; parafiin, mikrokristalne
naftavaha, toorparafiin, osokeriit,
ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või
muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (1)
või
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2713

Naftakoks, naftabituumen jm naf- Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (2)
ta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid või
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bi- Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (2)
tuumenkilt, põlevkivi ja õliliivad;
või
asfaltiidid ja asfaltkivimid
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2715

Bituumenisegud loodusliku asfaldi
või bituumeni, naftabituumeni,
mineraaltõrva või sellest saadud
pigi baasil (nt bituumenmastiks,
vedeldatud bituumen)

(1)
(2)

18.5.2017

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (2)
või
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Eritöötluste eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 7.2.
Eritöötluste eritingimused on esitatud sissejuhatavates märkustes 7.1 ja 7.3.
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ET

Euroopa Liidu Teataja

L 127/17

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

ex grupp 28

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja
isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutavälja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 2805

Mischmetall

Valmistamine elektrolüüsi või termilise töötlemise abil, mille puhul kasutatavate materjalide
koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2811

Vääveltrioksiid

Valmistamine vääveldioksiidist

ex 2833

Alumiiniumsulfaat

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2840

Naatriumperboraat

Valmistamine
draadist

ex 2852

Sise-eetrite elavhõbedaühendid ja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutanende halogeen-, sulfo-, nitro- ja materjalist Kasutatavate rubriiki 2909 kuuluva- tavate materjalide koguväärtus ei
nitrosoderivaadid
te materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada ületa 40 % toote tehasehinnast
20 % toote tehasehinnast

HSi rubriik

Kindla või muutuva keemilise
koostisega nukleiinhapete elavhõbedaühendid ja nende soolad;
muud heterotsüklilised ühendid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

dinaatriumtetraboraatpentahü- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist. Kasutatavate rubriikidesse 2852, tavate materjalide koguväärtus ei
2932, 2933 ja 2934 kuuluvate materjalide ületa 40 % toote tehasehinnast
koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote
tehasehinnast

Keemiatoodete elavhõbedaühen- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materdid ja keemiatööstuse või sellega jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseseotud tööstusharude valmistised hinnast
(k.a looduslike saaduste segud),
mujal nimetamata
Diagnostiliste ja laboratoorsete Valmistamine, mille puhul kasutatavate materreaktiivide
elavhõbedaühendid jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasekandjal, diagnostilised ja labora- hinnast
toorsed valmisreaktiivid, kandjal
või kandjata, v.a rubriikide 3002
ja 3006 tooted; sertifitseeritud
etalonained
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ex grupp 29

Orgaanilised kemikaalid; välja ar- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutavatud:
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 2901

Atsüklilised süsivesinikud kasuta- Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (1)
miseks kütteaine või mootoriküvõi
tusena
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2902

Tsüklaanid ja tsükleenid (v.a asu- Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (1)
leenid), benseen, tolueen, ksüleenid, kasutamiseks kütteaine või või
mootorikütusena
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2905

Metallalkoholaadid nii käesoleva Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutarubriigi alkoholist kui ka etanoo- materjalist, sh teistest rubriiki 2905 kuuluvatest tavate materjalide koguväärtus ei
list
materjalidest. Käesolevasse rubriiki kuuluvaid ületa 40 % toote tehasehinnast
metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid
ning vastavad peroksühapped;
nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja
nitrosoderivaadid

ex 2932

— sise-eetrid ja nende halogeen-, Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutasulfoon-, nitro- ja nitrosoderi- materjalist. Kasutatavate rubriiki 2909 kuulu- tavate materjalide koguväärtus ei
vaadid
vate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületa 40 % toote tehasehinnast
ületada 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist. Kasutatavate rubriiki 2915 ja tavate materjalide koguväärtus ei
2916 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi ületa 40 % toote tehasehinnast
siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

— tsüklilised atsetaalid ja sise- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
poolatsetaalid ning nende ha- materjalist
ületa 40 % toote tehasehinnast
logeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

(1)

Eritöötluste eritingimused on esitatud sissejuhatavates märkustes 7.1 ja 7.3.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

L 127/19

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

2933

Heterotsüklilised ühendid, millel ei Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutaole muid heteroaatomeid peale materjalist. Kasutatavate rubriiki 2932 ja tavate materjalide koguväärtus ei
lämmastiku aatomi(te)
2933 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi ületa 40 % toote tehasehinnast
siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

2934

Kindla või muutuva keemilise
koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised
ühendid

ex 2939

Unimaguna põhu kontsentraadid, Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermis sisaldavad vähemalt 50 % jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasemassist alkaloide
hinnast

ex grupp 30

Farmaatsiatooted; välja arvatud:

3002

Inimveri; ravi, profülaktika või
diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid jm
verefraktsioonid immunoloogilised tooted, modifitseeritud või
mitte, k.a need, mis on saadud
biotehnoloogiliste menetluste abil;
vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid)
jms tooted:

— vähemalt kahest ravi või profülaktika otstarbel segatud
komponendist või ühest komponendist koosnevad tooted
annustena või jaemüügiks pakendatuna

— muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist. Kasutatavate rubriiki 2932, 2933 tavate materjalide koguväärtus ei
ja 2934 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
sh teistest rubriigi 3002 materjalidest. Tootega
sama kaubakirjelduse alla kuuluvaid materjale
võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa
20 % toote tehasehinnast
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Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
sh teistest rubriigi 3002 materjalidest. Tootega
sama kaubakirjelduse alla kuuluvaid materjale
võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa
20 % toote tehasehinnast

— — ravi või profülaktika otstar- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
beks ettevalmistatud loo- sh teistest rubriigi 3002 materjalidest. Tootega
maveri
sama kaubakirjelduse alla kuuluvaid materjale
võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa
20 % toote tehasehinnast

— — verefraktsioonid, v.a anti- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
seerumid, hemoglobiin, ve- sh teistest rubriigi 3002 materjalidest. Tootega
sama kaubakirjelduse alla kuuluvaid materjale
re- ja seerumglobuliinid
võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa
20 % toote tehasehinnast

— — hemoglobiin, vere globulii- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
nid ja seerumglobuliinid
sh teistest rubriigi 3002 materjalidest. Tootega
sama kaubakirjelduse alla kuuluvaid materjale
võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa
20 % toote tehasehinnast

— — muud

18.5.2017

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
sh teistest rubriigi 3002 materjalidest. Tootega
sama kaubakirjelduse alla kuuluvaid materjale
võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa
20 % toote tehasehinnast
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3003 ja 3004 Ravimid (v.a rubriikide 3002,
3005 ja 3006 ravimid):

— valmistatud rubriiki 2941 Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
kuuluvast amikatsiinist
välja arvatud toote materjalid. Rubriikidesse
3003 ja 3004 kuuluvaid materjale võib siiski
kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 %
toote tehasehinnast

— muud

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriikidesse 3003 ja 3004 kuuluvaid materjale
võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 20 % toote tehasehinnast, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 3006

— käesoleva grupi märkuse 4 Säilitatakse toote päritolustaatus esialgses klaspunktis k loetletud ravimijäät- sifikatsioonis
med

— kirurgias või stomatoloogias
kasutatavad steriilsed käsnad,
imenduvad või mitteimenduvad:

— plastikust tehtud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi Valmistamine, mille puhul kasuta39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa tavate materjalide koguväärtus ei
20 % toote tehasehinnast
ületa 25 % toote tehasehinnast

— riidest tehtud

Valmistamine (1):
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,
või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

— stoomi korral kasutatavad va- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materhendid
jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

(1)

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.
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ex grupp 31

Väetised; välja arvatud:

ex 3105

Mineraal- või keemilised väetised, Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutamis sisaldavad kahte või kolme
tavate materjalide koguväärtus ei
järgmistest toiteelementidest: läm- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 40 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega
mastik, fosfor ja kaalium; muud
samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib
väetised; käesoleva grupi kaubad
kasutada,
kui nende koguväärtus ei ületa
tablettidena vms kujul või paken20
%
toote
tehasehinnast, ja
dis brutomassiga kuni 10 kg, v.a:
— mille puhul kasutatavate materjalide kogu— naatriumnitraat
väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
— kaltsiumtsüaanamiid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutavälja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

— kaaliumsulfaat
— magneesiumkaaliumsulfaat

ex grupp 32

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained
ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt
ja muud mastiksid; tint; välja
arvatud:

ex 3201

Tanniinid ja nende soolad, eetrid, Valmistamine taimse päritoluga parkaineeks- Valmistamine, mille puhul kasutatraktidest
tavate materjalide koguväärtus ei
estrid jm derivaadid
ületa 40 % toote tehasehinnast

3205

Lakkpigmendid; käesoleva grupi Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamärkuses 3 osutatud valmistised materjalist, v.a rubriikidesse 3203, 3204 ja tavate materjalide koguväärtus ei
lakkpigmentide baasil (1)
3205 kuuluvad materjalid. Rubriiki 3205 ületa 40 % toote tehasehinnast
kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted
ning hügieenivahendid; välja arvatud:

(1)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutavälja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutavälja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Grupi 3 märkuses 32 täpsustatakse, et need tooted on mis tahes materjalide värvimiseks või värvainete tootmisel koostisainetena kasutatavad
tooted, kui need ei ole klassifitseeritud mõnda muusse grupi 32 rubriiki.

18.5.2017

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

L 127/23

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või
ei sisalda terpeene, k.a tahked ja
absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades,
mittelenduvates õlides, vahades
vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid,
mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest;
eeterlike
õlide
veeaurudestillaadid ja vesilahused

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist, sh käesoleva rubriigi mõne muu tavate materjalide koguväärtus ei
rühma (1) materjalidest. Tootega samasse rüh- ületa 40 % toote tehasehinnast
ma kuuluvaid materjale võib kasutada, kui
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex grupp 34

Seep, orgaanilised pindaktiivsed
ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad ja vahavalmistised,
poleerimisja
puhastusvahendid, küünlad jms
tooted, voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad
kipsisegud;
välja
arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutavälja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 3403

Määrdeained, mis sisaldavad alla Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (2)
70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud või
õlisid
muud toimingud, milles kõik kasutatavad
materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki
kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid
materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 50 % toote tehasehinnast

(1)
(2)

„Rühm“ tähendab rubriigi osa, mis on eraldatud semikooloniga.
Eritöötluste eritingimused on esitatud sissejuhatavates märkustes 7.1 ja 7.3.
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Tehisvaha ja vahavalmistised:

— mis põhinevad parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal,
toorparafiinil või õlivabal parafiinil

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui
nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

— muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist, välja arvatud:
tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast
— hüdrogeenitud õlid, mis on rubriiki 1516
kuuluva vaha omadustega,
— rubriiki 3823 kuuluvad vahalaadsed määramata keemilise koostisega rasvhapped või
tööstuslikud rasvalkoholid ja
— rubriiki 3404 kuuluvad materjalid.
Neid materjale võib siiski kasutada, kui nende
koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex grupp 35

Valkained; modifitseeritud tärklis; Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutaliimid; ensüümid; välja arvatud:
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või
esterdatud tärklised); tärkliste,
dekstriinide jm modifitseeritud
tärkliste alusel valmistatud liimid:

— eeterdatud ja esterdatud tärklis Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutash teistest rubriigi 3505 materjalidest
tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

— muud

ex 3507

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist, v.a rubriiki 1108 kuuluv materjal tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

Mujal nimetamata ensüümvalmis- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertised
jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
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Grupp 36

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutatuletikud; pürofoorsed sulamid; välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
teatavad kergsüttivad valmistised rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex grupp 37

Foto- ja kinokaubad; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutavälja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

3701

Valgustamata
valgustundlikud
fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja
tekstiilmaterjalid;
valgustamata
valgustundlik
kiirfotolamefilm,
pakendatud või pakendamata:

— pakendatud värvilised kiirfoto- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutafilmid
materjalist, v.a rubriiki 3701 või 3702 kuulu- tavate materjalide koguväärtus ei
vad materjalid Rubriiki 3702 kuuluvaid mater- ületa 40 % toote tehasehinnast
jale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus
ei ületa 30 % toote tehasehinnast

— muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist, v.a rubriiki 3701 või 3702 kuulu- tavate materjalide koguväärtus ei
vad materjalid Rubriikidesse 3701 ja 3702 ületa 40 % toote tehasehinnast
kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

3702

Valgustamata valgustundlikud fo- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutatofilmid rullides, mis tahes mater- materjalist, v.a rubriiki 3701 või 3702 kuulu- tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast
jalist, v.a paber, papp ja vad materjalid
tekstiilmaterjalid;
valgustamata
valgustundlikud kiirfotofilmid rullides

3704

Valgustatud, kuid ilmutamata Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest Valmistamine, mille puhul kasutafotoplaadid, -filmid, -paber, -papp materjalidest, v.a rubriikidesse 3701–3704 tavate materjalide koguväärtus ei
ja -tekstiil
kuuluvad materjalid
ületa 40 % toote tehasehinnast
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ex grupp 38

Mitmesugused keemiatooted; välja Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutaarvatud:
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 3801

— kolloidgrafiit õlisuspensiooni- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materna ja poolkolloidgrafiit; süsini- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasekupastad elektroodidele
hinnast
— grafiidipasta, mis on grafiidi ja Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki Valmistamine, mille puhul kasutamineraalõlide segu ning mis 3403 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast
sisaldab grafiiti rohkem kui ületa 20 % toote tehasehinnast
30 % massist

ex 3803

Rafineeritud tallõli

Toortallõli rafineerimine

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3805

Puhastatud sulfaattärpentin

Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleeri- Valmistamine, mille puhul kasutamise või rafineerimise teel
tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3806

Estervaigud

Valmistamine vaikhapetest

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3807

Puidupigi (puidutõrva pigi)

Puidutõrva destilleerimine

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

3808

Insektitsiidid, rodentitsiidid, fun- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matergitsiidid, herbitsiidid, idanemist jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasetakistavad vahendid, taimekasvu- hinnast
regulaatorid,
desinfektsioonivahendid jms jaemüügivormis või
-pakendis valmististe või esemetena esitatavad tooted (nt väävlipael,
-tahid ja -küünlad, kärbsepaber)

3809

Viimistlusained, värvikandjad ja Valmistamine, mille puhul kasutatavate matervärvikinnistid, mida kasutatakse jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasevärvimise või värvi kinnitumise hinnast
kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses
kasutatavad mujal nimetamata
tooted ja valmistised (nt apretid
ja peitsid)

18.5.2017
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3810

Metallpindade dekapeerimissegud; Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjooteräbustid jm pehme- ja kõva- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasejoodisjootmise ning keevitamise hinnast
abiained; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid
ning pastad; keevituselektroodide
ja -varraste täidis- ning kattesegud

3811

Antidetonaatorid,
oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigutekkeinhibiitorid, viskoossuse regulaatorid,
korrosioonitõrjevahendid ja muud
naftasaaduste (k.a bensiin) ning
naftasaadustega samal eesmärgil
kasutatavate vedelike valmislisandid:
— naftaõlisid või bituminoosse- Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki
test mineraalidest saadud õli- 3811 kuuluvate materjalide koguväärtus ei
sid
sisaldavad ületa 50 % toote tehasehinnast
määrdeõlilisandid
— muud

L 127/27

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3812

Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; Valmistamine, mille puhul kasutatavate materplasti- ja kummikompaundi mujal jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasenimetamata plastifikaatorid; an- hinnast
tioksüdandid ja muud plasti- ja
kummikompaundi stabilisaatorid

3813

Valmistised ja laengud tulekustuti- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materte jaoks; laetud tulekustutusgra- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasenaadid
hinnast

3814

Mujal nimetamata orgaaniliste la- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materhustite segud ja vedeldid; värvi- ja jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
lakieemaldusvahendid

3818

Elektroonikas kasutatavad legeeri- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertud keemilised elemendid ketaste, jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasevahvlite vms kujul; elektroonikas hinnast
kasutatavad legeeritud keemilised
ühendid

3819

Pidurivedelikud jm hüdraulilise Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjõuülekande vedelikud, mis ei jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasesisalda naftaõlisid või bituminoos- hinnast
setest mineraalidest saadud õlisid
või sisaldavad neid alla 70 %
massist
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3820

Antifriisid ja jäätumisvastased ve- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materdelikud
jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 3821

Valmis söötmed mikroorganismi- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materde (sh viirused jms) või taime-, jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseinim- või loomarakkude kasvata- hinnast
miseks või hooldamiseks

3822

Diagnostilised või laboratoorsed Valmistamine, mille puhul kasutatavate materreaktiivid kandjal; diagnostilised jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasevõi laboratoorsed valmisreaktiivid hinnast
kandjal või kandjata, v.a rubriikide
3002 ja 3006 tooted; sertifitseeritud etalonained

3823

Tööstuslikud
monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid;
tööstuslikud rasvalkoholid:

— tööstuslikud
Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
monokarboksüülrasvhapped; materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
rafineerimisel saadud happelised õlid

— tööstuslikud rasvalkoholid

18.5.2017

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
sh teistest rubriigi 3823 materjalidest
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Valuvormi- ja kärnisegutugevdid;
keemiatööstuse ja sellega seotud
tööstusharude mujal nimetamata
tooted ja valmistised (k.a need, mis
kujutavad endast looduslike saaduste segusid):

—

järgmised käesolevasse ru- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutabriiki kuuluvad tooted:
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse tavate materjalide koguväärtus ei
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui ületa 40 % toote tehasehinnast
— — valuvormide ja -kärnide nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasetootmisel kasutatavad vai- hinnast
kudel põhinevad tooted

— — nafteenhapped ning nende
vees lahustumatud soolad ja
estrid
— — sorbitool, v.a rubriiki 2905
kuuluv
— — naftasulfonaadid, v.a leelismetallide, ammooniumi ja
etanoolamiinide naftasulfonaadid;
bituminoossetest
mineraalidest saadud õlide
tiofeenitud sulfohapped ja
nende soolad
— — ioonivahetid
— — elektronlampide getterid
— — koksigaasi
puhastamisel
saadud ammoniaagivesi ja
ammendatud oksiidkatalüsaator
— — sulfonafteenhapped, nende
vees lahustumatud soolad
ja nende estrid
— — puskari- ja kondiõli
— — segud erinevate anioonidega sooladest
— — želatiinil
põhinevad
kopeerimispastad, pabervõi tekstiilalusel või mitte

— muud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

L 127/30

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

18.5.2017

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

3826

Biodiisel ja selle segud, mis ei Valmistamine, mille puhul kasutatavate matersisalda või sisaldavad alla 70 % jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasemassist nafta- või bituminoosse- hinnast
test mineraalidest saadud õlisid

3901 kuni
3915

Plastid algkujul, plastijäätmed,
-lõikmed ja -puru; välja arvatud
rubriikidesse ex 3907 ja 3912
kuuluvad tooted, mida käsitlevad
reeglid on sätestatud allpool:

— liitumishomopolümerisatsioo- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutani saadused, milles üks monotavate materjalide koguväärtus ei
meer moodustab 99 % või — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 50 % toote tehasehinnast ning
rohkem kogu polümeeri massist
— eespool nimetatud piirangu raames ei ületa
gruppi 39 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast (1)

ex 3907

3912

(1)

— muud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi Valmistamine, mille puhul kasuta39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 25 % toote tehasehinnast
20 % toote tehasehinnast1

— polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeerist (ABS) valmistatud
kopolümeer

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse
rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui
nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast (1)

— polüester

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39
kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 %
toote tehasehinnast ja/või valmistamine tetrabroom(bisfenool A)polükarbonaadist

Mujal nimetamata tselluloos ja Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate
selle keemilised derivaadid alg- tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide
kujul
väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Toodete puhul, mis koosnevad nii rubriikidesse 3901–3906 kui ka rubriikidesse 3907–3911 kuuluvatest materjalidest, kohaldatakse seda piirangut
ainult selle materjalirühma suhtes, mis on tootes massilt ülekaalus.
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Plastist pool- ja valmistooted; välja
arvatud rubriikidesse ex 3916, ex
3917, ex 3920 ja ex 3921
kuuluvad tooted, mida käsitlevad
reeglid on sätestatud allpool:
— lehtplasttooted, mida on töö- Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi Valmistamine, mille puhul kasutadeldud rohkem kui pinnatööt- 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 25 % toote tehasehinnast
lus või lõikamine muusse 50 % toote tehasehinnast
vormi kui ristküliku- või ruudukujuliseks; muud tooted,
mida on töödeldud rohkem
kui pindmiselt
— muud:
— — liitumishomopolümerisat- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutasiooni saadused, milles üks
tavate materjalide koguväärtus ei
monomeer
moodustab — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 50 % toote tehasehinnast ning
99 % või rohkem kogu
polümeeri massist
— eespool nimetatud piirangu raames ei ületa
gruppi 39 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast (1)
— — muud

ex 3916 ja ex Profiilvormid ja torud
3917

Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi Valmistamine, mille puhul kasuta39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa tavate materjalide koguväärtus ei
20 % toote tehasehinnast1
ületa 25 % toote tehasehinnast

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 50 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki
kuuluvate materjalide väärtus 20 % toote
tehasehinnast

ex 3920

— ionomeerlehed ja -kiled

Valmistamine termoplastsest osasoolast, mis Valmistamine, mille puhul kasutakujutab endast metalliioonidega (peamiselt tavate materjalide koguväärtus ei
tsingi- ja naatriumiioonidega) osaliselt neutra- ületa 40 % toote tehasehinnast
liseeritud etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri

— regenereeritud
tselluloosist, Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate
polüamiididest või polüetülee- tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide
väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast
nist lehed

(1)

Toodete puhul, mis koosnevad nii rubriikidesse 3901–3906 kui ka rubriikidesse 3907–3911 kuuluvatest materjalidest, kohaldatakse seda piirangut
ainult selle materjalirühma suhtes, mis on tootes massilt ülekaalus.
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ex 3921

Metallitatud plastkiled

Valmistamine üliläbipaistvast polüesterkilest Valmistamine, mille puhul kasutapaksusega alla 23 mikroni (1)
tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

3922 kuni
3926

Plasttooted

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 40

Kautšuk ja kummitooted; välja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 4001

Lamineeritud kreppkummitahvlid Loodusliku kautšuki lehtede lamineerimine
kingade valmistamiseks

4005

Vulkaniseerimata täidisega kaut- Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate
šuk (toorkummi) algkujul või materjalide, v.a loodusliku kautšuki väärtus ei
tahvlite, lehtede või ribadena
ületa 50 % toote tehasehinnast

4012

Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; kummist täis- või
padjandrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd:
— protekteeritud õhk-, täis-, või Kasutatud rehvide protekteerimine
padjandrehvid, kummist
— muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest
materjalidest, v.a rubriikidesse 4011 ja 4012
kuuluvad materjalid

ex 4017

Kõvakummist tooted

Valmistamine kõvakummist

ex grupp 41

Toornahad (v.a karusnahad) ja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
nahk; välja arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 4102

Lamba ja talle villata toornahad

4104 kuni
4106

Pargitud või enne kuivatamist Pargitud naha järelparkimine
järelpargitud, villata või karvata,
laustetud või laustmata, kuid edasi või
töötlemata
Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

4107, 4112
ja 4113

Pärast parkimist või kuivatami- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest
seelset järelparkimist ja värvimist materjalidest, v.a rubriikidesse 4104–4113
või rasvatamist muul viisil töödel- kuuluvad materjalid
dud nahad, sh pärgamenditud
nahk, villa või karvata, laustetud
või laustmata, v.a nahk rubriigist
4114

(1)

Villa eemaldamine villaga kaetud lamba- või
tallenahalt

Üliläbipaistvad kiled on kiled, mille valgustugevust vähendav toime (läbitustegur) mõõdetuna Gardneri läbitustegurimõõturiga ASTM-D 1003-16
on alla 2 %.
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ex 4114

Lakknahk ja lamineeritud lakk- Valmistamine rubriikidesse 4104–4107, 4112
nahk; metallitatud nahk
või 4113 kuuluvatest materjalidest, kui nende
koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 42

Nahktooted; sadulsepatooted ja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
rakmed; reisitarbed, käekotid jms materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
tooted; tooted loomasooltest (v.
a jämesiidist)

ex grupp 43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nen- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
dest valmistatud tooted; välja ar- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
vatud:

ex 4302

Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud:
— nelinurksete tükkide, ristide Pleegitamine või värvimine lisaks kokkuühendamata pargitud või töödeldud karusnaha
vm kujunditena
lõikamisele ja kokkuühendamisele
— muud

L 127/33

Valmistamine ühendamata pargitud või töödeldud karusnahast

4303

Karusnahast rõivad, rõivamanused Valmistamine rubriiki 4302 kuuluvast pargitud
jm karusnahatooted
või töödeldud ühendamata karusnahast

ex grupp 44

Puit ja puittooted; puusüsi; välja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 4403

Jämedalt kanditud puit

ex 4407

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja Hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine
spoonihööveldatud või -kooritud
puit, hööveldatud, lihvitud või
pikijätkatud, paksusega üle 6 mm

ex 4408

Spoon vineerimiseks (k.a spooni- Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või
hööveldatud kihtpuitmaterjal) ja pikijätkamine
vineeri valmistamiseks, paksusega
kuni 6 mm, servjätkatud, ja muu
pikuti saetud, spoonihööveldatud
või kooritud puit, paksusega kuni
6 mm, hööveldatud, lihvitud või
pikijätkatud

ex 4409

Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval, hööveldatud
või
hööveldamata,
lihvitud või lihvimata, pikijätkatud
või mitte:

Valmistamine töötlemata kooritud või koorimata või laasitud puidust

— lihvitud või pikijätkatud

Lihvimine või pikijätkamine

— profileeritud liistud

Profileerimine
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ex 4410 kuni Profileeritud liistud, sh profileeri- Profileerimine
ex 4413
tud põrandaliistud jm profileeritud lauad
ex 4415

Puidust pakk-kastid, karbid, sal- Valmistamine mõõtu lõikamata laudadest
ved, trumlid jms puitpakendid

ex 4416

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm Valmistamine lõhestatud tünnilaudadest, mida
puidust püttsepatooted ja nende ei ole rohkem töödeldud kui saetud mööda
puitosad
kahte põhipinda

ex 4418

— puidust tisleri- ja puusepatoo- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Puidust kärgpated
neele, katusesindleid ja -laaste võib siiski
kasutada
— profileeritud liistud

18.5.2017

Profileerimine

ex 4421

Tuletikutoorikud; puidust tikud ja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tihvtid jalatsite valmistamiseks
puidust, v.a rubriiki 4409 kuuluvast pidevprofiiliga puidust

ex grupp 45

Kork ja korgist tooted; välja arva- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

4503

Looduslikust korgist tooted

Grupp 46

Õlgedest, espartost ja muudest Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
punumismaterjalidest
tooted; materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
korv- ja vitspunutised

Grupp 47

Kiumass puidust vm kiulisest tsel- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
luloosmaterjalist; ringlusse võetud materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
paberi- või papijäätmed ja -jäägid

ex grupp 48

Paber ja papp; paberimassist, pa- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
berist või papist tooted; välja materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
arvatud:

ex 4811

Paber ja papp, ainult jooneline või Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi
ruuduline
valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

4816

Söepaber, isekopeeruv paber jm Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi
kopeerpaber või paber kujutise valmistamiseks kasutatavatest materjalidest
ülekandmiseks (v.a rubriigis 4809
nimetatud), paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid, karpides või lahtiselt

4817

Paberist või papist ümbrikud, Valmistamine:
kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
papist karbid, kotid, taskud ja
kirjakomplektid, mis sisaldavad — mille puhul kasutatavate materjalide koguvaliku paberikaupu
väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Valmistamine rubriiki 4501 kuuluvast korgist

18.5.2017

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

ex 4818

Tualettpaber

ex 4819

Karbid, kastid, kotid jm pakendid Valmistamine:
paberist, papist, tselluloosvatist
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
või tsellulooskiudkangast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi
valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 4820

Kirjaplokid

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 4823

Muu paber, papp, tselluloosvatt ja Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi
tsellulooskiudkangas, mõõtu või valmistamiseks kasutatavatest materjalidest
vormi lõigatud

ex grupp 49

Raamatud, ajalehed, pildid jm Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
trükitooted; käsikirjad, masinakir- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
jatekstid ning plaanid ja joonised;
välja arvatud:

4909

Trükitud või illustreeritud post- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
kaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- materjalist, v.a rubriiki 4909 või 4911 kuuluja tähtpäevakaardid, illustreeritud vad materjalid
või illustreerimata, ümbriku või
kaunistustega või ilma

4910

Mitmesugused trükikalendrid, sh
rebitavate lehtedega:
— „igavesed“ kalendrid või vahe- Valmistamine:
tatavate plokkidega kalendrid,
muust materjalist kui paberist — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
või papist alusel
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 50

L 127/35

— muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a rubriiki 4909 või 4911 kuuluvad materjalid

Siid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

L 127/36

ET

HSi rubriik

ex 5003

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks Siidijääkide kraasimine või kammimine
sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), kraasitud või kammitud

5004 kuni ex Siidlõng ja siidijääkidest kedratud Valmistamine (1):
5006
lõng
— toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil
ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,
— muudest kraasimata, kammimata vm viisil
ketramiseks ettevalmistamata looduslikest
kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5007

Siidriie või siidijääkidest riie:
— kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (1)

— muud

Valmistamine1:
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ettevalmistamata keemilistest
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

ex grupp 51

(1)

18.5.2017

Lambavill ja muude loomade vill Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
ning loomakarvad; hobusejõhvist materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
lõng ja riie; välja arvatud:

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

5106 kuni
5110

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Lambavillast ja muude loomade Valmistamine (1):
villast, loomakarvadest või hobu— toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil
sejõhvist lõng
ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5111 kuni
5113

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie:
— kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (1)

— muud

Valmistamine1:
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ettevalmistamata keemilistest
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

ex grupp 52

Puuvill; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5204 kuni
5207

Puuvillane lõng ja niit

Valmistamine (1):
— toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil
ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

(1)

L 127/37

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

L 127/38

ET

HSi rubriik

5208 kuni
5212

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Puuvillane riie:

— kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (1)

— muud

Valmistamine1:
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ettevalmistamata keemilistest
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

ex grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paber- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
lõng ja paberlõngast riie; välja materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
arvatud:

5306 kuni
5308

Lõng muudest taimsetest tekstiil- Valmistamine (1):
kiududest; paberlõng
— toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil
ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

(1)

18.5.2017

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

5309 kuni
5311

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Riie muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõngast riie

— kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (1)

— muud

Valmistamine1:
— kookoslõngast,
— džuutlõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ettevalmistamata keemilistest
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

5401 kuni
5406

Lõng, monofilament ja keemilis- Valmistamine (1):
test filamentkiududest niit
— toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil
ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

(1)

L 127/39

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

L 127/40

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

5407 ja 5408 Keemilisest filamentlõngast riie:

— kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (1)

— muud

Valmistamine1:
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ettevalmistamata keemilistest
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

5501 kuni
5507

Keemilised staapelkiud

5508 kuni
5511

Keemilistest staapelkiududest lõng Valmistamine (1):
ja õmblusniit
— toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil
ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

(1)

18.5.2017

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

5512 kuni
5516

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Keemilistest staapelkiududest riie:
— kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (1)

— muud

Valmistamine1:
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ettevalmistamata keemilistest
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

ex grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; Valmistamine (1):
nöörid, paelad, köied ja trossid
ning tooted nendest; välja arvatud: — kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5602

Vilt, impregneeritud, pealistatud,
kaetud või lamineeritud või mitte:
— nõeltöödeldud vilt

Valmistamine (1):
— looduslikest kiududest,
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist
Kuid:
— rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,
— rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või
— rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,
milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla
9 detsiteksi, võib kasutada juhul, kui nende
koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

(1)

L 127/41

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

L 127/42

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

— muud

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Valmistamine (1):
— looduslikest kiududest,
— kaseiinist valmistatud keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

5604

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja
-pael; tekstiillõng ning rubriigi
5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või
ümbritsetud kummi või plastiga:
— tekstiiliga kaetud kumminiit ja Valmistamine tekstiiliga katmata kumminiidist
-pael
või -paelast
— muud

Valmistamine1:
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5605

Metalliseeritud lõng, mähitud või Valmistamine (1):
mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombi- — looduslikest kiududest,
neeritud või metalliga kaetud — kraasimata, kammimata või muul viisil
tekstiillõngast või rubriigi 5404
ketramiseks ettevalmistamata keemilistest
või 5405 ribast vms
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5606

Mähitud lõng; rubriigi 5404 või Valmistamine1:
5405 mähitud ribad jms (v.a rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähi- — looduslikest kiududest,
tud lõng hobusejõhvist); šenill- — kraasimata, kammimata või muul viisil
lõng (k.a šenill-lõng flokist); buketramiseks ettevalmistamata keemilistest
kleelõng
staapelkiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

(1)

18.5.2017

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

Grupp 57

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Vaibad jm tekstiilpõrandakatted:

— nõeltöödeldud vildist

Valmistamine (1):
— looduslikest kiududest,
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist
Kuid:
— rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,
— rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või
— rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,
milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla
9 detsiteksi, võib kasutada juhul, kui nende
koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
Aluskihina võib kasutada džuutriiet

— muust vildist

Valmistamine (1):
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

— muud

Valmistamine1:
— kookos- või džuutlõngast,
— sünteetilisest või tehisfilamentlõngast,
— looduslikest kiududest või
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest
Aluskihina võib kasutada džuutriiet

(1)

L 127/43

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

L 127/44

ET

HSi rubriik

ex grupp 58

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid; välja
arvatud:
— kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (1)

— muud

Valmistamine1:
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

5805

Gobeläänid, Flandria, Aubussoni, Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
Beauvais’ jms tüüpi käsitelgedel materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
valmistatud seinavaibad ning käsitsi väljaõmmeldud (näiteks varsvõi ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

5810

Tikandid meetrikauba, ribade või Valmistamine:
motiividena
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

5901

(1)

18.5.2017

Kummi või tärklisainetega pealis- Valmistamine lõngast
tatud tekstiilriie raamatute väliskaanteks jms otstarbeks; pausriie;
ettevalmistatud maalimislõuend;
vaheriie jms jäik kübara-alusriie

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

5902

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Rehvikoortriie
eriti
tugevast
nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või
viskooslõngast
— mis sisaldab kuni 90 % massist Valmistamine lõngast
tekstiilmaterjale
— muud

Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

5903

Plastiga impregneeritud, pealista- Valmistamine lõngast
tud, kaetud või lamineeritud riie
või
(v.a rubriiki 5902 kuuluv)
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

5904

Linoleum, mõõtu lõigatud või Valmistamine lõngast (1)
lõikamata; põrandakatted tekstiilalusel, mõõtu lõigatud või lõikamata

5905

Tekstiilseinakatted:
— kummi, plasti vm ainetega Valmistamine lõngast
impregneeritud, pealistatud,
kaetud või lamineeritud
— muud

Valmistamine (1):
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

(1)

L 127/45

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

L 127/46

ET

HSi rubriik

5906

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Kummeeritud tekstiilriie, v.a rubriiki 5902 kuuluv:

— silmkoelised või heegeldatud Valmistamine (1):
kangad (trikookangad)
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

— muu sünteesfilamentlõngast Valmistamine keemilistest materjalidest
kangas tekstiilmaterjalisisaldusega üle 90 % massist

5907

5908

(1)

18.5.2017

— muud

Valmistamine lõngast

Tekstiilriie, mujal nimetamata viisil impregneeritud, pealistatud või
kaetud; maalitud lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks
jms

Valmistamine lõngast
või
trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks
ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu
pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine,
kokkutõmbumisvastane
töötlemine,
püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine,
nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %
toote tehasehinnast

Tekstiiltahid lampidele, ahjudele,
välgumihklitele, küünaldele vms,
telgedel kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud
hõõgsukakangas selleks otstarbeks, impregneeritud või impregneerimata:

— impregneeritud hõõgsukad

Valmistamine ringkootud hõõgsukakangast

— muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

5909 kuni
5911

Euroopa Liidu Teataja

L 127/47

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted:

— poleerimiskettad ja -rõngad, v. Valmistamine lõngast või rubriiki 6310 kuulua rubriiki 5911 kuuluvast vatest kangajäätmetest või kaltsudest
vildist

— tavaliselt paberivalmistuses vm
tehnilisel otstarbel kasutatav
rubriiki 5911 kuuluv riie,
vanutatud,
impregneeritud,
pealistatud või mitte, ringkootud või lõputu lindina, ühevõi mitmekordse lõime ja/või
koelõngaga või siledakoeline
mitmekordse lõime ja/või koelõngaga

Valmistamine (1):
—

kookoslõngast,

—

järgmistest materjalidest:

— — polütetrafluoroetüleenlõng (2),
— — mitmekordne polüamiidlõng, mis on
immutatud või kaetud fenoolvaikudega,
— — m-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aromaatsest
polüamiidist valmistatud sünteeskiududest lõng,
— — polütetrafluoroetüleenist
monofilament1,

valmistatud

— — polü-p-fenüleentereftalamiidist valmistatud sünteeskiududest lõng,
— — fenoolvaiguga pealistatud ja akrüüllõngaga mähitud klaaskiudlõng (2),
— — kopolüester monofilamendid polüestrist
ja tereftaalhappe vaikudest ja 1,4-tsükloheksaandietanoolhappest ja isoftaalhappest,
— — looduslikest kiududest,
— — kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilised staapelkiud või
— — keemilisest materjalist või tekstiilimassist

— muud

Valmistamine (1):
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

(1)
(2)

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.
Seda materjali võib kasutada üksnes paberimasinates kasutatava riide valmistamiseks.

L 127/48

ET

HSi rubriik

Grupp 60

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Silmkoelised ja heegeldatud kan- Valmistamine1:
gad (trikookangad)
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad
ning rõivamanused (trikootooted):
— saadud kahe või mitme trikoo- Valmistamine lõngast (1) (2)
kangast kindlakujuliseks lõigatud detaili või kindlakujuliseks
silmkootud või heegeldatud
detaili kokkuõmblemisel vm
viisil ühendamisel
— muud

Valmistamine1:
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

ex grupp 62

Rõivad ning rõivamanused, v. Valmistamine lõngast (1) (2)
a silmkoelised või heegeldatud;
välja arvatud:

ex 6202, ex
6204, ex
6206, ex
6209 ja ex
6211

Tikitud naiste-, tüdrukute- ja imi- Valmistamine lõngast1
kurõivad ning imikute rõivamanuvõi
sed
valmistamine tikkimata kangast, kui selle
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast1

ex 6210 ja ex Tulekaitsevahendid aluminiseeri- Valmistamine lõngast (2)
6216
tud polüestrist fooliumiga kaetud
või
kangast
valmistamine pealistamata kangast, kui selle
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast1
6213 ja 6214 Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja
kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms:
— tikitud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (1) (2)
või
valmistamine tikkimata kangast, kui selle
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast1

(1)
(2)

18.5.2017

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.
Vt sissejuhatav märkus 6.

18.5.2017

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

— muud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (1) (2)
või
valmistamine, millele järgneb trükkimine ja
vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine,
kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine),
kui kasutatava rubriikidesse 6213 ja 6214
kuuluva trükkimata kanga väärtus ei ületa
47,5 % toote tehasehinnast

6217

Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.
a rubriigis 6212 nimetatud toodete osad:
— tikitud

Valmistamine lõngast (2)
või
valmistamine tikkimata kangast, kui selle
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast1

— tulekaitsevahendid aluminisee- Valmistamine lõngast1
ritud polüestrist fooliumiga
või
kaetud kangast
valmistamine pealistamata kangast, kui selle
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast1
— vaheriie kraedeks ja kätisteks, Valmistamine:
valmis lõigatud
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
— muud

ex grupp 63

(1)
(2)

L 127/49

Valmistamine lõngast (2)

Muud tekstiilist valmistooted; Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
komplektid; kantud rõivad ja ka- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
sutatud tekstiiltooted; kaltsud; välja arvatud:

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.
Vt sissejuhatav märkus 6.

L 127/50

ET

HSi rubriik

6301 kuni
6304

Euroopa Liidu Teataja

18.5.2017

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Tekid, reisivaibad, voodipesu jms;
kardinad jms; muud sisustustarbed:
— vildist, lausriidest

Valmistamine (1):
— looduslikest kiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

— muud:
— — tikitud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (2) (3)
või
valmistamine tikkimata kangast (v.a silmkoeline
ja heegeldatud kangas), kui tikkimata kanga
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

6305

— — muud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast1

Kotid kaupade pakendamiseks

Valmistamine (1):
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

6306

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed;
matkatarbed:
— lausriidest

Valmistamine1 (2):
— looduslikest kiududest või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

— muud

6307

(1)
(2)
(3)

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast1

Muud valmistooted, k.a rõivalõiked Valmistamine, mille puhul kasutatavate mater(šabloonid)
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.
Vt sissejuhatav märkus 6.
Silmkoeliste või heegeldatud detailide (valmis lõigatud või otse lõikekohaselt kootud) kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel saadud silmkoeliste
või heegeldatud toodete puhul, v.a elastsed või kummeeritud, vt sissejuhatavat märkust 6.

18.5.2017

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

6308

Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade,
tikitud
laudlinade,
salvrätikute vms tekstiiltoodete
valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

ex grupp 64

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
osad; välja arvatud:
materjalist, v.a sisetalla vm tallaosa külge
kinnitatud rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed

6406

Jalatsite osad (k.a pealsed, ka Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
muude tallaosade kui välistalla materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
külge kinnitatud); eemaldatavad
sisetallad,
kannapehmendused
jms; kedrid, säärised jms tooted,
nende osad

ex grupp 65

Peakatted ja nende osad; välja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

6505

Kübarad jm peakatted, silmkoeli- Valmistamine lõngast või tekstiilkiududest (1)
sed või heegeldatud või valmistatud pitsi, vildi vm riide ühest või
mitmest tükist (kuid mitte ribadest), ka voodri või kaunistustega;
juuksevõrgud mis tahes materjalist, ka voodri või kaunistustega

ex grupp 66

Vihma- ja päevavarjud, jalutuske- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
pid, istmega jalutuskepid, piitsad, materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
ratsapiitsad ja nende osad; välja
arvatud:

6601

Vihmavarjud ja päevavarjud (sh Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalutuskepp-vihmavarjud, aiavar- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasejud jms)
hinnast

Grupp 67

Töödeldud suled ja udusuled ning Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tooted nendest; tehislilled; tooted materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
juustest

ex grupp 68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbes- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tist, vilgust jms materjalist tooted; materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
välja arvatud:

ex 6803

Tooted looduslikust või aglomee- Valmistamine töödeldud kiltkivist
ritud kiltkivist

(1)

Vt sissejuhatav märkus 6.

L 127/51

Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida
kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei
kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla
päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

L 127/52

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

ex 6812

Tooted asbestist, tooted segudest Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
asbesti või asbesti ja magneesium- materjalist
karbonaadi baasil

ex 6814

Vilgust, sh paagutatud või regene- Valmistamine töödeldud vilgust (sh aglomeerireeritud vilgust tooted, paberist, tud või regenereeritud vilgust)
papist või muust materjalist alusel

Grupp 69

Keraamikatooted

ex grupp 70

Klaas ja klaastooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 7003, ex
7004 ja ex
7005

Mittepeegeldava kihiga klaas

7006

Rubriikide 7003, 7004 ja 7005
klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, ent
raamimata ning muudest materjalidest detailideta:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvast materjalist

— dielektrilise kilega kaetud Valmistamine rubriiki 7006 kuuluvatest katklaasplaatalused,
SEMII (1) mata klaasplaatalustest
standardite kohased pooljuhid
— muud

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvast materjalist

7007

Karastatud või lamineeritud kildu- Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvast materjamatu klaas
list

7008

Mitmekihilised klaasisolaatorid

7009

Klaaspeeglid, raamitud või raami- Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvast materjamata (sh tahavaatepeeglid)
list

(1)

18.5.2017

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvast materjalist

SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) – Pooljuhtide Tööstuse Seadmete ja Materjalide Instituut.

18.5.2017

HSi rubriik

7010

7013

ET

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade
säilitamiseks, pakendamiseks või
transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm
klaasist sulgemisvahendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

Klaaskaubad, mis on ette nähtud
laua katmiseks, köögis kasutamiseks, tualett- ja kontoritarvetena,
ruumide kaunistamiseks vms otstarbeks (v.a rubriikide 7010 ja
7018 tooted)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või
klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

või
klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
või
käsitsi puhutud klaasesemete käsitsi kaunistamine (v.a siiditrükk), kui käsitsi puhutud
klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote
tehasehinnast

ex 7019

Klaaskiust tooted, v.a lõng

L 127/53

Valmistamine:
— värvimata kamm- või kraaslindist, heidest,
lõngast ja tükeldatud kiust, või
— klaasvillast

ex grupp 71

Looduslikud ja kultiveeritud pär- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
lid, vääris- ja poolvääriskivid, vää- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
rismetallid,
väärismetalliga
plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete
imitatsioonid; mündid; välja arvatud:

ex 7101

Looduslikud ja kultiveeritud pär- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materlid, sorteeritud, ajutiselt niidile jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaselükitud nende transpordi hõlbus- hinnast
tamiseks

ex 7102, ex
7103 ja ex
7104

Töödeldud vääris- või poolvääris- Valmistamine töötlemata vääris- või poolvääkivid (looduslikud, tehislikud või riskividest
taastatud)

L 127/54

HSi rubriik

7106, 7108
ja 7110

ET

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Väärismetallid:
— survetöötlemata

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a rubriiki 7106, 7108 või 7110
kuuluvad materjalid
või
rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate
väärismetallide elektrolüütiline, termiline või
keemiline eraldamine
või
rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate
väärismetallide legeerimine omavahel või mitteväärismetallidega

— pooltöödeldud või pulbrina

Valmistamine survetöötlemata väärismetallidest

ex 7107, ex
7109 ja ex
7111

Väärismetalliga plakeeritud metal- Valmistamine väärismetalliga plakeeritud surlid, pooltöödeldud
vetöötlemata metallist

7116

Tooted looduslikest või kultiveeri- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertud pärlitest, vääris- või poolvää- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseriskividest (looduslikest, tehislikest hinnast
või taastatud)

7117

Juveeltoodete imitatsioonid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
või
valmistamine väärismetalliga pindamata või
katmata mitteväärismetallosadest, kui kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote
tehasehinnast

ex grupp 72

Raud ja teras; välja arvatud:

7207

Pooltooted rauast või legeerimata Valmistamine rubriiki 7201, 7202, 7203,
terasest
7204, 7205 või 7206 kuuluvast materjalist

7208 kuni
7216

Lehtvaltstooted, varbmaterjal ja Valmistamine rubriiki 7206 või 7207 kuulukujuprofiilid rauast või legeerima- vatest valuplokkidest vm esmasvormidest või
ta terasest
pooltoodetest

7217

Traat rauast või legeerimata tera- Valmistamine rubriiki 7207 kuuluvatest poolsest
toodetest

7218 91 ning Roostevabast terasest pooltooted
7218 99

7219 kuni
7222

18.5.2017

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

Valmistamine rubriiki 7201, 7202, 7203,
7204, 7205 või alamrubriiki 7218 10 kuuluvast materjalist

Lehtvaltstooted, varbmaterjal ja Valmistamine rubriigi 7218 valuplokkidest vm
kujuprofiilid roostevabast terasest esmasvormidest või pooltoodetest

18.5.2017

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

L 127/55

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

7223

Roostevabast terasest traat

Valmistamine rubriiki 7218 kuuluvatest pooltoodetest

7224 90

Muust legeerterasest pooltooted

Valmistamine rubriiki 7201, 7202, 7203,
7204, 7205 või alamrubriiki 7224 10 kuuluvast materjalist

7225 kuni
7228

Lehtvaltstooted muust legeertera- Valmistamine rubriigi 7206, 7207, 7218 või
sest, muust legeerterasest varbma- 7224 valuplokkidest vm esmasvormidest või
terjal;
muust
legeerterasest pooltoodetest
kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest õõnsad puurtorud

7229

Legeerterasest traat

ex grupp 73

Raud- ja terastooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 7301

Sulundkonstruktsioonid

7302

Raudteede ja trammiteede rauast Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvast materjavõi terasest konstruktsiooniele- list
mendid: rööpad, hammas- ja
kontrarööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused,
liiprid,
lukuliiprid,
aluslapid, sidelapid, kiilud, tugiplaadid, tugipadjad, tõmmitsad,
kandurid, rööpapoldid jm detailid
rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks

7304, 7305
ja 7306

Rauast või terasest (v.a malmist) Valmistamine rubriiki 7206, 7207, 7218 või
torud ja õõnesprofiilid
7224 kuuluvast materjalist

ex 7307

Roostevabast terasest mitmeosali- Sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõsed toruliitmikud (ISO nr X5CrNi- ritsemine, väliskeermestamine, kraatide eemalMo 1712)
damine ja liivjugameetodil puhastamine, kui
kasutatavate toorikute koguväärtus ei ületa
35 % toote tehasehinnast

7308

Rauast või terasest metallkonstruktsioonid (v.a rubriigi 9406
kokkupandavad ehitised) ja nende
osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid,
katusekatted,
katuseferrnid, uksed, aknad, nende
raamid, lävepakud, aknaluugid,
balustraadid, piilarid ja sambad);
tahvlid, vardad, kujuprofiilid, torud jms tarindites kasutatavad
raud- või terastooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Rubriiki 7301
kuuluvaid keevitatud kujuprofiile ei tohi siiski
kasutada

ex 7315

Rehviketid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki
7315 kuuluvate materjalide koguväärtus ei
ületa 50 % toote tehasehinnast

Valmistamine rubriiki 7224 kuuluvatest pooltoodetest

Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvast materjalist

L 127/56

HSi rubriik

ex 7321

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

18.5.2017

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Kütteseadmed toidu valmistamiseks ja soojendamiseks:
— gaaskütusel või nii gaaskütusel Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutakui ka muul kütusel
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 74

Vask ja vasktooted; välja arvatud: Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7401

Vasekivi; tsemenditud vask (sades- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
tatud vask)

7402

Rafineerimata vask; vaskanoodid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
elektrolüüsi teel rafineerimiseks
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7403

Rafineeritud vask ja vasesulamid,
survetöötlemata:
— rafineeritud vask

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

— vasesulamid ja rafineeritud Valmistamine töötlemata rafineeritud vasest või
vask, mis sisaldab muid ele- vasejäätmetest ja -jääkidest
mente

7404

Vasejäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7405

Vaseligatuurid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 75

Nikkel ja nikkeltooted; välja arva- Valmistamine:
tud:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

18.5.2017

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

7501 kuni
7503

Niklikivi, nikkeloksiidi sulamid jm Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
niklitootmise vahesaadused; sur- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
vetöötlemata nikkel; niklijäätmed
ja -jäägid

ex grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted; Valmistamine:
välja arvatud:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7601

Survetöötlemata alumiinium

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
või
Valmistamine legeerimata alumiiniumist või
alumiiniumijäätmetest ja -jääkidest termilise
või elektrolüütilise töötlemise abil

7602

Alumiiniumijäätmed ja -jäägid

ex 7616

Alumiiniumtooted, v.a alumii- Valmistamine:
niumtraadist ažuurne riie, riie,
võred, võrgud ja tarad, tugevdus- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal. Alumiikangas jms materjalid (sh lõputu
niumtraadist
riiet, võresid, võrke ja tarasid,
lint) ja laialivenitatud alumiinium
tugevduskangast jms materjale (sh lõputu
lint) ja laialivenitatud alumiiniumvõrku
võib siiski kasutada, ning

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 77

Reserveeritud võimalikuks tulevaseks kasutamiseks kaupade kirjeldamise
ja
kodeerimise
harmoneeritud süsteemis

ex grupp 78

Plii ja pliitooted; välja arvatud:

L 127/57

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

L 127/58

ET

HSi rubriik

7801

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Survetöötlemata plii:

— rafineeritud plii

Valmistamine pliikangidest või tööpliist

— muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Rubriiki 7802
kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski
kasutada

7802

Pliijäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 79

Tsink ja tsinktooted; välja arvatud: Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7901

Survetöötlemata tsink

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Rubriiki 7902
kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski
kasutada

7902

Tsingijäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 80

Tina ja tinatooted; välja arvatud:

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

8001

Survetöötlemata tina

18.5.2017

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Rubriiki 8002
kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski
kasutada

18.5.2017

ET

HSi rubriik

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

8002 ja 8007 Tinajäätmed ja -jäägid; muud tina- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tooted
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

Grupp 81

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest:
— muud
survetöödeldud Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate
mitteväärismetallid;
tooted tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide
nendest
väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
— muud

L 127/59

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 82

Mitteväärismetallist
tööriistad, Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
terariistad, lusikad ja kahvlid; nen- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
de mitteväärismetallist osad; välja
arvatud:

8206

Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või enamast rubriikidesse 8202–8205 kuuluvast
tööriistast

8207

Vahetatavad
tööinstrumendid Valmistamine:
käsitööriistade (mootoriga või ilma) või tööpinkide jaoks (näiteks — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
pressimiseks, lehtstantsimiseks, sise- ja väliskeermestamiseks, puu- — mille puhul kasutatavate materjalide kogurimiseks,
kammlõikamiseks,
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
freesimiseks, treimiseks või kruvide keeramiseks), sh tõmbesilmad,
ekstrudeerimismatriitsid ning tööriistad kivi- ja pinnasepuuride
jaoks

8208

Noad ja lõiketerad masinate ja Valmistamine:
mehaaniliste seadmete jaoks
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest
materjalidest, v.a rubriikidesse 8202–8205
kuuluvad materjalid. Komplektis võib siiski olla
rubriikidesse 8202–8205 kuuluvaid tööriistu,
kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti
tehasehinnast

— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

L 127/60

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

18.5.2017

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

ex 8211

Lõiketeradega noad, hammastatud Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
või mitte (sh aianoad), v.a rubriigi välja arvatud toote materjalid. Mitteväärisme8208 noad
tallist noateri ja noapäid võib siiski kasutada

8214

Muud lõikeriistad (näiteks juukse- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
lõikusmasinad, lihuniku- ja köögi- välja arvatud toote materjalid. Mitteväärismekirved, raiumis- ja hakkimisnoad, tallist käepidemeid võib siiski kasutada
paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh
küüneviilid)

8215

Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukul- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
bid, tordilabidad, kala- ja võinoad, välja arvatud toote materjalid. Mitteväärismesuhkrutangid jms köögi- ja laua- tallist käepidemeid võib siiski kasutada
tarbed

ex grupp 83

Mitmesugused mitteväärismetallist Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
tooted; välja arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 8302

Muud kinnitusdetailid, furnituurid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
jms tooted ehitiste jaoks ning uste välja arvatud toote materjalid. Muid rubriiki
automaatsulgurid
8302 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada,
kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote
tehasehinnast

ex 8306

Mitteväärismetallist kujukesed jm Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
dekoratiivesemed
välja arvatud toote materjalid. Muid rubriiki
8306 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada,
kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote
tehasehinnast

ex grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ja mehaanilised seadmed; nende
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
osad; välja arvatud:
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

18.5.2017

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

L 127/61

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

ex 8401

Tuumareaktorite kütteelemendid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8402

Vee või muu vedeliku auru toot- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutavad katlad (v.a keskkütte kuumatavate materjalide koguväärtus ei
veekatlad, mis võivad toota ka — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
madalrõhuauru); ülekuumendatud
vee katlad
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8403 ja ex
8404

Keskküttekatlad (v.a rubriiki 8402 Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest Valmistamine, mille puhul kasutakuuluvad katlad) ja keskkütteka- materjalidest, v.a rubriikidesse 8403 ja 8404 tavate materjalide koguväärtus ei
telde abiseadmed
kuuluvad materjalid
ületa 40 % toote tehasehinnast

8406

Auruturbiinid

8407

Sädesüütega
sisepõlemis-kolb- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermootorid ja rootormootorid
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8408

Survesüütega
sisepõlemis-kolb- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermootorid (diiselmootorid või jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasepooldiiselmootorid)
hinnast

8409

Osad, mida kasutatakse üksnes või Valmistamine, mille puhul kasutatavate materpeamiselt rubriikide 8407 ja 8408 jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
mootorites

8411

Turboreaktiivmootorid, turbopro- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutapellermootorid ning muud gaasitavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
turbiinid
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8412

Muud mootorid ja jõuseadmed

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

L 127/62

HSi rubriik

ex 8413

ET

Euroopa Liidu Teataja

18.5.2017

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

Toote kirjeldus

Rootorpumbad

Valmistamine:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 8414

Tööstusventilaatorid,
jms tooted

-puhurid Valmistamine:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8415

Kliimaseadmed, mis koosnevad Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermootoriga varustatud ventilaato- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaserist ning seadmetest õhutempera- hinnast
tuuri
ja
õhuniiskuse
reguleerimiseks, k.a seadmed, mis
ei võimalda õhuniiskust eraldi
reguleerida

8418

Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või
mitte); soojuspumbad, v.a rubriiki
8415 kuuluvad kliimaseadmed:

— kombineeritud ehitusega kül- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermikud-sügavkülmikud, eraldi jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasevälisustega,
olmekülmikud, hinnast
kasti- ja kapikujulised külmikud ja sügavkülmikud, külmvitriinid ja -letid jms, muud
külmikud,
sügavkülmikud
ning muud külmutus- ja sügavkülmutusseadmed

— sügavkülmikud ja kompressor- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutaseadmed, mille kondensaatotavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
riks on soojusvaheti
a toote rubriiki kuuluv materjal,
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ja
— mille puhul kasutatavate päritolustaatuseta
materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

18.5.2017

HSi rubriik

ET

Euroopa Liidu Teataja

Toote kirjeldus

L 127/63

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad
päritolustaatuse

— mööbel, millesse paigaldatakse Valmistamine, mille puhul kasutatavate materkülmutus- ja sügavkülmutus- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseseadmed
hinnast

— muud külmikute osad

ex 8419

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 35 % toote tehasehinnast

Masinad puidu-, pabermassi-, pa- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutaberi- ja papitööstuse jaoks
tavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki
kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote
tehasehinnast

8420

Kalandrid jm rullimisseadmed Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasuta(valtsimisseadmed), v.a seadmed
tavate materjalide koguväärtus ei
metallide ning klaasi valtsimiseks — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki
kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote
tehasehinnast

8423

Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
5 cg ja täpsemad), k.a kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
seadmed; igat tüüpi kaaluvihid
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8425 kuni
8428

Tõste- ning teisaldusmehhanismid Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8431 kuuluvate
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast
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Iseliikuvad
buldooserid,
planeerimisbuldooserid; teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid,
kopplaadurid, tampimismasinad
ja teerullid:

— teerullid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

— muud

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8431 kuuluvate
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast

8430

Muud pinnase teisaldamis-, profi- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutaleerimis-, planeerimis-, tasandus-,
tavate materjalide koguväärtus ei
kaevamis-, tampimis-, puurimis- — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
ning lõikemehhanismid mullatööde tegemiseks ning maakide ja — eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
mineraalide kaevandamiseks; vaiakõigi kasutatavate rubriiki 8431 kuuluvate
rammid ja -tõmburid; lumesahad
materjalide koguväärtus 10 % toote tehaseja -puhurid
hinnast

ex 8431

Üksnes või peamiselt teerullidele Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasesobivad osad
hinnast

8439

Paberi- või tsellulooskiumassi val- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutamistamiseks või paberi ja papi
tavate materjalide koguväärtus ei
tootmiseks ning viimistlemiseks — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
kasutatavad seadmed
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki
kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote
tehasehinnast
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8441

Muud seadmed paberi-, pabermas- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutasi- ja papitoodete valmistamiseks,
tavate materjalide koguväärtus ei
k.a seadmed paberi ja papi lõika- — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
miseks
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki
kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote
tehasehinnast

ex 8443

Büroomasinate (nt automaatsete Valmistamine, mille puhul kasutatavate materandmetöötlusmasinate, tekstitööt- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaselusmasinate jne) printerid
hinnast

8444 kuni
8447

Nimetatud rubriikidesse kuuluvad Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermasinad, mida kasutatakse tekstii- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaselitööstuses
hinnast

ex 8448

Rubriigi 8444 või 8445 masinate Valmistamine, mille puhul kasutatavate materlisaseadmed
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8452

Õmblusmasinad (v.a rubriigi 8440
niitõmblusmasinad raamatute õmblemiseks), spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel,
alused ja katted; õmblusmasinanõelad:

— õmblusmasinad (ainult tepp- Valmistamine, mille puhul:
pistega) mehhanismi massiga
kuni 16 kg ilma mootorita või — kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast
kuni 17 kg koos mootoriga
— mehhanismi (v.a mootor) kokkupanekuks
kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust ning
— kasutatavad niidipingutus-, silmusemoodustus- ja siksakmehhanismid on päritolustaatusega

— muud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
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Rubriikide 8456–8466 tööpingid Valmistamine, mille puhul kasutatavate materja masinad ning nende osad ja jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasetarvikud, välja arvatud:
hinnast

ex 8456 ja ex — vesilõikeseadmed;
Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
8466
— vesilõikeseadmete osad ja tar- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
vikud
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8469 kuni
8473

Kontorimasinad (nt kirjutusmasi- Valmistamine, mille puhul kasutatavate maternad, kalkulaatorid, arvutid, paljun- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasedusmasinad, klammerdusmasinad) hinnast
ning nende osad ja tarvikud

8480

Metallivalus kasutatavad vormi- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materkastid; vormialused; mudelid; va- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseluvormid
metallide
(v. hinnast
a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi ja plasti valamiseks

ex 8481

Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks, k.
a reduktsiooni- ning termoreguleerventiilid:

8482

— muud seadmed

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Veerelaagrid

Valmistamine:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8484

Mitmekihilised seibid, tihendid Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjms (kihid ainult metallidest või jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasekombineeritud muude materjali- hinnast
dega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ning tihendeid;
mehaanilised tihendid

18.5.2017
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— tööpingid mitmesuguste ma- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materterjalide töötlemiseks osa ma- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseterjali eemaldamise teel laser- hinnast
või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse,
elektrokeemiliste
menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel;
nende osad ja tarvikud
— tööpingid (sh pressid) metalli Valmistamine, mille puhul kasutatavate materpainutamiseks, kantimiseks, jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseõgvendamiseks,
lamestami- hinnast
seks; nende osad ja tarvikud
— tööpingid kivi, keraamika, be- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertooni, asbesttsemendi jms mi- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseneraalmaterjalide
töötlemi- hinnast
seks,
seadmed
klaasi
külmtöötlemiseks; nende osad
ja tarvikud
Tööpingid puidu, korgi, luu, kõ- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matervakummi, tugevate plastide jms jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasekõvade materjalide töötlemiseks hinnast
(k.a seadmed naelutamiseks, klammerdamiseks, liimimiseks ning
muudeks ühendustöödeks)
— tähistusvahendid mustrite loo- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermiseks maskide või niitvõrgus- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasetike
valmistamiseks hinnast
fotoresistkihil; nende osad ja
tarvikud
— valuvormid survevaluks

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

— tõste- ning teisaldusmehhanis- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutamid
tavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8431 kuuluvate
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast

8487

Mujal käesolevas grupis nimeta- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermata seadmete ja mehhanismide jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseosad, mis ei sisalda elektrilisi hinnast
koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid jms
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ex grupp 85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutaosad; helisalvestus- ja taasesitustavate materjalide koguväärtus ei
seadmed, telepildi ja -heli salves- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
tus- ja taasesitusseadmed, nende
osad ja tarvikud; välja arvatud:
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8501

Elektrimootorid ja -generaatorid Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasuta(välja arvatud generaatorseadmed)
tavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8503 kuuluvate
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast

8502

Voolugeneraatorseadmed ja pöör- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutalevad muundurid
tavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8501 või 8503
kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote
tehasehinnast

ex 8504

Arvutite toiteallikad

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 8509

Tolmuimejad, k.a kuiv- ja märg- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materpuhastuseks; põrandapoonlid
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8517

Telefonid, sh mobiilside- või muu Valmistamine, mille puhul kasutatavate mater- Valmistamine, mille puhul kasutajuhtmeta võrgu (raadiovõrgu) tele- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehase- tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 25 % toote tehasehinnast
fonid
hinnast
Muud seadmed kõne, pildi või Valmistamine, mille puhul:
muude andmete edastamiseks või
vastuvõtmiseks, sh juhtmega või — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
juhtmeta kommunikatsioonivõrgu
(nt koht- või laivõrgu) lõppsead- — kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
med, v.a rubriikide 8443, 8525,
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolu8527 ja 8528 ülekande-, saate- ja
staatusega materjalide koguväärtust
vastuvõtuseadmed

18.5.2017
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ex 8518

Mikrofonid ja nende alused; valju- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutahääldid, korpusesse monteeritud
tavate materjalide koguväärtus ei
või monteerimata; elektrilised he- — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
lisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

8519

Helisalvestusseadmed

ja

-taasesitus- Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

8521

Videosignaalide salvestus- või Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutataasesitusaparatuur, sisaldab või
tavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ei sisalda videotuunerit
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

8522

Osad ja tarvikud, mida kasutatak- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materse üksnes või peamiselt rubriigi jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehase8519 või 8521 aparaatide juures hinnast

8523

Plaadid, lindid, pooljuht-säilmäluseadmed, kiipkaardid või muud
heli- jms infokandjad, kas salvestistega või ilma, sh matriitsid ja
vormid plaatide valmistamiseks, v.
a grupi 37 tooted:

— salvestuseta plaadid, lindid, Valmistamine, mille puhul kasutatavate materpooljuht-püsisalvestid ja muud jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseheli või muude nähtuste sal- hinnast
vestamise vahendid, v.a grupi
37 tooted
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— salvestusega plaadid, lindid, Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutapooljuht-püsisalvestid ja muud
tavate materjalide koguväärtus ei
heli või muude nähtuste sal- — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
vestamise vahendid, v.a grupi
37 tooted
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8523 kuuluvate
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast

— matriitsid ja vormid plaatide Valmistamine, mille puhul kasutatavate matervalmistamiseks, v.a grupi 37 jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
tooted

— kahe või enama elektroonilise Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutaintegraallülitusega lähidistantstavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
kaardid ja kiipkaardid
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

— ühe elektroonilise integraallü- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutalitusega kiipkaardid
tavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriikidesse 8541 ja
8542 kuuluvate materjalide väärtus 10 %
toote tehasehinnast

8525

— ringhäälingu ja televisiooni
saateaparaadid, vastuvõtuseadmetega või vastuvõtuseadmeteta,
helisalvestus
või
-taasesitusaparatuuriga või ilma;

Valmistamine, mille puhul kasutatavate mater- Valmistamine, mille puhul kasutajalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehase- tavate materjalide koguväärtus ei
hinnast
ületa 25 % toote tehasehinnast
Valmistamine, mille puhul:

— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— telekaamerad; digitaalkaamerad ja salvestavad videokaame- — kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
rad
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust
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8526

Radarseadmed (raadiolokatsiooni- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutaseadmed), raadionavigatsiooni abitavate materjalide koguväärtus ei
seadmed
ja — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
raadiokaugjuhtimisseadmed
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

8527

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutasamasse korpusesse paigaldatud
tavate materjalide koguväärtus ei
helisalvestus või -taasesitussead- — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
mete või ajanäitajaga või ilma
nendeta
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

8528

Monitorid ja projektorid ilma
televisiooni vastuvõtuseadmeta;
televisiooni
vastuvõtuseadmed,
mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või
videosalvestusseadmeid või helivõi videotaasesitusseadmeid

— monitorid ja projektorid ilma Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertelevisiooni vastuvõtuseadme- jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseta, üksnes või peamiselt ru- hinnast
briigi 8471 automaatsetes
andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi;

— muud monitorid ja projektorid Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastu- — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
võtuseadmed, mis võivad
sisaldada ka ringhäälingu raa- — kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
diovastuvõtjat,
helivõi
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritoluvideosalvestusseadmeid
või
staatusega materjalide koguväärtust
heli- või videotaasesitusseadmeid
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Osad, mida kasutatakse üksnes või
peamiselt rubriikide 8525–8528
aparaatides:

— kasutamiseks üksnes või pea- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermiselt videosalvestus- või jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehase-taasesitusseadmetes
hinnast

— sobivad kasutamiseks üksnes Valmistamine, mille puhul kasutatavate matervõi peaasjalikult televisiooni jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasevastuvõtuseadmeta monitoride hinnast
ja projektorite puhul, mida
kasutatakse üksnes või peaasjalikult rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemides

— muud

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

8535

Elektrilised lülitusseadmed voolua- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutahelatele, elektrikatkestid ja kaitsetavate materjalide koguväärtus ei
seadmed vooluahelatele, pingele — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
üle 1 000 V
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8538 kuuluvate
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast

8536

Elektrilised lülitusseadmed, katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele, pingele kuni 1 000 V; optiliste
kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptiliste kaablite pistikühendused

18.5.2017
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— elektrilised lülitusseadmed kat- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutakestid ja kaitseseadmed vootavate materjalide koguväärtus ei
luahelatele,
pingele
kuni — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
1000 V
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriiki 8538 kuuluvate
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast

— optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptliste
kaablite pistikühendused

— — plastist

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

— — keraamilised

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

— — vasest

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

8537

Puldid, paneelid, konsoolid, alu- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutased, jaotuskilbid jms, mille külge
tavate materjalide koguväärtus ei
on monteeritud vähemalt kaks — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
rubriigi 8535 või 8536 voolulülitus- ja jaotusseadet, kaasa arvatud — eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
komplektid, milles on grupi 90
kõigi kasutatavate rubriiki 8538 kuuluvate
aparaate ja instrumente, ning
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasearvjuhtimisseadmed, v.a rubriigi
hinnast
8517 kommutatsiooniseadmed

ex 8541

Dioodid, transistorid jms pool- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutajuhtseadised, v.a kiipideks lõikatavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
mata pooljuhttahvlid
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
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Elektroonsed integraallülitused

Monoliitsed integraallülitused

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriikidesse 8541 ja
8542 kuuluvate materjalide väärtus 10 %
toote tehasehinnast

— mitmikkiibid, mis on masinate Valmistamine, mille puhul kasutatavate materja seadmete osad, mujal käe- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasesolevas grupis nimetamata
hinnast

— — muud

Valmistamine, mille puhul:
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriikidesse 8541 ja
8542 kuuluvate materjalide väärtus 10 %
toote tehasehinnast

8544

Isoleeritud traat (sh emailtraat ja Valmistamine, mille puhul kasutatavate materanooditud traat), kaablid (sh koak- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasesiaalkaablid) jm isoleeritud elektri- hinnast
juhtmed,
pistikutega
või
pistikuteta; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (komplektis
elektrijuhtmete või pistikutega
või ilma nendeta)

8545

Süsielektroodid, süsiharjad, kaar- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materlambi- ja primaarelemendisöed jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasejms elektrotehnikatooted grafiidist hinnast
või muust süsiniku erimist, metallosadega või metallosadeta

8546

Elektriisolaatorid, kõikvõimalikest Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermaterjalidest
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
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8547

Elektrimasinate, -aparaatide ja Valmistamine, mille puhul kasutatavate mater-seadmete isolatsioonivahendid, jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasevalmistatud täielikult isoleermater- hinnast
jalist peale mõne väiksema metallosa
(näiteks
keermestatud
kruvipesa), mis on sisse pandud
vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriiki 8546
kuuluvad isolaatorid; mitteväärismetallist,
isoleermaterjalidega
vooderdatud torud juhtmetele
ning nende ühendusdetailid

8548

— primaarelementide, -patareide
ja akude jäätmed ja jäägid;
kasutatud primaarelemendid,
-patareid ja akud; mujal selles
grupis nimetamata elektrilised
osad ja manused seadmetele ja
aparaatidele
— mikroelektroonikamoodulid

L 127/75

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
kõigi kasutatavate rubriikidesse 8541 ja
8542 kuuluvate materjalide väärtus 10 %
toote tehasehinnast

— — muud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 86

Raudtee- või trammivedurid, -vee- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materrem ning nende osad; raudtee- või jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasetrammiteeseadmed ja -tarvikud hinnast
ning nende osad; mitmesugused
mehaanilised (sh elektromehaanilised)
liikluskorraldusseadmed;
välja arvatud:

8608

Raudteede ja trammiteede teesead- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutamed ja -tarvikud; raudteede, tramtavate materjalide koguväärtus ei
miteede, maanteede, siseveeteede, — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
parklate, sadamate ja lennuväljade
mehaanilised (kaasa arvatud elek- — mille puhul kasutatavate materjalide kogutromehaanilised)
märguande-,
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
ohutusja
liikluskorraldusseadmed; nimetatud seadmete
osad
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ex grupp 87

Sõidukid,
v.a
raudteeja Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertrammiteeveerem, ning nende jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseosad ja tarvikud; välja arvatud:
hinnast

8709

Tõste- ja teisaldusseadmeta iselii- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutakuvad veokärud, mida kasutatakse
tavate materjalide koguväärtus ei
tehastes, ladudes, sadamates ja — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvor- — mille puhul kasutatavate materjalide kogumil
kasutatavad
traktorid;
väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
eelnimetatud sõidukite osad

8710

Tankid jm soomusmasinad, ka Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutarelvadega varustatud, ning nende
tavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
osad
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8711

Mootorrattad (k.a mopeedid) ja
abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid:

— sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga:

— — kuni 50 cm3

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

— — üle 50 cm3

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

18.5.2017
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Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

ex 8712

Kuullaagriteta jalgrattad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutamaterjalist, v.a rubriiki 8714 kuuluv materjal tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 30 % toote tehasehinnast

8715

Lapsevankrid ja nende osad

Valmistamine:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8716

Haagised ja poolhaagised; muud Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutamehaanilise jõuallikata sõidukid;
tavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
nende osad
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 88

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutaja nende osad; välja arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 8804

Rotovarjud

8805

Õhusõidukite
stardiseadmed; Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutaseadmed õhusõidukite pidurdami- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal tavate materjalide koguväärtus ei
ületa 30 % toote tehasehinnast
seks laevalael jms; maapealse
lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
sh teistest rubriigi 8804 materjalidest
ületa 40 % toote tehasehinnast
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Grupp 89

Laevad, paadid ja ujuvkonstrukt- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutasioonid
välja arvatud toote materjalid. Rubriiki 8906 tavate materjalide koguväärtus ei
kuuluvaid laevakeresid ei tohi siiski kasutada ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 90

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutakontroll-, täppis-, meditsiini- ja
tavate materjalide koguväärtus ei
kirurgiainstrumendid ning -apara- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
tuur; nende osad ja tarvikud; välja
arvatud:
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9001

Optilised kiud ja nende kimbud; Valmistamine, mille puhul kasutatavate materkiudoptilised kaablid (v.a rubriiki jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehase8544 kuuluvad); polariseerivast hinnast
materjalist lehed ja plaadid; mis
tahes materjalist läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid jm
optikatooted, kokku monteerimata (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)

9002

Mis tahes materjalist läätsed, pris- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermad, peeglid jm optikatooted jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseinstrumentide või seadmete osade hinnast
või tarvikutena, kokku monteeritud (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)

9004

Nägemist korrigeeriva, silmi kaits- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materva vm otstarbega prillid, kaitse- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseprillid jms optikariistad
hinnast

ex 9005

Binoklid, pikksilmad, muud opti- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutalised teleskoobid ja nende statiivid,
tavate materjalide koguväärtus ei
v.a refraktorteleskoobid ja nende — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal,
statiivid
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ja
— mille puhul kasutatavate päritolustaatuseta
materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust
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Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutafotovälklambid ja plahvatusimtavate materjalide koguväärtus ei
pulsslambid, v.a elektrilised plah- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal,
vatusimpulsslambid
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ja
— mille puhul kasutatavate päritolustaatuseta
materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

9007

Kinokaamerad ja -projektorid, Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
helisalvestus- või taasesitussead— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
mega või ilma nendeta
a toote rubriiki kuuluv materjal,
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ja
— mille puhul kasutatavate päritolustaatuseta
materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

9011

Optilised liitmikroskoobid, k.a mi- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutakrofotode ja mikrofilmide tegemitavate materjalide koguväärtus ei
seks ning mikroprojektsiooniks — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal,
kasutatavad mikroskoobid
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ja
— mille puhul kasutatavate päritolustaatuseta
materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

ex 9014

Muud navigatsiooniinstrumendid Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseja -seadmed
hinnast

9015

Geodeetilised (k.a fotogramm- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermeetrilised) instrumendid, hüdro- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasegraafia-, okeanograafia-, hüdro- hinnast
loogia-,
meteoroloogiaja
geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid
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9016

Kaalud, mille tundlikkus on vähe- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermalt 5 cg, vihtidega või ilma
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9017

Joonestus-, tähistus või arvutu- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matersinstrumendid (näiteks joonestus- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasemasinad,
pantograafid, hinnast
protraktorid, mallid, joonestuskomplektid, arvutuslükatid, arvutuskettad); mujal käesolevas grupis
nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (nt mõõdulatid
ja -lindid, kruvikud, nihikud)

9018

Meditsiini-, kirurgia-, hambaravija veterinaariainstrumendid ja
-seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muu elektromeditsiiniline
aparatuur ning seadmed nägemise
kontrollimiseks:
— hambaravitoolid koos hamba- Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, Valmistamine, mille puhul kasutaraviseadmete või süljekaussi- sh teistest rubriigi 9018 materjalidest
tavate materjalide koguväärtus ei
dega
ületa 40 % toote tehasehinnast
— muud

Valmistamine:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9019

Mehhanoteraapilised
seadmed; Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
massaažiaparatuur; seadmed patsientide psühholoogilise seisundi — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
kontrollimiseks; seadmed osoon-,
hapniku- ja aerosoolraviks; kunst- — mille puhul kasutatavate materjalide koguliku hingamise aparaadid jm instväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
rumendid hingamisteede raviks

9020

Muud hingamisaparaadid ja gaasi- Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutamaskid (v.a mehaaniliste osade ja
tavate materjalide koguväärtus ei
vahetatavate filtriteta kaitsemas- — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 25 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
kid)
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
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päritolustaatuse

9024

Masinad ja seadmed materjalide Valmistamine, mille puhul kasutatavate mater(nt metall, puit, tekstiil, paber, jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseplast) kõvaduse, tõmbetugevuse, hinnast
survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste määramiseks

9025

Areomeetrid jm vedelikesse aseta- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertavad mõõteriistad, termomeetrid, jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasepüromeetrid, baromeetrid, hügro- hinnast
meetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega
või
salvestusseadmeta, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid

9026

Instrumendid ja seadmed vedeliku Valmistamine, mille puhul kasutatavate matervõi gaasi kulu, taseme, rõhu jms jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseparameetrite mõõtmiseks või hinnast
kontrollimiseks (nt kulumõõturid,
tasemenäitajad,
manomeetrid,
soojusemõõturid), v.a rubriigi
9014, 9015, 9028 ja 9032 instrumendid ja seadmed

9027

Instrumendid ja seadmed füüsika- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materliseks või keemiliseks analüüsiks jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehase(nt polari-, refrakto-, spektromee- hinnast
trid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid);
instrumendid ja seadmed viskoossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks
ja kontrollimiseks; instrumendid
ja seadmed soojus-, heli- või
valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid);
mikrotoomid

9028

Seadmed gaasi, vedeliku või elektri
kulu või tootmismahu mõõtmiseks, sh nende kalibreerimisseadmed:
— osad ja tarvikud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

— muud

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust
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9029

Pöördeloendurid, tootehulgaloen- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materdurid, taksomeetrid, läbisõidu- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasemõõturid, sammuloendurid jms; hinnast
kiirusmõõdikud ning tahhomeetrid (v.a rubriigi 9014 või 9015
mõõteriistad); stroboskoobid

9030

Ostsilloskoobid, spektraalanalü- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matersaatorid jm instrumendid ja sead- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasemed
elektriliste
suuruste hinnast
mõõtmiseks või kontrollimiseks
(v.a rubriigi 9028 arvestid); instrumendid ja seadmed alfa-, beeta-,
gamma-, röntgeni-, kosmilise vm
ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks
või tuvastamiseks

9031

Mõõte- või kontrollinstrumendid Valmistamine, mille puhul kasutatavate materja -seadmed, mujal käesolevas jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasegrupis nimetamata; profiilprojek- hinnast
torid

9032

Automaatregulatsiooni- ja auto- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matermaatkontroll-instrumendid ning jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehase-seadmed
hinnast

9033

Grupi 90 masinate, seadmete, Valmistamine, mille puhul kasutatavate materinstrumentide ja aparatuuri osad jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehaseja tarvikud (mujal käesolevas gru- hinnast
pis nimetamata)

ex grupp 91

Kellad ja nende osad; välja arva- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertud:
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9105

Muud kellad

Valmistamine, mille puhul:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust
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Muud komplektsed ja kokkupan- Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutadud kellamehhanismid
tavate materjalide koguväärtus ei
— kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
— kasutatavate päritolustaatuseta materjalide
koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

9110

Komplektsed, kokkupanemata või Valmistamine, mille puhul:
Valmistamine, mille puhul kasutaosaliselt kokkupandud kellamehtavate materjalide koguväärtus ei
hanismid (kellamehhanismikom- — kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast
ületa 40 % toote tehasehinnast ning
plektid);
kokkupandud
mittekomplektsed kellamehhanis- — eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa
mid; esmaselt kokkupandud, regukõigi kasutatavate rubriiki 9114 kuuluvate
leerimata kellamehhanismid
materjalide koguväärtus 10 % toote tehasehinnast

9111

Käe-, tasku- vms kellade korpused Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutaja nende osad
tavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9112

Kellakorpused jms käesolevasse Valmistamine:
Valmistamine, mille puhul kasutagruppi kuuluvate toodete korputavate materjalide koguväärtus ei
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v. ületa 30 % toote tehasehinnast
sed ja nende osad
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9113

Kellarihmad, -võrud ja -ketid,
nende osad:
— mitteväärismetallist, ka kulla- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertud või hõbetatud, või vääris- jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasemetalliga plakeeritud metallist hinnast
— muud

Grupp 92

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Muusikariistad; nende osad ja Valmistamine, mille puhul kasutatavate matertarvikud
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
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Grupp 93

Relvad ja laskemoon; nende osad Valmistamine, mille puhul kasutatavate materja tarvikud
jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 94

Mööbel; madratsid, madratsialu- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutased, padjad ja muud täistopitud materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal tavate materjalide koguväärtus ei
mööblilisandid; mujal nimetamata
ületa 40 % toote tehasehinnast
lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms;
kokkupandavad ehitised; välja arvatud:

ex 9401 ja ex Mitteväärismetallist mööbel, mil- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast Valmistamine, mille puhul kasutales on polsterdamata puuvillakan- materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal tavate materjalide koguväärtus ei
9403
gast massiga kuni 300 g/m2
ületa 40 % toote tehasehinnast
või
valmistamine puuvillakangast, mis on valmistatud kasutamiseks rubriiki 9401 või 9403
kuuluvates toodetes, kui:
— kanga väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast ning
— kõik muud kasutatavad materjalid on
päritolustaatusega ning klassifitseeritud
muusse rubriiki kui 9401 või 9403

9405

Mujal nimetamata lambid ja val- Valmistamine, mille puhul kasutatavate matergustid, sh prožektorid, ning nende jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseosad; mujal nimetamata siseval- hinnast
gustusega sildid, valgustablood
jms, külgeühendatud valgusallikaga, ja nende detailid

9406

Kokkupandavad ehitised

ex grupp 95

Mänguasjad, mängud ja spordiin- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
ventar; nende osad ja tarvikud; materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
välja arvatud:

ex 9503

Muud mänguasjad; vähendatud Valmistamine:
suurusega („mõõtkavas“) mudelid
jms meelelahutuslikud mudelid, — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
liikuvad või liikumatud; igasugused mosaiikpildid
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
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ex 9506

Golfikepid ja nende osad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Golfikepipeade
valmistamiseks mõeldud toorikuid võib siiski
kasutada

ex grupp 96

Mitmesugused tööstustooted; välja Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
arvatud:
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 9601 ja ex Tooted loomsest, taimsest või Valmistamine tootega samasse rubriiki kuuluvatest töödeldud nikerdusmaterjalidest
9602
mineraalsest nikerdusmaterjalist

ex 9603

Luuad, pintslid ja harjad (v.a vits- Valmistamine, mille puhul kasutatavate materluuad jms tooted ning kärbi- või jalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehaseoravakarvadest harjad), mehaanili- hinnast
sed motoriseerimata põrandapuhastajad,
maalrirullid
ja
-tampoonid, kummiäärega kuivatuskaabitsad ja mopid

9605

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida
või
riidepuhastusvahendite kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei
reisikomplektid
kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla
päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

9606

Nööbid, rõhknööbid, nööbivor- Valmistamine:
mid, nende osad; nööbitoorikud
— mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
— mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

9608

Pastapliiatsid; vildist vms urbsest
materjalist otstega pliiatsid ja markerid; täitesulepead, stilograafid
jm sulepead; kopeersuled; liikuva
või vintsüdamikuga pliiatsid; sulepea-, pliiatsi- jms hoidikud; eelnimetatud kirjatarvete osad (sh
otsikud ja klambrid), v.a rubriiki
9609 kuuluvad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest,
välja arvatud toote materjalid. Tootega samasse
rubriiki kuuluvaid sulgi või suleotsikuid võib
siiski kasutada

9612

Kirjutusmasinalindid jms trükilin- Valmistamine:
did, tindiga immutatud või muul
viisil trükimärkide jätmiseks ette — mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv materjal, ja
valmistatud, poolidel või kassettides või mitte; templipadjad, tindi- — mille puhul kasutatavate materjalide koguga
immutatud
või
mitte,
väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast
ümbrisega või ümbriseta
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ex 9613

Piesosüüteseadmega välgumihklid Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki
9613 kuuluvate materjalide koguväärtus ei
ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 9614

Piibud ja piibukahad

9619

Hügieenisidemed ja -tampoonid,
imikumähkmed jms tooted, mis
tahes materjalist:

Valmistamine toorikutest

— plastikust tehtud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

— pabermassist või paberist

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

— vatist

Valmistamine:
— kookoslõngast,
— looduslikest kiududest,
— keemilistest materjalidest või tekstiilimassist
või
— paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

Aluspüksid; väikelaste rõivad ja
rõivamanused, silmkoelised või
heegeldatud; rõivad rubriikides
5903, 5906 ja 5907 nimetatud
silmkoelisest või heegeldatud kangast:
— saadud kahe või mitme trikoo- Valmistamine lõngast
kangast kindlakujuliseks lõigatud detaili või kindlakujuliseks
silmkootud või heegeldatud
detaili kokkuõmblemisel vm
viisil ühendamisel
— muud

Valmistamine:
— looduslikest kiududest,
— kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, või
— keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Naiste ja tüdrukute särgikud jm Valmistamine lõngast
alussärgid, aluspüksid, negližeed,
supelmantlid, hommikumantlid
jms rõivaesemed
Väikelaste rõivad ja rõivamanused,
v.a silmkoelised või heegeldatud:
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— tikitud

Valmistamine lõngast
või
valmistamine tikkimata riidest või trikookangast, tingimusel et kasutatud tikkimata riide või
trikookanga väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

— muud

Valmistamine lõngast

Naiste ja tüdrukute rõivad, mis on Valmistamine lõngast
valmistatud rubriigis 5903, 5906
või 5907 nimetatud riidest, v.
a silmkoelised või heegeldatud
Muud valmistooted, k.a rõivalõiked Valmistamine, mille puhul kasutatavate mater(šabloonid)
jalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast
Grupp 97
“

L 127/87

Kunstiteosed, kollektsiooniobjek- Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal
tid ja antiikesemed
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/814,
12. oktoober 2015,
seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ELi ja Tšiili assotsiatsioonikomitees seoses ühelt
poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise
assotsiatsioonilepingu III lisa artikli 12 asendamisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218
lõikega 9,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu (1) (edaspidi „leping“) III lisa artikli 38 kohaselt võib ELi-Tšiili assotsiatsioonikomitee (edaspidi
„assotsiatsioonikomitee“) otsustada nimetatud lisa muuta.

(2)

4. novembril 2014 nõustus lepingu artikliga 81 asutatud tollikoostöö ja päritolureeglite erikomitee soovitama
assotsiatsioonikomiteel muuta lepingu III lisa artiklit 12, milles käsitletakse otsevedu.

(3)

Saadetiste vedu, mis peaks toimuma otse lepinguosaliste vahel, võib kulgeda ka kolmanda riigi kaudu ning sel juhul
kohaldatakse teatavaid piiranguid. Kolmanda riigi kaudu toimuva veo tingimusi tuleks täpsustada, et selgesõnaliselt
lubada saadetise osadeks jagamist ilma kehtivate piirangute leevendamiseta.

(4)

Lepingu III lisa artikli 12 muudatus annab importijatele ja eksportijatele õiguskindluse ning tagab nimetatud artikli
ühesuguse tõlgendamise lepinguosaliste poolt.

(5)

Liidu nimel assotsiatsioonikomitees võetav seisukoht peaks põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.
Seisukoht, mis võetakse liidu nimel assotsiatsioonikomitees seoses ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle
liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu III lisa artikli 12 asendamisega, põhineb
assotsiatsioonikomitee otsuse eelnõul, mis on lisatud käesolevale otsusele.
2.
Väiksemaid muudatusi nimetatud assotsiatsioonikomitee otsuse eelnõus võivad liidu esindajad assotsiatsioonikomitees teha ilma nõukogu täiendava otsuseta.
Artikkel 2
Assotsiatsioonikomitee otsus avaldatakse pärast selle vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
Luxembourg, 12. oktoober 2015
Nõukogu nimel
eesistuja
F. MOGHERINI

(1)

EÜT L 352, 30.12.2002, lk 3.
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EELNÕU:
ELI-TŠIILI ASSOTSIATSIOONIKOMITEE OTSUS NR …,
…,
millega asendatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili
Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu III lisa III jaotise artikkel 12

ELi- TŠIILI ASSOTSIATSIOONIKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelist
assotsiatsioonilepingut, (1) eriti selle III lisa artiklit 38,
ning arvestades järgmist:
(1)

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu
(edaspidi „leping“) III lisa III jaotise artiklis 12 on sätestatud, et sooduskohtlemist kohaldatakse ainult nende III lisa
nõuetele vastavate toodete suhtes, mida veetakse otse Tšiili Vabariigi (edaspidi „Tšiili“) ja Euroopa Liidu vahel.

(2)

Pärast lepingu jõustumist on Tšiili ja Euroopa Liit on sõlminud mitu kaubandust käsitlevat lepingut, mis annavad
ettevõtjatele võimaluse kohandada oma ekspordistrateegiat, et hoida kokku kulusid ja vastata paremini
turunõudlusele.

(3)

Tšiili ja Euroopa Liit on kokku leppinud lepingu III lisa III jaotise artikli 12 muutmises, et võimaldada ettevõtjatele
suuremat paindlikkust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Lepingu III lisa III jaotise artikkel 12, milles käsitletakse otsevedu, asendatakse käesoleva otsuse lisas sätestatud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub 90 päeva pärast päeva, mil on esitatud viimane teatis, milles lepinguosalised on teatanud vajalike
siseriiklike juriidiliste menetluste lõpuleviimisest.
…,
ELi- Tšiili Assotsiatsioonikomitee nimel
president
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„Artikkel 12
Otsevedu
1.
Käesoleva lepinguga ette nähtud sooduskohtlemist kohaldatakse ainult käesoleva lisa nõuetele vastavate toodete
suhtes, mille vedu toimub otse Euroopa Liidu ja Tšiili vahel. Tooteid võib siiski vedada muude territooriumide kaudu, neid
kõnealustel territooriumidel ümber laadides või ajutiselt ladustades, tingimusel et need jäävad transiidi- või ladustamisriigis
tolliasutuse järelevalve alla ega läbi muid toiminguid peale märkide, etikettide või pitserite lisamise, maha- või uuesti
pealelaadimise, saadetiste osadeks jagamise või kauba seisundi säilitamiseks vajalike toimingute.
2.
Lõike 1 tingimused loetakse täidetuks, v.a juhul, kui tolliasutustel on alust selles kahelda. Sel juhul võivad tolliasutused
paluda importijalt nõuete täitmist mis tahes asjakohasel viisil tõendada, sealhulgas selliste lepinguliste veodokumentidega
nagu veokiri või konkreetsete tõenditega, mis põhinevad pakendite märgistamisel või nummerdamisel, või kaupadega
seotud mis tahes muude tõenditega.“
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