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LIITTYMISPÖYTÄKIRJA

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen
Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi
BELGIAN KUNINGASKUNTA,
BULGARIAN TASAVALTA,
TŠEKIN TASAVALTA,
TANSKAN KUNINGASKUNTA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTA,
VIRON TASAVALTA,
IRLANTI,
HELLEENIEN TASAVALTA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTA,
RANSKAN TASAVALTA,
KROATIAN TASAVALTA,
ITALIAN TASAVALTA,
KYPROKSEN TASAVALTA,
LATVIAN TASAVALTA,
LIETTUAN TASAVALTA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,
UNKARI,
MALTAN TASAVALTA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,
ITÄVALLAN TASAVALTA,
PUOLAN TASAVALTA,
PORTUGALIN TASAVALTA,
ROMANIA,
SLOVENIAN TASAVALTA,
SLOVAKIAN TASAVALTA,
SUOMEN TASAVALTA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTA,
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,
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Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet,
jäljempänä ’Euroopan unionin jäsenvaltiot’,
ja
EUROOPAN UNIONI,

sekä
KOLUMBIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Kolumbia’,
PERUN TASAVALTA, jäljempänä ’Peru’,

ja
ECUADORIN TASAVALTA, jäljempänä ’Ecuador’,

jäljempänä ’Andien yhteisöön kuuluvat allekirjoittajamaat’,
jotka
OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus,

jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 ja että sopimuksen 330 artiklan mukaisesti
joitakin sen määräyksiä on sovellettu 1 päivästä maaliskuuta 2013 lähtien Euroopan unionin ja Perun välillä sekä
1 päivästä elokuuta 2013 lähtien Euroopan unionin ja Kolumbian välillä;
OTTAVAT HUOMIOON, että Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus allekirjoitettiin Brysselissä

9 päivänä joulukuuta 2011 ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013;
OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unioni, Kolumbia ja Peru allekirjoittivat 30 päivänä kesäkuuta 2015 Brysselissä

lisäpöytäkirjan sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi, jäljempänä
’lisäpöytäkirja’;
OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 6 artiklassa määrätään, että sopimuksessa tarkoitetaan ’osapuolella’ Euroopan

unionia tai sen jäsenvaltioita taikka Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita niiden asianomaisilla Euroopan unionista
tehdystä sopimuksesta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksesta johtuvilla toimivallan aloilla, jäljempänä
’EU-osapuoli’, tai kutakin Andien yhteisöön kuuluvaa allekirjoittajamaata;
OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa määrätään, että sopimuksen määräyksiä sovelletaan

kunkin yksittäisen Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan ja EU-osapuolen kahdenvälisiin kauppa- ja
taloussuhteisiin mutta ei yksittäisten Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden välisiin kauppa- ja
taloussuhteisiin;
OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 329 artiklassa määrätään muiden Andien yhteisön jäsenmaiden liittymisestä

sopimukseen;
OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unioni ja Ecuador saattoivat neuvottelut päätökseen 17 päivänä heinäkuuta 2014;
OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unionin ja Ecuadorin neuvottelujen päätökseen saattamisesta ilmoitettiin

sopimuksen nojalla perustetulle kauppakomitealle 5 päivänä syyskuuta 2014;
OTTAVAT HUOMIOON, että Ecuadorin liittyminen sopimukseen tulee voimaan liittymispöytäkirjan tekemisen kautta;
OTTAVAT HUOMIOON, että Ecuadorin liittymiseksi lisäpöytäkirjaan lisäpöytäkirjan määräykset olisi liitettävä tämän

pöytäkirjan määräyksiin;
OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen nojalla perustettu kauppakomitea on hyväksynyt tämän pöytäkirjan tekstin

sopimuksen 329 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen menettelyjen ja vaatimusten mukaisesti;
OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat näin ollen sopineet Ecuadorin liittymisestä sopimukseen tällä pöytäkirjalla,
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OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I JAKSO
SOPIMUSPUOLET

1 artikla
Ecuadorista tulee sopimuksen osapuoli, myös sopimuksen niiden muutosten osalta, joista on määrätty lisäpöytäkirjassa.

II JAKSO
SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

2 artikla
Muutetaan sopimuksen otsikko, Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden luettelo, johdanto-osan yhdestoista
kappale sekä 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154,
167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 ja 324 artikla tämän pöytäkirjan liitteen I mukaisesti.

III JAKSO
TULLIEN POISTOLUETTELOT

3 artikla
1.

Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä II esitetty teksti sopimuksen liitteen I lisäyksessä 1 olevaan B jaksoon.

2.
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä III esitetty teksti sopimuksen liitteeseen I kohdan ”EU-osapuolen tullien
poistoluettelo Perusta peräisin olevien tavaroiden osalta” jälkeen.

4 artikla
1.

Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä IV esitetty teksti sopimuksen liitteen I lisäykseen 1.

2.
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä V esitetty teksti sopimuksen liitteeseen I kohdan ”Perun tullien poistoluettelo
Euroopan unionista peräisin oleville tuotteille” jälkeen.

5 artikla
Korvataan sopimuksen liitteen I lisäyksessä 2 olevan A jakson otsikko seuraavasti:
”KOLUMBIA JA ECUADOR”.

IV JAKSO
ALKUPERÄSÄÄNNÖT

6 artikla
Muutetaan sopimuksen liite II tämän pöytäkirjan liitteen VI mukaisesti.
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V JAKSO
MAATALOUDEN SUOJATOIMENPITEET

7 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä VII oleva teksti sopimuksen liitteeseen IV.

VI JAKSO
TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMET

8 artikla
Korvataan sopimuksen liitteen VI lisäys 1 tämän pöytäkirjan liitteessä VIII esitetyllä tekstillä.

9 artikla
Lisätään seuraavat Ecuadorin yhteystahot ja www-sivustot sopimuksen liitteen VI lisäyksessä 4 oleviin kohtiin
”A. Yhteystahot” ja ”B. Maksuttomat WWW-sivustot”:
A. Yhteystahot
”Ecuadorin puolesta
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Osoite: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ecuador
Puhelin: +593 4 2416042, 4 240 2304
Sähköposti: direccion_inp@institutopesca.gob.ec
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Osoite: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito – Ecuador
Puhelin: +593 2 2921552, 2 226 3445
Sähköposti:
registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec,
medicamentos@controlsanitario.gob.ec

registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Osoite: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito – Ecuador
Puhelin: +593 2 393 5460
Sähköposti: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec”
B. Maksuttomat WWW-sivustot
”Ecuadorin puolesta
www.agrocalidad.gob.ec
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec”.

registro.
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VII JAKSO
PALVELUKAUPPA, SIJOITTAUTUMINEN JA SÄHKÖINEN KAUPPA

10 artikla
Korvataan sopimuksen liitteessä VII oleva B jakso tämän pöytäkirjan liitteessä IX esitetyllä tekstillä.

11 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä X esitetty teksti sopimuksen liitteeseen VII.

12 artikla
Korvataan sopimuksen liitteessä VIII oleva B jakso tämän pöytäkirjan liitteessä XI esitetyllä tekstillä.

13 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä XII esitetty teksti sopimuksen liitteeseen VIII.

14 artikla
Korvataan sopimuksen liitteen IX lisäyksessä 1 oleva B jakso tämän pöytäkirjan liitteessä XIII esitetyllä tekstillä.

15 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä XIV esitetty teksti sopimuksen liitteen IX lisäykseen 1.

16 artikla
Korvataan sopimuksen liitteen IX lisäyksessä 2 oleva B jakso tämän pöytäkirjan liitteessä XV esitetyllä tekstillä.

17 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä XVI esitetty teksti sopimuksen liitteen IX lisäykseen 2.

18 artikla
Lisätään seuraava Ecuadorin yhteyspiste sopimuksen liitteeseen X:
”ECUADOR

Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Edificio Shyris Center
Quito, Ecuador
Sähköposti: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec”.
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19 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä XVII esitetty teksti sopimuksen liitteen XI jälkeen liitteeksi XI a.

VIII JAKSO
JULKISET HANKINNAT

20 artikla
Korvataan sopimuksen liitteen XII lisäyksessä 1 oleva B jakso tämän pöytäkirjan liitteessä XVIII esitetyllä tekstillä.

21 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä XIX esitetty teksti sopimuksen liitteen XII lisäykseen 1.

22 artikla
Lisätään sopimuksen liitteen XII lisäykseen 2 seuraava teksti:
”4. Ecuador
Ecuadorin hankintaportaali: http://www.compraspublicas.gob.ec”.

23 artikla
Lisätään sopimuksen liitteen XII lisäykseen 3 seuraava teksti:
”4. Ecuador
Ecuadorin hankintaportaali: http://www.compraspublicas.gob.ec”.

IX JAKSO
MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

24 artikla
Lisätään sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 1 seuraava teksti:
”d) Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen viinien maantieteelliset
merkinnät Ecuadorin osalta
Maantieteellinen merkintä

Tuote

Cacao Arriba

Kaakao”
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25 artikla
Lisätään sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 2 seuraava teksti:
”c) Muiden tuotteiden kuin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, viinien, väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen viinien maantieteelliset merkinnät Ecuadorin osalta

Maantieteellinen merkintä

Tavaran kuvaus

Montecristi

Käsityöt – toquilla-kasvista tehty hattu”

X JAKSO
YHTEISET JULISTUKSET

26 artikla
Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä XX esitetyt Ecuadorin ja EU-osapuolen yhteiset julistukset Kolumbian, Perun ja EUosapuolen yhteisen julistuksen jälkeen.

XI JAKSO
YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

27 artikla
1.
EU-osapuolen ja kunkin Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan on hyväksyttävä tämä pöytäkirja omien
sisäisten menettelyjensä mukaisesti.
2.
EU-osapuolen ja kunkin Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan on ilmoitettava kirjallisesti tämän
pöytäkirjan voimaantulon edellyttämien sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta kaikille osapuolille ja 5
kohdassa tarkoitetulle tallettajalle.
3.
Tämä pöytäkirja tulee voimaan EU-osapuolen ja kunkin Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan välillä sitä
päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tallettaja vastaanottaa viimeisen 2 kohdassa tarkoitetuista
ilmoituksista EU-osapuolelta ja kyseiseltä Andien yhteisöön kuuluvalta allekirjoittajamaalta.
4.
Sen estämättä, mitä 3 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat, että tätä pöytäkirjaa voidaan soveltaa väliaikaisesti
ennen sen voimaantulon edellyttämien EU-osapuolen sisäisten menettelyjen saattamista päätökseen. Tämän pöytäkirjan
väliaikainen soveltaminen EU-osapuolen ja Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan välillä alkaa sitä päivää
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tallettaja vastaanottaa seuraavat:
a) EU-osapuolen ilmoitus tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen; ja
b) kunkin Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan menettelyjensä ja sovellettavan lainsäädäntönsä mukaisesti
tallettama ratifioimiskirja.
5.

Ilmoitukset lähetetään Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille, joka on tämän pöytäkirjan tallettaja.

6.
Jos sopimuspuolet soveltavat 4 kohdan mukaisesti jotakin sopimuksen määräystä ennen tämän pöytäkirjan
voimaantuloa, määräyksessä olevaa viittausta pöytäkirjan voimaantulopäivään pidetään viittauksena päivään, josta alkaen
sopimuspuolet sopivat soveltavansa kyseistä määräystä 4 kohdan mukaisesti.
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28 artikla
Tämä pöytäkirja on tehty neljänä kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian,
liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin,
unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.
29 artikla
Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.
Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa tätä pöytäkirjaa.
TÄMÄN VAKUUDEKSI tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän

pöytäkirjan.

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/11

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku
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Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről
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Għar-Reppubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la República de Colombia

Por la República del Perú

Por la República del Ecuador
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LIITE I

Muutetaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus seuraavasti:
1) Korvataan otsikko seuraavasti:
”EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN

sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus”
2) Korvataan Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden luettelo seuraavasti:
”KOLUMBIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Kolumbia’,
PERUN TASAVALTA, jäljempänä ’Peru’,

ja
ECUADORIN TASAVALTA, jäljempänä ’Ecuador’,

jäljempänä myös ’Andien yhteisöön kuuluvat allekirjoittajamaat’,
jotka”
3) Korvataan johdanto-osan 11 kappale seuraavasti:
”OTTAVAT HUOMIOON ne taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen erot, joita on sekä Andien yhteisöön
kuuluvien maiden kesken että Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden sekä Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden välillä;”
4) Korvataan 9 artiklan 1 kohdassa sanat ”Kolumbian ja Perun alueisiin” sanoilla ”Kolumbian, Perun ja Ecuadorin
alueisiin”.
5) Korvataan 11 artiklan viides luetelmakohta seuraavasti:
”— ’henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä (3a) tai oikeushenkilöä.
(3a) Ecuadorin lainsäädännössä ”fyysiseen henkilöön” (”persona física”) viitataan ”luonnollisena henkilönä” (”persona
natural”).”
6) Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3. Kauppakomitea kokoontuu vuorotellen Bogotassa, Brysselissä, Limassa ja Quitossa, elleivät osapuolet muuta
sovi. Kukin osapuoli toimii kauppakomitean puheenjohtajana vuorotellen yhden vuoden ajan.”
7) Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3. Kauppakomitea voi tarkastella tämän sopimuksen vaikutusta osapuolten mikroyrityksiin sekä pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä ’mikro- ja pk-yritykset’ (4a), ja myös siitä johtuvia hyötyjä.
(4a) Ecuadorin osalta tähän tarkasteluun voi sisältyä vaikutus, joka kohdistuu Actores de la Economía Popular y
Solidaria (AEPYS) -toimijiin (kansalaistalouden ja solidaarisen talouden toimijat).”
8) Korvataan 30 artiklan a alakohta seuraavasti:
”a) Kolumbia ja Ecuador voivat soveltaa Andien yhteisön hintaluokkajärjestelmää, joka perustettiin Andien yhteisön
päätöksellä 371 ja sen muutoksilla, tai kyseisen päätöksen soveltamisalaan kuuluvia maataloustuotteita koskevia
myöhempiä järjestelmiä;”
9) Korvataan 41 artikla seuraavasti:
”41 artikla
Tutkimusviranomaiset
Tässä jaksossa ’tutkimusviranomaisella’ tarkoitetaan
a) Kolumbian osalta kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriötä tai sen seuraajaa;
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b) Perun osalta kilpailun puolustamisen ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kansallista instituuttia tai sen
seuraajaa;
c) Ecuadorin osalta ulkomaankauppaministeriötä tai sen seuraajaa; ja
d) EU-osapuolen osalta Euroopan komissiota.”
10) Korvataan 46 artikla seuraavasti:
”46 artikla
Tutkimusviranomainen
Tässä jaksossa ’tutkimusviranomaisella’ tarkoitetaan
a) Kolumbian osalta kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriötä tai sen seuraajaa;
b) Perun osalta kilpailun puolustamisen ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kansallista instituuttia;
c) Ecuadorin osalta ulkomaankauppaministeriötä tai sen seuraajaa; ja
d) EU-osapuolen osalta Euroopan komissiota.”
11) Korvataan 48 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1. Jos tämän sopimuksen mukaisten myönnytysten seurauksena osapuolen alueelta peräisin olevaa tuotetta
tuodaan toisen osapuolen alueelle sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa
kotimaiseen tuotantoon ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa kotimaiselle
tuotannonalalle (9a), joka tuottaa kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisia tai sen kanssa suoraan kilpailevia tuotteita,
tuojaosapuoli voi sen estämättä, mitä 2 jaksossa (Monenväliset suojatoimenpiteet) määrätään, toteuttaa
asianmukaiset toimenpiteet tässä jaksossa vahvistettujen edellytysten ja menettelyiden mukaisesti.
(9a) Tässä artiklassa vakavalla haitalla tai vakavan haitan uhkalla kotimaiselle tuotannonalalle tarkoitetaan Ecuadorin
osalta myös vakavaa haittaa tai vakavan haitan uhkaa, joka kohdistuu kehityksensä alkuvaiheessa olevaan
tuotannonalaan.”
12) Korvataan 54 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Jos 1 kohdan mukaiset neuvottelut eivät johda sopimukseen korvauksesta 30 päivän kuluessa neuvottelutar
jouksesta ja tuojaosapuoli päättää laajentaa suojatoimenpidettä, se osapuoli, jonka tuotteisiin suojatoimenpidettä
sovelletaan, voi keskeyttää toimenpidettä laajentavan osapuolen kauppaan kohdistuvien vastaavien myönnytysten
soveltamisen. (10a)
(10a) Ecuadorin osalta korvaus myönnytyksinä tai pidättäytyminen oleellisesti vastaavien myönnytysten
soveltamisesta tapahtuu vasta kun kahdenvälistä suojatoimenpidettä on sovellettu kolmen vuoden ajan.”
13) Korvataan 57 artikla seuraavasti:
”57 artikla
Toimivaltainen viranomainen
Tässä jaksossa ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan
a) Kolumbian osalta kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriötä tai sen seuraajaa;
b) Perun osalta ulkomaankauppa- ja matkailuministeriötä tai sen seuraajaa;
c) Ecuadorin osalta ulkomaankauppaministeriötä tai sen seuraajaa; ja
d) EU-osapuolen osalta Euroopan komissiota.”
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14) Korvataan 70 artikla seuraavasti:
”70 artikla
Täytäntöönpano
1.
Edellä olevan 59 artiklan 2 kohdan f alakohdan ja 60 artiklan määräyksiä sovelletaan Peruun kaksi vuotta
tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.
2.
Edellä olevan 60 artiklan määräyksiä, lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat tariffiluokitusta koskevia
ennakkopäätöksiä, ja 62 artiklan määräyksiä sovelletaan Ecuadoriin kaksi vuotta tähän sopimukseen Ecuadorin
liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan voimaantulon jälkeen.”
15) Korvataan 78 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) tavarantoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen hyväksyminen (11a);
(11a) Ecuador tunnustaa tavarantoimittajan itse antaman vakuutuksen, jonka mukaan tuote on Euroopan unionin
teknisten määräysten mukainen, riittäväksi osoitukseksi siitä, että tuote on Ecuadorin teknisten määräysten
mukainen. Tällainen tunnustaminen on voimassa, kunnes EU-osapuoli ja Ecuador sopivat sen korvaavasta
vaihtoehdosta kauppakomiteassa.”
16) Lisätään 113 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a.
Aloilla, joiden osalta Ecuador on laatinut liitteessä VII (Luettelo sijoittautumissitoumuksista) olevan luettelon
markkinoillepääsysitoumuksista, ja siinä asetettujen edellytysten ja kelpoisuusehtojen mukaisesti Ecuador myöntää
EU-osapuolen sijoittautumisyksiköille ja sijoittajille kaikkien sijoittautumiseen vaikuttavien toimenpiteiden osalta
vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin mitä se myöntää omille vastaaville sijoittautumisyksiköilleen ja
sijoittajilleen.”
17) Lisätään 120 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a.
Aloilla, joiden osalta Ecuador on laatinut liitteessä VIII (Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista
sitoumuksista) olevan luettelon markkinoillepääsysitoumuksista, ja siinä asetettujen edellytysten ja kelpoisuusehtojen
mukaisesti Ecuador myöntää EU-osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille kaikkien rajatylittävään palvelujen
tarjontaan vaikuttavien toimenpiteiden osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin mitä se myöntää omille
vastaaville palveluilleen ja palveluntarjoajilleen.”
18) Korvataan 123 artiklan kuudennen luetelmakohdan b alakohta seuraavasti:
”b) ’asiantuntijoilla’ tarkoitetaan oikeushenkilön palveluksessa työskenteleviä henkilöitä, joilla on sijoittautuneen
yksikön toiminnan, tutkimuslaitteiden, tekniikan, menettelyiden tai hallinnon kannalta erityisiä tietoja. Näitä
tietoja arvioitaessa otetaan huomioon paitsi yrityksen sisäinen tieto myös henkilön huomattava pätevyys
erityistä teknistä osaamista vaativassa työssä tai ammatissa, mukaan lukien henkilön kuuluminen luvanvaraisten
ammattien harjoittajiin (33a);
(33a) EU-osapuoli tunnustaa, että Ecuadorissa kuuluminen luvanvaraisten ammattien harjoittajiin ei ole pakollista.”
19) Korvataan 124 artiklan 1 kohdassa olevan alaviitteen (35) teksti seuraavasti:
”(35) Kolumbian ja Ecuadorin osalta yrityksen sisäisesti siirrettyjen oleskelun enimmäiskesto on kaksi vuotta, jota
voidaan jatkaa vuodella. Perun osalta työsopimuksen kesto voi olla enintään kolme vuotta. Yrityksen sisäisesti
siirrettyjen oleskelun enimmäiskesto on kuitenkin yksi vuosi, jota voidaan jatkaa edellyttäen, että
oleskeluluvan myöntämisperusteet ovat yhä voimassa.”
20) Lisätään 126 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Ecuador ja EU-osapuoli sallivat niiden alueella tapahtuvan EU-osapuolen ja Ecuadorin sopimusperusteisten
palveluntarjoajien palvelujen tarjonnan luonnollisten henkilöiden läsnäolon muodossa 4 kohdassa ja liitteen IX
(Varaukset, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden tilapäiseen oleskeluun liiketoimintaa varten) lisäyksessä 2
täsmennettävin edellytyksin seuraavilla aloilla:
a) kansainvälistä julkisoikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä koskevat oikeudelliset neuvontapalvelut; EU-osapuolen
osalta EU:n lainsäädäntöä ei pidetä kansainvälisenä julkisoikeutena eikä ulkomaisena lainsäädäntönä;
b) laskentatoimen palvelut ja kirjanpitopalvelut;
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c) arkkitehtipalvelut;
d) kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut;
e) tekniset palvelut;
f)

rakennushankkeiden suunnittelupalvelut;

g) sairaanhoitopalvelut (myös psykologiset) ja hammaslääkäripalvelut;
h) eläinlääkintäpalvelut;
i)

tietojenkäsittelypalvelut oheispalveluineen;

j)

markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut;

k) johdon konsultointipalvelut;
l)

johdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut;

m) suunnittelupalvelut;
n) kemian tekniikka, farmasia ja valokemia;
o) kosmetiikkateknologian palvelut;
p) autoteollisuuden erikoistuneet teknologia-, suunnittelu-, markkinointi- ja myyntipalvelut;
q) muotiteollisuuden, vaatteiden, jalkineiden ja esineiden kaupalliset suunnittelu- ja markkinointipalvelut; ja
r) laitehuolto- ja korjauspalvelut, myös liikennevälineitä koskevat, erityisesti myynnin tai vuokrauksen jälkeisiä
palveluja koskevan sopimuksen yhteydessä.”
21) Lisätään 127 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Ecuador ja EU-osapuoli sallivat niiden alueella tapahtuvan EU-osapuolen ja Ecuadorin itsenäisten
ammatinharjoittajien palvelujen tarjonnan luonnollisten henkilöiden läsnäolon muodossa 4 kohdassa ja liitteen IX
(Varaukset, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden tilapäiseen oleskeluun liiketoimintaa varten) lisäyksessä 2
täsmennettävin edellytyksin seuraavilla aloilla:
a) kansainvälistä julkisoikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä koskevat oikeudelliset neuvontapalvelut (EU-osapuolen
osalta EU:n lainsäädäntöä ei pidetä kansainvälisenä julkisoikeutena eikä ulkomaisena lainsäädäntönä);
b) arkkitehtipalvelut;
c) tekniset palvelut;
d) rakennushankkeiden suunnittelupalvelut;
e) tietojenkäsittelypalvelut oheispalveluineen;
f) markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut;
g) johdon konsultointipalvelut;
h) johdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut; ja
i) autoteollisuuden erikoistuneet teknologia-, suunnittelu-, markkinointi- ja myyntipalvelut.”
22) Korvataan 128 artiklan 1 kohdassa olevan alaviitteen (39) teksti seuraavasti:
”(39) Jäljempänä c ja d alakohdassa lueteltuja toimintoja sovelletaan ainoastaan Kolumbian ja EU-osapuolen välillä
sekä Ecuadorin ja EU-osapuolen välillä.”
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23) Korvataan 137 artiklan 1 kohdassa olevan alaviitteen (41) teksti seuraavasti:
”(41) Kolumbiassa virallinen postitoiminnan harjoittaja tai toimiluvan haltija on oikeushenkilö, joka tarjoaa postin
yleispalvelua toimilupasopimuksen perusteella. Muihin postipalveluihin sovelletaan tieto- ja viestintätek
nologian ministeriön hallinnoimaa nopeutettua lupamenettelyä. Perussa nimetty postitoiminnan harjoittaja on
oikeushenkilö, jolla on lainsäädännön mukaisesti myönnetty toimilupa mutta ei yksinoikeutta ja jolla on
velvollisuus tarjota postipalvelua koko maassa. Muihin postipalveluihin sovelletaan liikenne- ja viestintämi
nisteriön myöntämää lupajärjestelyä. Ecuadorissa virallinen postitoiminnan harjoittaja tarjoaa postin
yleispalveluita koko maassa lainsäädännön mukaisesti myönnetyllä toimiluvalla eikä sillä ole yksinoikeutta.
Muihin postipalveluihin sovelletaan kansallisen postiviraston hallinnoimaa lupien rekisteröintimenettelyä.”
24) Korvataan 139 artikla seuraavasti:
”139 artikla
Soveltamisala
Tässä jaksossa vahvistetaan televiestintäpalveluja, yleisradiolähetyksiä (43) lukuun ottamatta, joiden osalta on tehty
sitoumuksia 2 luvun (Sijoittautuminen), 3 luvun (Rajatylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 luvun (Luonnollisten
henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten) mukaisesti, koskevan sääntelykehyksen periaatteet. (44) (45) (45a)
(43) ’Yleisradiolähetys’ määritellään yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetuksi, vapaasti eteneviä radioaaltoja hyväksi
käyttäväksi televisio- tai radio-ohjelmaa sisältäväksi lähetykseksi, mutta siihen eivät kuulu operaattoreiden väliset
yhteydet.
(44) EU-osapuolen ja Perun välillä tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan sellaisiin yleisön vastaanotettavaksi
tarkoitettuihin televiestintäpalveluihin, joihin liittyy asiakkaan antamien tietojen siirto reaaliajassa kahden tai
useamman pisteen välillä ilman mitään muutosta asiakkaan tietojen muotoon tai sisältöön.
(45) EU-osapuolen ja Kolumbian välillä tätä jaksoa sovelletaan myös lisäarvoa omaaviin televiestintäpalveluihin.
Kolumbian ja EU-osapuolen osalta tässä jaksossa sekä liitteessä VII (Luettelo sijoittautumissitoumuksista) ja
liitteessä VIII (Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista) ’lisäarvoa omaavilla televies
tintäpalveluilla’ tarkoitetaan televiestintäpalveluja, joiden osalta palveluntarjoajat antavat lisäarvoa asiakkaiden
tietoihin parantamalla niiden muotoa tai sisältöä taikka tallettamalla ja hakemalla niitä.
(45a) EU-osapuolen ja Ecuadorin välillä tätä jaksoa sovelletaan myös lisäarvoa omaaviin televiestintäpalveluihin.
Selkeyden vuoksi todetaan, että Ecuadorin ja EU-osapuolen osalta tässä jaksossa sekä liitteessä VII (Luettelo
sijoittautumissitoumuksista) ja liitteessä VIII (Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista
sitoumuksista) ’lisäarvoa omaavilla televiestintäpalveluilla’ tarkoitetaan televiestintäpalveluja, joiden osalta
palveluntarjoajat antavat lisäarvoa asiakkaiden tietoihin parantamalla niiden muotoa tai sisältöä taikka
tallettamalla ja hakemalla niitä.”
25) Korvataan 142 artiklassa olevan alaviitteen (49) teksti seuraavasti:
”(49) Tämä artikla ei kuulu Perun ja EU-osapuolen välillä tämän sopimuksen mukaisesti tehtyihin sitoumuksiin,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta kunkin osapuolen kansallisen lainsäädännön soveltamista. Kolumbian ja EUosapuolen osalta sekä Ecuadorin ja EU-osapuolen osalta tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan televiestintäpal
veluihin, joihin liittyy asiakkaan antamien tietojen siirto reaaliajassa kahden tai useamman pisteen välillä
ilman mitään muutosta asiakkaan tietojen muotoon tai sisältöön.”
26) Korvataan 154 artiklan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:
”Sen estämättä, mitä tässä osastossa ja V osastossa (Juoksevat maksut ja pääomanliikkeet) määrätään, osapuoli voi
ottaa käyttöön tai ylläpitää toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi (52a) muun muassa seuraavia
toimenpiteitä:
(52a) Ilmaisulla ’vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi’ voidaan tarkoittaa yksittäisten rahoituspalveluiden
tarjoajien toiminnan turvallisuuden, vakauden, rehellisyyden tai siihen liittyvän taloudellisen vastuun
ylläpitämistä.”
27) Korvataan 167 artiklan 1 kohdan e alakohdassa olevan alaviitteen (55) teksti seuraavasti:
”(55) Selkeyden vuoksi todetaan, että Perun ja Ecuadorin osalta sellaisten toimenpiteiden, joilla estetään rahansiirrot
Perun ja Ecuadorin lainsäädännön oikeudenmukaisella, syrjimättömällä ja vilpittömällä soveltamisella silloin,
kun lainsäädäntö koskee
a) konkurssia, maksukyvyttömyyttä tai velkojien oikeuksien suojelua;
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b) arvopapereiden, futuurien, optioiden, tai muiden johdannaisten liikkeeseenlaskua, niillä käytävää kauppaa
tai niiden välittämistä;
c) rikoksia;
d) siirtoja koskevia rahoitustietoja tai kirjanpitoa, kun se on tarpeen lain täytäntöönpanon valvonnan tai
rahoitusalan sääntelyviranomaisten avustamiseksi; tai
e) sen varmistamista, että oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä annettuja oikeudellisia tai
hallinnollisia määräyksiä tai päätöksiä noudatetaan,
ei katsota olevan ristiriidassa tämän osaston ja V osaston (Juoksevat maksut ja pääomanliikkeet) määräysten
kanssa.”
28) Muutetaan 170 artikla seuraavasti:
a) lisätään kohta seuraavasti:
”2 a.
Jos Ecuadorin osalta maksut ja pääomanliikkeet poikkeuksellisissa olosuhteissa aiheuttavat tai uhkaavat
aiheuttaa vakavia vaikeuksia Ecuadorin talouden likviditeetille, Ecuador voi toteuttaa pääomanliikkeitä koskevia
suojatoimenpiteitä enintään yhden vuoden ajan. Kyseisiä suojatoimenpiteitä voidaan pitää perustelluista syistä
voimassa kyseisen määräajan jälkeen, jos se on tarpeen niiden soveltamiseen johtaneista poikkeuksellisista
olosuhteista selviämiseksi. Siinä tapauksessa Ecuador esittää etukäteen muille osapuolille perustelut
toimenpiteiden voimassa pitämiselle.”;
b) korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:
”4. Edellä 1, 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei missään olosuhteissa voida käyttää kaupallisen
suojelun keinona tai tietyn teollisuudenalan suojelemiseksi.
5.
Osapuolen, joka toteuttaa tai ylläpitää 1, 2, 2 a tai 3 kohdan mukaisia suojatoimenpiteitä, on välittömästi
ilmoitettava niiden tarkoituksenmukaisuudesta ja soveltamisalasta toisille osapuolille sekä esitettävä
mahdollisimman pian aikataulu niiden poistamiseksi.”.
29) Korvataan 202 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
”2. Euroopan unioni ja Kolumbia liittyvät Madridissa 27 päivänä kesäkuuta 1989 hyväksyttyyn tavaramerkkien
kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan, jäljempänä ’Madridin
pöytäkirja’, 10 vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta. Perun ja Ecuadorin on toteutettava kaikki
kohtuulliset toimenpiteet Madridin pöytäkirjaan liittymiseksi.
3.
Euroopan unionin ja Perun on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet Genevessä 27 päivänä lokakuuta
1994 hyväksytyn tavaramerkkilainsäädäntöä koskevan yleissopimuksen noudattamiseksi. Kolumbian ja Ecuadorin
on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet tavaramerkkilainsäädäntöä koskevaan yleissopimukseen
liittymiseksi.”
30) Muutetaan 231 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohdassa olevan alaviitteen (72) teksti seuraavasti:
”(72) Kolumbian ja EU-osapuolen osalta kyseinen suoja kattaa biologisten ja bioteknologian tuotteiden
tietosuojan. Perun ja Ecuadorin osalta kyseisiä tuotteita koskevien julkistamattomien tietojen tietosuoja
koskee tietojen julkistamista sekä rehellisten kaupallisten käytäntöjen vastaisia käytäntöjä TRIPSsopimuksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos asiaa koskevaa erityislainsäädäntöä ei ole voimassa.”;
b) korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti ja jollei 4 kohdasta muuta johdu, osapuolen vaatiessa julkistamattomia
turvallisuuteen ja tehokkuuteen liittyviä testituloksia tai muita tietoja edellytyksenä markkinointiluvan
myöntämiselle sellaisille farmaseuttisille tuotteille tai maatalouskemikaalituotteille, joissa käytetään uusia
kemiallisia yhdisteitä, kyseinen osapuoli myöntää farmaseuttisille tuotteille tavallisesti viiden vuoden
yksinoikeuden kyseisen osapuolen alueella sovellettavan markkinointiluvan myöntämispäivästä ja kymmenen
vuoden yksinoikeuden maatalouskemikaalituotteille; yksinoikeusajanjakson aikana kolmas osapuoli ei saa pitää
tuotetta kaupan kyseisten tietojen perusteella, ellei se esitä näyttöä suojellun tiedon haltijan nimenomaisesta
suostumuksesta tai omia testituloksiaan (72a).
(72a) Tätä määräystä sovelletaan Ecuadorin osalta viiden vuoden kuluttua tähän sopimukseen Ecuadorin
liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan voimaantulosta.”.
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31) Korvataan 232 artikla seuraavasti:

”232 artikla
Osapuolet toimivat yhteistyössä 19 päivänä maaliskuuta 1991 tarkistettuun (72b) uusien kasvilajikkeiden suojaamista
koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, jäljempänä ’UPOV-yleissopimus’, perustuvan kasvilajikkeiden suojelun
ja kyseisen yleissopimuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jalostajan oikeuksia koskevan valinnaisen
poikkeuksen edistämiseksi ja varmistamiseksi.
(72b) Ecuadorissa on tähän sopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan
allekirjoittamishetkellä voimassa 2 päivänä joulukuuta 1961 tehty ja 23 päivänä lokakuuta 1978 tarkistettu
uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus.”
32) Korvataan 258 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.

Tässä osastossa

— ’kilpailulainsäädännöllä’ tarkoitetaan
a) EU-osapuolen osalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 106 artiklaa, yrityskes
kittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 139/2004 (EY:n
sulautuma-asetus) ja niiden täytäntöönpanoasetuksia ja muutoksia;
b) Kolumbian, Ecuadorin ja Perun osalta soveltuvin osin seuraavia:
i) kansallista kilpailulainsäädäntöä (76a), joka on annettu tai pidetty voimassa 260 artiklan mukaisesti, ja sen
täytäntöönpanoasetuksia ja muutoksia; ja/tai
ii) Kolumbiassa, Ecuadorissa tai Perussa sovellettavaa Andien yhteisön lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa
setuksia ja muutoksia;
— ’kilpailuviranomaisella’ ja ’kilpailuviranomaisilla’ tarkoitetaan
a) EU-osapuolen osalta Euroopan komissiota; sekä
b) Kolumbian, Ecuadorin ja Perun osalta niiden kansallisia kilpailuviranomaisia.
(76a) Ecuadorin osalta Constitución de la Republica del Ecuador (Ecuadorin perustuslaki) 336 artikla, jossa
vahvistetaan valtion velvollisuus varmistaa markkinoiden avoimuus ja toimivuus ja edistää kilpailua, sekä Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (markkinavoimien sääntelyä ja valvontaa koskeva
orgaaninen laki).”
33) Korvataan 278 artiklassa olevan alaviitteen (81) teksti seuraavasti:
”(81) Peru ja Ecuador soveltavat tätä artiklaa ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen periaatteen 15
mukaisesti.”
34) Muutetaan 304 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:
”Kauppakomitean on ensimmäisessä kokouksessaan laadittava luettelo 30 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja
kykeneviä toimimaan välimiehinä.”;
b) korvataan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:
”Kauppakomitean on lisäksi laadittava lisäluetteloita 15 henkilöstä, joilla on alakohtaista asiantuntemusta tämän
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista.”.
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35) Korvataan 324 artiklan 2 kohdan d ja e alakohta seuraavasti:
”d) lisäämään kaupallisia ja institutionaalisia valmiuksia tällä alalla tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten (88a)
ja jotta sitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman suuressa määrin; ja
e) vastaamaan tämän sopimuksen muissa osissa yksilöityihin yhteistyötarpeisiin (88b).
(88a) Ecuador korostaa, että tällaisilla aloitteilla olisi myös edistettävä tuotantokyvyn vahvistamista ja osapuolten
kestävää taloudellista kehitystä.
(88b) Tässä yhteydessä Ecuador korostaa, että on tärkeää myös harkita tämän sopimuksen III osaston 4 lukuun
liittyviä hankkeita.”
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LIITE II
”3 ALAJAKSO
EU-OSAPUOLEN TULLIEN POISTOLUETTELO ECUADORISTA PERÄISIN OLEVIEN TAVAROIDEN OSALTA

1. Tullin perustaso ja vaiheluokka, jotka määrittävät alennuksen kussakin vaiheessa sovellettavan väliaikaisen tullin, on
ilmoitettu jokaisen tullinimikkeen osalta tähän alajaksoon sisältyvässä EU-osapuolen tullien poistoluettelossa,
jäljempänä ’luettelo’.
2. Kun tullit poistetaan, väliaikaisen tullin määrä pyöristetään alaspäin vähintään lähimpään prosenttiyksikön
kymmenykseen tai, jos tullin määrä ilmaistaan rahayksikkönä, vähintään lähimpään euron kymmenykseen.
3. Tässä alajaksossa ilmaisulla ’vuosi yksi’ tarkoitetaan vuotta, jona tämä sopimus tulee sen 330 artiklan (Voimaantulo)
mukaisesti voimaan.
4. Tässä alajaksossa, joka alkaa vuodesta kaksi, jokainen vuotuinen tullinalennus tulee voimaan kyseisen vuoden
tammikuun 1 päivästä.
5. Jos tämä sopimus tulee voimaan keskellä vuotta 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen 31 päivää joulukuuta, kiintiön
mukaista määrää korjataan suhteessa jäljellä olevan kalenterivuoden pituuteen.

A. Tullien poistaminen
Jollei luettelossa toisin määrätä, EU-osapuolen tullien poistamiseen tämän sopimuksen III osaston (Tavarakauppa)
22 artiklan (Tullien poistaminen) mukaisesti sovelletaan seuraavia luokkia:
a) luettelon vaiheluokan ”0” tullinimikkeissä tarkoitettuihin, Ecuadorista peräisin oleviin tuotteisiin, jäljempänä
’alkuperätuotteet’, sovellettavat tullit poistetaan kokonaan, ja kyseiset tuotteet vapautetaan kaikista tulleista tämän
sopimuksen voimaantulopäivänä;
b) luettelon vaiheluokan ”3” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan neljässä
vuotuisessa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, ja kyseiset tuotteet ovat vapaat
tulleista vuoden neljä tammikuun 1 päivästä;
c) luettelon vaiheluokan ”5” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan kuudessa
vuotuisessa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, ja kyseiset tuotteet ovat vapaat
tulleista vuoden kuusi tammikuun 1 päivästä;
d) luettelon vaiheluokan ”7” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan kahdeksassa
vuotuisessa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, ja kyseiset tuotteet ovat vapaat
tulleista vuoden kahdeksan tammikuun 1 päivästä;
e) luettelon vaiheluokan ”10” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan 11
vuotuisessa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, ja kyseiset tuotteet ovat vapaat
tulleista vuoden 11 tammikuun 1 päivästä;
f)

luettelon vaiheluokan ”–” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit säilyvät perustasolla;
tullien poistaminen tai alentaminen ei koske näitä tavaroita;

g) luettelon vaiheluokan ”0 + EP” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan tämän
sopimuksen voimaantulopäivästä; vapauttaminen koskee ainoastaan arvotullia; näihin alkuperätuotteisiin
sovellettavaan tulohintajärjestelmään, josta määrätään tämän liitteen lisäyksessä 2 olevassa A jaksossa, liittyvä
paljoustulli säilyy;
h) luettelon vaiheluokan ”0/5 + EP” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan
i) toukokuun 1 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana tämän sopimuksen voimaantulopäivästä ja
ii) marraskuun 1 päivän ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana vuoden kuusi tammikuun 1 päivästä kuudessa
vuotuisessa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; vapauttaminen koskee ainoastaan
arvotullia; näihin alkuperätuotteisiin sovellettavaan tulohintajärjestelmään, josta määrätään tämän liitteen
lisäyksessä 2 olevassa A jaksossa, liittyvä paljoustulli säilyy;
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i)

luettelon vaiheluokan ”AV0” tullinimikkeiltä poistetaan arvotullin osuus tämän sopimuksen voimaantulopäivästä;

j)

luettelon vaiheluokan ”AV0-3” tullinimikkeiltä poistetaan arvotullin osuus tämän sopimuksen voimaantulopäivästä;
paljoustullin osuus poistetaan neljässä tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, ja kyseiset
tuotteet ovat sen jälkeen vapaat kaikista tulleista;

k) luettelon vaiheluokan ”AV0-5” tullinimikkeiltä poistetaan arvotullin osuus tämän sopimuksen voimaantulopäivästä;
paljoustullin osuus poistetaan kuudessa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, ja
kyseiset tuotteet ovat sen jälkeen vapaat kaikista tulleista;
l)

luettelon vaiheluokan ”AV0-7” tullinimikkeiltä poistetaan arvotullin osuus tämän sopimuksen voimaantulopäivästä;
paljoustullin osuus poistetaan kahdeksassa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä, ja
kyseiset tuotteet ovat sen jälkeen vapaat kaikista tulleista;

m) luettelon vaiheluokan ”SP1” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovelletaan seuraavia etuustulleja:
Etuustulli
(EUR/t)

Kynnystuontimäärä
(tonnia)

1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2014

118

1 566 772

1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2015

111

1 645 111

1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2016

104

1 723 449

1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2017

97

1 801 788

1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2018

90

1 880 127

1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2019

83

1 957 500

1. tammikuuta 2020 alkaen

75

Ei sovelleta

Vuosi

Taulukossa ilmoitettuja etuustulleja sovelletaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; tulleja ei alenneta
takautuvasti.
EU-osapuoli ja Ecuador tarkastelevat vuonna 2019 edistymistä, joka koskee vaiheluokkaan ”SP1” kuuluvien
tavaroiden vapauttamista tulleista.
Vakauttamislausekkeen on perustuttava seuraaviin tekijöihin:
i)

vaiheluokan ”SP1” tullinimikkeissä tarkoitettujen alkuperätuotteiden tuonnille on vahvistettu kynnystuontimäärä
jokaiselle siirtymäkauden vuodelle, kuten edellä olevan taulukon kolmannesta sarakkeesta ilmenee;

ii) kun kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, EU-osapuoli saattaa tilapäisesti suspendoida
sinä vuonna sovellettavan etuustullin enintään kolmeksi kuukaudeksi mutta ei kyseisen kalenterivuoden loppua
pitemmälle;
iii) jos EU-osapuoli suspendoi kyseisen etuustullin, se soveltaa pienintä toimenpiteestä päättämisen aikana
sovellettavaa perustasoa tai suosituimmuustullia;
iv) jos EU-osapuoli soveltaa ii ja iii alakohdassa mainittuja toimenpiteitä, se aloittaa heti Ecuadorin kanssa
neuvottelut analysoidakseen ja arvioidakseen tilannetta käytettävissä olevien asiatietojen perusteella;
v) edellä ii ja iii alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä voidaan soveltaa ainoastaan 31 päivänä joulukuuta 2019
päättyvän siirtymäkauden loppuun saakka;
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n) Vaiheluokkien ”GC”, ”MM”, ”MZ”, ”RI”, ”MC”, ”RM”, ”SC1”, ”SC2”, ”SR” ja ”SP” tullinimikkeissä tarkoitetut Ecuadorin
alkuperätuotteet vapautetaan tullikiintiön rajoissa tämän alajakson B osassa määrätyin ehdoin.
B. Tiettyjen tavaroiden tullikiintiöt
Alkuperätuotteiden tuontiin EU-osapuoleen sovelletaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä seuraavia vuotuisia
tullimyönnytyksiä.
EU-osapuoli sallii tullittoman tuonnin seuraavien määrien ja tavaroiden osalta:
a) vaiheluokkaan ”GC” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 500 tonnia;
b) vaiheluokkaan ”MM” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 100 tonnia;
c) vaiheluokkaan ”MZ” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 37 000 tonnia lisättynä 1 110 tonnilla kunakin vuonna;
d) vaiheluokkaan ”RI” kuuluvien tavaroiden (1) yhteismäärä 5 000 tonnia;
e) vaiheluokkaan ”MC” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 3 000 tonnia;
f) vaiheluokkaan ”RM” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 250 hehtolitraa lisättynä 10 hehtolitralla (puhtaana alkoholin
ekvivalenttina ilmaistuna) kunakin vuonna;
g) vaiheluokkaan ”SC1” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 400 tonnia;
h) vaiheluokkaan ”SC2” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 300 tonnia;
i) vaiheluokkaan ”SR” kuuluvien tavaroiden (raakasokeri ja panela) yhteismäärä 15 000 tonnia lisättynä 450 tonnilla
kunakin vuonna;
j) vaiheluokkaan ”SP” kuuluvien tavaroiden yhteismäärä 10 000 tonnia lisättynä 150 tonnilla (raakasokeriekvivalenttina
ilmaistuna) kunakin vuonna (vakiolaatuinen raakasokeri saannoltaan 92 prosenttia olevaa valkoista sokeria).
EU-OSAPUOLEN TULLIEN POISTOLUETTELOT
YLEISET HUOMAUTUKSET

Suhde Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön, jäljempänä ’CN’: Tämän luettelon määräykset on yleensä ilmaistu
CN:n käsittein, ja tämän luettelon säännösten tulkitsemiseksi, mukaan luettuna tämän luettelon alanimikkeiden
tuotemääritelmät, sovelletaan CN:n yleisiä huomautuksia, jaksokohtaisia huomautuksia ja ryhmäkohtaisia huomautuksia.
Siltä osin kuin tämän luettelon määräykset ovat samanlaisia kuin vastaavat CN:n määräykset, tämän luettelon
määräyksillä on sama merkitys kuin vastaavilla CN:n määräyksillä.
(1) Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta EU-osapuoli ja Ecuador tarkastelevat mahdollisuuksia
parantaa tämän tuotteen pääsyä markkinoille.”.
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LIITE III
”EU-OSAPUOLEN TULLIEN POISTOLUETTELO ECUADORISTA PERÄISIN OLEVIEN TAVAROIDEN OSALTA
CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

vapaa

0

7,7

0

0101 10 10

Puhdasrotuiset siitoshevoset

0101 10 90

Puhdasrotuiset siitosaasit

0101 90 11

Teuraseläimiksi tarkoitetut hevoset

vapaa

0

0101 90 19

Elävät hevoset (ei kuitenkaan teuraseläimet ja puhdasrotuiset siitoseläimet)

11,5

0

0101 90 30

Elävät aasit (ei kuitenkaan teuraseläimet ja puhdasrotuiset siitoseläimet)

7,7

0

0101 90 90

Elävät muulit ja muuliaasit

10,9

0

0102 10 10

Puhdasrotuiset, siitoseläimiksi tarkoitetut hiehot (naaraspuoliset nautaeläi
met, jotka eivät ole koskaan poikineet)

vapaa

0

0102 10 30

Puhdasrotuiset, siitoseläimiksi tarkoitetut lehmät (ei kuitenkaan hiehot)

vapaa

0

0102 10 90

Puhdasrotuiset, siitoseläimiksi tarkoitetut naudat (ei kuitenkaan hiehot ja
lehmät)

vapaa

0

0102 90 05

Elävät, kotieläinlajia olevat nautaeläimet, joiden paino on enintään 80 kg
(ei kuitenkaan puhdasrotuiset siitoseläimet)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 21

Kotieläinlajia olevat nautaeläimet, joiden paino on suurempi kuin 80 kg
mutta enintään 160 kg, teuraseläimiksi tarkoitetut

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 29

Elävät, kotieläinlajia olevat nautaeläimet, joiden paino on suurempi kuin
80 kg mutta enintään 160 kg (ei kuitenkaan teuraseläimet ja puhdasrotui
set siitoseläimet)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 41

Kotieläinlajia olevat nautaeläimet, joiden paino on suurempi kuin 160 kg
mutta enintään 300 kg, teuraseläimiksi tarkoitetut

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 49

Elävät, kotieläinlajia olevat nautaeläimet, joiden paino on suurempi kuin
160 kg mutta enintään 300 kg (ei kuitenkaan teuraseläimet ja puhdasro
tuiset siitoseläimet)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 51

Hiehot (naaraspuoliset, kotieläinlajia olevat nautaeläimet, jotka eivät ole
koskaan poikineet), joiden paino on suurempi kuin 300 kg, teuraseläi
miksi tarkoitetut

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 59

Elävät hiehot (naaraspuoliset, kotieläinlajia olevat nautaeläimet, jotka eivät
ole koskaan poikineet), joiden paino on suurempi kuin 300 kg (ei kuiten
kaan teuraseläimet ja puhdasrotuiset siitoseläimet)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 61

Lehmät (naaraspuoliset, kotieläinlajia olevat nautaeläimet), joiden paino
on suurempi kuin 300 kg, teuraseläimiksi tarkoitetut (ei kuitenkaan hie
hot)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 69

Elävät lehmät (naaraspuoliset, kotieläinlajia olevat nautaeläimet), joiden
paino on suurempi kuin 300 kg (ei kuitenkaan teuraseläimet, hiehot ja
puhdasrotuiset siitoseläimet)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0
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CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

0102 90 71

Elävät, kotieläinlajia olevat nautaeläimet, joiden paino on suurempi kuin
300 kg, teuraseläimiksi tarkoitetut (ei kuitenkaan hiehot ja lehmät)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 79

Elävät, kotieläinlajia olevat nautaeläimet, joiden paino on suurempi kuin
300 kg (ei kuitenkaan teuraseläimet, hiehot, lehmät ja puhdasrotuiset sii
toseläimet)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 90

Elävät nautaeläimet (ei kuitenkaan puhdasrotuiset siitoseläimet ja kotie
läinlajia olevat)

vapaa

0

0103 10 00

Puhdasrotuiset siitossiat

vapaa

0

0103 91 10

Kotieläinlajia olevat siat, joiden paino on pienempi kuin 50 kg (ei kuiten
kaan puhdasrotuiset siitoseläimet)

41,2 EUR/100 kg/
net

0

0103 91 90

Elävät siat, joiden paino on pienempi kuin 50 kg (ei kuitenkaan kotieläin
lajia olevat)

vapaa

0

0103 92 11

Elävät, kotieläinlajia olevat emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran
ja joiden paino on vähintään 160 kg (ei kuitenkaan puhdasrotuiset siitose
läimet)

35,1 EUR/100 kg/
net

0

0103 92 19

Elävät, kotieläinlajia olevat siat, paino vähintään 50 kg (ei kuitenkaan
emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran ja joiden paino on vähin
tään 160 kg, sekä puhdasrotuiset siitoseläimet)

41,2 EUR/100 kg/
net

0

0103 92 90

Elävät siat, joiden paino on vähintään 50 kg (ei kuitenkaan kotieläinlajia
olevat)

vapaa

0

0104 10 10

Puhdasrotuiset siitoslampaat

vapaa

0

0104 10 30

Elävät karitsat (enintään vuoden ikäiset lampaat) (ei kuitenkaan puhdasro
tuiset siitoseläimet)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0104 10 80

Elävät lampaat (ei kuitenkaan karitsat ja puhdasrotuiset siitoseläimet)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0104 20 10

Puhdasrotuiset siitosvuohet

3,2

0

0104 20 90

Elävät vuohet (ei kuitenkaan puhdasrotuiset siitoseläimet)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0105 11 11

Munijarotuiset, kotieläinlajia olevat naaraspuoliset kananpojat, joiden
paino on enintään 185 g, kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi tarkoitetut

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

Kotieläinlajia olevat naaraspuoliset kananpojat, joiden paino on enintään
185 g, kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi tarkoitetut (ei kuitenkaan mu
nijarotuiset)

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 91

Elävät, kotieläinlajia olevat munijarotuiset kanat, joiden paino on enintään
185 g (ei kuitenkaan naaraspuoliset kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi
tarkoitetut kananpojat)

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

Elävät, kotieläinlajia olevat kanat, joiden paino on enintään 185 g (ei kui
tenkaan kalkkunat, helmikanat, naaraspuoliset kantavanhemmiksi tai van
hemmiksi tarkoitetut kananpojat ja munijarotuiset kanat)

52 EUR/1 000 p/st

0
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Perustaso

Luokka

0105 12 00

Elävät, kotieläinlajia olevat kalkkunat, joiden paino on enintään 185 g

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 20

Elävät, kotieläinlajia olevat hanhet, joiden paino on enintään 185 g

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

Elävät, kotieläinlajia olevat ankat ja helmikanat, joiden paino on enintään
185 g

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 94 00

Elävät kotieläinlajia olevat kanat, joiden paino on suurempi kuin 185 g

20,9 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 10

Elävät, kotieläinlajia olevat ankat, joiden paino on suurempi kuin 185 g

32,3 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 20

Elävät, kotieläinlajia olevat hanhet, paino suurempi kuin 185 g

31,6 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 30

Elävät, kotieläinlajia olevat kalkkunat, joiden paino on suurempi kuin
185 g

23,8 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 50

Elävät, kotieläinlajia olevat helmikanat, joiden paino on suurempi kuin
185 g

34,5 EUR/100 kg/
net

0

0106 11 00

Elävät kädelliset nisäkkäät

vapaa

0

0106 12 00

Elävät valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät), manaatit ja
merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät)

vapaa

0

0106 19 10

Elävät, kesyt kanit

3,8

0

0106 19 90

Elävät nisäkkäät (ei kuitenkaan kädelliset, valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Ce
tacea-lahkon nisäkkäät), manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lah
kon nisäkkäät), hevoset, aasit, muulit, muuliaasit, nautaeläimet, siat, lam
paat, vuohet ja kanit)

vapaa

0

0106 20 00

Elävät matelijat (esim. käärmeet, kilpikonnat, alligaattorit, kaimaanit, le
guaanit, gaviaalit ja liskot)

vapaa

0

0106 31 00

Elävät petolinnut

vapaa

0

0106 32 00

Elävät papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

vapaa

0

0106 39 10

Elävät kyyhkyt

6,4

0

0106 39 90

Elävät linnut (ei kuitenkaan petolinnut, papukaijalinnut (mukaan lukien
papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut) ja kyyhkyt)

vapaa

0

0106 90 00

Elävät eläimet (ei kuitenkaan nisäkkäät, matelijat, linnut, kalat, äyriäiset,
nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat eivätkä mikro-organis
miviljelmät jne.)

vapaa

0
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Perustaso

Luokka

0201 10 00

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

-

0201 20 20

Tuoreet tai jäähdytetyt saman naudanruhon neljännekset, luulliset

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

-

0201 20 30

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan erottamattomat tai erotetut etuneljännek
set, luulliset

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/net

-

0201 20 50

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan erottamattomat tai erotetut takaneljännek
set, luulliset

12,8 + 212,2 EUR/
100 kg/net

-

0201 20 90

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan palat, luulliset (ei kuitenkaan ruhot ja puo
liruhot, etuneljännekset ja takaneljännekset sekä saman ruhon neljännek
set)

12,8 + 265,2 EUR/
100 kg/net

-

0201 30 00

Tuore tai jäähdytetty naudanliha, luuton

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/net

-

0202 10 00

Jäädytetyt naudan ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

-

0202 20 10

Jäädytetyt saman ruhon neljännekset, nautaa, luulliset

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

-

0202 20 30

Jäädytetyt erottamattomat tai erotetut etuneljännekset, nautaa, luulliset

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/net

-

0202 20 50

Jäädytetyt erottamattomat tai erotetut takaneljännekset, nautaa, luulliset

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

-

0202 20 90

Jäädytetyt naudan luulliset palat (ei kuitenkaan ruhot, puoliruhot, saman
ruhon neljännekset, etuneljännekset ja takaneljännekset)

12,8 + 265,3 EUR/
100 kg/net

-

0202 30 10

Jäädytetyt naudan luuttomat etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina
enintään viideksi palaksi, kukin neljännes omana kokonaisuutena; saman
ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen sisältää etunel
jänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi palaksi ja toinen ta
kaneljänneksen, ilman sisäfileetä, yhtenä palana

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

-

0202 30 50

Jäädytetyt naudan etuneljänneksen selkäosat (crop), niskat ja etuselät sekä
lavat (chuck and blade) ja rinnat (brisket), luuttomat

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

-

0202 30 90

Jäädytetty naudanliha, luuton (ei kuitenkaan etuneljännekset kokonaisina
tai leikattuina enintään viideksi palaksi, kukin neljännes omana kokonai
suutena; saman ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen
sisältää etuneljänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi pa
laksi ja toinen takaneljänneksen ilman sisäfilettä, yhtenä palana; etuneljän
neksen selkäosat (crop), niskat ja etuselät sekä lavat (chuck and blade) ja
rinnat (brisket))

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/net

-

0203 11 10

Tuoreet tai jäähdytetyt kesyn sian ruhot ja puoliruhot

53,6 EUR/100 kg/
net

-

0203 11 90

Tuoreet tai jäähdytetyt sian ruhot ja puoliruhot (ei kuitenkaan kesyn sian)

vapaa

0
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Luokka

0203 12 11

Tuoreet tai jäähdytetyt kesyn sian kinkut ja niiden palat, luulliset

77,8 EUR/100 kg/
net

-

0203 12 19

Tuoreet tai jäähdytetyt kesyn sian lavat ja niiden palat, luulliset

60,1 EUR/100 kg/
net

-

0203 12 90

Tuoreet tai jäähdytetyt sian kinkut, lavat ja niiden palat, luulliset (ei kui
tenkaan kesyn sian)

vapaa

0

0203 19 11

Tuoreet tai jäähdytetyt kesyn sian etuosat ja niiden palat

60,1 EUR/100 kg/
net

-

0203 19 13

Tuoreet tai jäähdytetyt kesyn sian selät ja niiden palat, luulliset

86,9 EUR/100 kg/
net

-

0203 19 15

Tuoreet tai jäähdytetyt kesyn sian kyljet ja kupeet (lihaskudosta sisältävä
silava) sekä niiden palat

46,7 EUR/100 kg/
net

-

0203 19 55

Tuore tai jäähdytetty kesyn sian liha, luuton (ei kuitenkaan kyljet ja kupeet
(lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat)

86,9 EUR/100 kg/
net

-

0203 19 59

Tuore tai jäähdytetty kesyn sian liha, luuton (ei kuitenkaan ruhot ja puoli
ruhot, kinkut, lavat ja niiden palat, sekä etuosat, selät, kyljet, kupeet (lihas
kudosta sisältävä silava) ja niiden palat)

86,9 EUR/100 kg/
net

-

0203 19 90

Tuore tai jäähdytetty sian liha (ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot, kinkut,
lavat ja niiden palat, luuttomat, sekä kesyn sian liha)

vapaa

0

0203 21 10

Jäädytetyt kesyn sian ruhot ja puoliruhot

53,6 EUR/100 kg/
net

-

0203 21 90

Jäädytetyt sian ruhot ja puoliruhot (ei kuitenkaan kesyn sian)

vapaa

0

0203 22 11

Jäädytetyt kesyn sian kinkut ja niiden palat, luuttomat

77,8 EUR/100 kg/
net

-

0203 22 19

Jäädytetyt kesyn sian lavat ja niiden palat, luuttomat

60,1 EUR/100 kg/
net

-

0203 22 90

Jäädytetyt sian kinkut, lavat ja niiden palat, luuttomat (ei kuitenkaan kesyn
sian)

vapaa

0

0203 29 11

Jäädytetyt kesyn sian etuosat ja niiden palat

60,1 EUR/100 kg/
net

-

0203 29 13

Jäädytetyt kesyn sian selät ja niiden palat, luulliset

86,9 EUR/100 kg/
net

-

0203 29 15

Jäädytetyt kesyn sian kyljet ja kupeet (lihaskudosta sisältävä silava) sekä
niiden palat

46,7 EUR/100 kg/
net

-
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0203 29 55

Jäädytetty kesyn sian liha, luuton (ei kuitenkaan kyljet ja kupeet (lihasku
dosta sisältävä silava) sekä niiden palat)

86,9 EUR/100 kg/
net

-

0203 29 59

Jäädytetty kesyn sian liha, luullinen (ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot,
kinkut, lavat ja niiden palat, sekä etuosat, selät, kyljet, kupeet (lihasku
dosta sisältävä silava) ja niiden palat)

86,9 EUR/100 kg/
net

-

0203 29 90

Jäädytetty sianliha (ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot, kinkut, lavat ja nii
den palat sekä kesyn sian liha)

vapaa

0

0204 10 00

Tuoreet tai jäähdytetyt karitsan ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

10

0204 21 00

Tuoreet tai jäähdytetyt lampaan ruhot ja puoliruhot (ei kuitenkaan karit
san)

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 10

Tuoreet tai jäähdytetyt lampaan lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 30

Tuoreet tai jäähdytetyt lampaan kyljysrivit ja/tai satulat

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 50

Tuoreet tai jäähdytetyt lampaan paistit

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 90

Tuoreet tai jäähdytetyt lampaan palat, luulliset (ei kuitenkaan ruhot ja
puoliruhot, lyhyet etuneljännekset, kyljysrivit ja/tai satulat sekä paistit)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 23 00

Tuoreet tai jäähdytetyt lampaan palat, luuttomat

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 30 00

Jäädytetyt karitsan ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 41 00

Jäädytetyt lampaan ruhot ja puoliruhot (ei kuitenkaan karitsan)

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 10

Jäädytetyt lampaan lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 30

Jäädytetyt lampaan kyljysrivit ja/tai satulat

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 50

Jäädytetyt lampaan paistit

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 90

Jäädytetyt lampaan palat, luulliset (ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot, ly
hyet etuneljännekset, kyljysrivit ja/tai satulat sekä paistit)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 43 10

Jäädytetty karitsanliha, luuton

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

10
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0204 43 90

Jäädytetty lampaanliha, luuton (ei kuitenkaan karitsanliha)

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 50 11

Tuoreet tai jäähdytetyt vuohen ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 13

Tuoreet tai jäähdytetyt vuohen lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 15

Tuoreet tai jäähdytetyt vuohen kyljysrivit ja/tai satulat

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 19

Tuoreet tai jäähdytetyt vuohen paistit

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 31

Tuoreet tai jäähdytetyt vuohen palat, luulliset (ei kuitenkaan ruhot ja puo
liruhot, lyhyet etuneljännekset, kyljysrivit ja/tai satulat sekä paistit)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 39

Tuoreet tai jäähdytetyt vuohen palat, luuttomat

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 51

Jäädytetyt vuohen ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 53

Jäädytetyt vuohen lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 55

Jäädytetyt vuohen kyljysrivit ja/tai satulat

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 59

Jäädytetyt vuohen paistit

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 71

Jäädytetyt vuohen palat, luulliset (ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot, lyhyet
etuneljännekset, kyljysrivit ja/tai satulat sekä paistit)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 79

Jäädytetyt vuohen palat, luuttomat

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

5

0205 00 20

Tuore tai jäähdytetty hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha

5,1

0

0205 00 80

Jäädytetty hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha

5,1

0

0206 10 10

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan syötävät osat, farmaseuttisten tuotteiden
valmistukseen tarkoitetut (ei kuitenkaan liha)

vapaa

0

0206 10 91

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan maksat, syötävät (ei kuitenkaan farmaseut
tisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut)

vapaa

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/35

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

0206 10 95

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan pallealihat ja kuvelihat, syötävät (ei kuiten
kaan farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut)

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/net

-

0206 10 99

Tuoreet tai jäähdytetyt naudan syötävät osat (ei kuitenkaan liha, farma
seuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut osat, maksat sekä palleali
hat ja kuvelihat)

vapaa

0

0206 21 00

Jäädytetyt naudan kielet, syötävät

vapaa

0

0206 22 00

Jäädytetyt naudan maksat, syötävät

vapaa

0

0206 29 10

Jäädytetyt naudan syötävät osat, farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen
tarkoitetut (ei kuitenkaan liha, kielet ja maksat)

vapaa

0

0206 29 91

Jäädytetyt naudan pallealihat ja kuvelihat, syötävät (ei kuitenkaan farma
seuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut)

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/net

-

0206 29 99

Jäädytetyt naudan syötävät osat (ei kuitenkaan liha, farmaseuttisten tuot
teiden valmistukseen tarkoitetut osat, kielet, maksat, pallealihat ja kuveli
hat)

vapaa

0

0206 30 00

Tuoreet tai jäähdytetyt sian syötävät osat (ei kuitenkaan liha)

vapaa

0

0206 41 00

Jäädytetyt sian maksat, syötävät

vapaa

0

0206 49 20

Jäädytetyt kesyn sian syötävät osat (ei kuitenkaan liha ja maksat)

vapaa

0

0206 49 80

Jäädytetyt sian syötävät osat (ei kuitenkaan liha, kesyn sian osat ja maksat)

vapaa

0

0206 80 10

Tuoreet tai jäähdytetyt syötävät eläimenosat, lammasta, vuohta, hevosta,
aasia, muulia tai muuliaasia, farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tar
koitetut (ei kuitenkaan liha)

vapaa

0

0206 80 91

Tuoreet tai jäähdytetyt syötävät eläimenosat, hevosta, aasia, muulia tai
muuliaasia (ei kuitenkaan liha ja farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen
tarkoitetut osat)

6,4

0

0206 80 99

Tuoreet tai jäähdytetyt syötävät eläimenosat, lammasta tai vuohta (ei kui
tenkaan liha ja farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut osat)

vapaa

0

0206 90 10

Jäädytetyt syötävät eläimenosat, lammasta, vuohta, hevosta, muulia tai
muuliaasia, farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (ei kuiten
kaan liha)

vapaa

0

0206 90 91

Jäädytetyt syötävät eläimenosat, hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia (ei
kuitenkaan liha ja farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut
osat)

6,4

0

0206 90 99

Jäädytetyt syötävät eläimenosat, lammasta tai vuohta (ei kuitenkaan liha ja
farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut osat)

vapaa

0
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0207 11 10

Ns. 83-prosenttinen kana, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä ja
suolistettuna, päineen ja koipineen

26,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 11 30

Ns. 70-prosenttinen kana, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä ja
puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa

29,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 11 90

Ns. 65-prosenttinen kana, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä ja
puhdistettuna, ilman päätä, koipia, kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa,
ja muussa muodossa oleva kana, tuore tai jäähdytetty, paloittelematto
mana (ei kuitenkaan ns. 83- ja 70-prosenttinen kana)

32,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 12 10

Ns. 70-prosenttinen kana, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä ja puhdistet
tuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran
kanssa

29,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 12 90

Ns. 65-prosenttinen kana, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä ja puhdistet
tuna, ilman päätä, koipia, kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa, ja muussa
muodossa oleva kana, paloittelemattomana (ei kuitenkaan ns. 70-prosent
tinen kana)

32,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 10

Tuore tai jäähdytetty, kotieläinlajia olevan kanan paloiteltu liha, luuton

102,4 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 20

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kanan puolikkaat ja neljän
nekset

35,8 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 30

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kanan kokonaiset siivet, myös
ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 40

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kanan selät, kaulat, selät ja
kaulat yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 50

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kanan rinnat ja niiden palat,
luulliset

60,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 60

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kanan koipi-reisipalat ja nii
den palat, luulliset

46,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 70

Tuore tai jäähdytetty, kotieläinlajia olevan kanan paloiteltu liha, luullinen
(ei kuitenkaan puolikkaat, neljännekset, kokonaiset siivet, myös ilman sii
venkärkiä, selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt, siivenkärjet, rinta,
koipi-reisipalat ja niiden palat)

100,8 EUR/100 kg/
net

-

0207 13 91

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kanan maksat, syötävät

6,4

0

0207 13 99

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kanan syötävät osat (ei kuiten
kaan maksa ja liha)

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 14 10

Jäädytetty, kotieläinlajia olevan kanan paloiteltu liha, luuton

102,4 EUR/100 kg/
net

-
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0207 14 20

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kanan puolikkaat ja neljännekset

35,8 EUR/100 kg/
net

-

0207 14 30

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kanan kokonaiset siivet, myös ilman sii
venkärkiä

26,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 14 40

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kanan selät, kaulat, selät ja kaulat yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 14 50

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kanan rinnat ja niiden palat, luulliset

60,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 14 60

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kanan koipi- reisipalat ja niiden palat, luul
liset

46,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 14 70

Jäädytetty, kotieläinlajia olevan kanan paloiteltu liha, luullinen (ei kuiten
kaan puolikkaat, neljännekset, kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä,
selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt, siivenkärjet, rinta, koivet ja
niiden palat)

100,8 EUR/100 kg/
net

-

0207 14 91

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kanan maksat, syötävät

6,4

0

0207 14 99

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kanan syötävät osat (ei kuitenkaan maksa
ja liha)

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 24 10

Ns. 80-prosenttinen kalkkuna, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynit
tynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, mak
san ja kivipiiran kanssa

34 EUR/100 kg/net

-

0207 24 90

Ns. 73-prosenttinen kalkkuna, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynit
tynä ja puhdistettuna, ilman päätä, koipia, kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivi
piiraa, ja muussa muodossa oleva kalkkuna, tuore tai jäähdytetty ja paloit
telematon (ei kuitenkaan ns. 80-prosenttinen kalkkuna)

37,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 25 10

Ns. 80-prosenttinen kalkkuna, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä ja puh
distettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivi
piiran kanssa

34 EUR/100 kg/net

-

0207 25 90

Ns. 73-prosenttinen kalkkuna, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä ja puh
distettuna, ilman päätä, koipia, kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa, tai
muussa muodossa oleva kalkkuna paloittelemattomana (ei kuitenkaan ns.
80-prosenttinen kalkkuna)

37,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 26 10

Tuore tai jäähdytetty, kotieläinlajia olevan kalkkunan paloiteltu liha, luu
ton

85,1 EUR/100 kg/
net

-

0207 26 20

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan puolikkaat ja nel
jännekset

41 EUR/100 kg/net

-

0207 26 30

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan kokonaiset siivet,
myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 26 40

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan selät, kaulat, selät
ja kaulat yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/
net

-
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0207 26 50

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan rinnat ja niiden pa
lat, luulliset

67,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 26 60

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan koivet ja niiden pa
lat, luulliset

25,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 26 70

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan luulliset koipi-reisi
palat ja niiden luulliset palat (ei kuitenkaan koivet)

46 EUR/100 kg/net

-

0207 26 80

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan luulliset palat (ei
kuitenkaan puolikkaat, neljännekset, kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä, selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt, siivenkärjet, rinta,
koipi-reisipalat ja niiden palat)

83 EUR/100 kg/net

-

0207 26 91

Tuoreet tai jäähdytetyt kotieläinlajia olevan kalkkunan syötävät maksat

6,4

0

0207 26 99

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan syötävät osat (ei
kuitenkaan maksa ja liha)

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 27 10

Jäädytetty, kotieläinlajia olevan kalkkunan paloiteltu liha, luuton

85,1 EUR/100 kg/
net

-

0207 27 20

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan puolikkaat ja neljännekset

41 EUR/100 kg/net

-

0207 27 30

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan kokonaiset siivet, myös ilman
siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 27 40

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan selät, kaulat, selät ja kaulat yh
dessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 27 50

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan rinnat ja niiden palat, luulliset

67,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 27 60

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan koivet ja niiden palat, luulliset

25,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 27 70

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan luulliset koipi-reisipalat ja nii
den luulliset palat (ei kuitenkaan koivet)

46 EUR/100 kg/net

-

0207 27 80

Jäädytetty, kotieläinlajia olevan kalkkunan paloiteltu liha, luullinen (ei kui
tenkaan puolikkaat, neljännekset, kokonaiset siivet, myös ilman siivenkär
kiä, selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt, siivenkärjet, rinta, koipireisipalat ja niiden palat)

83 EUR/100 kg/net

-

0207 27 91

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan syötävät maksat

6,4

0

0207 27 99

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan kalkkunan syötävät osat (ei kuitenkaan
maksa ja liha)

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 32 11

Ns. 85-prosenttinen ankka, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä,
veret laskettuna, puhdistamattomana tai suolistettuna, päineen ja koipi
neen

38 EUR/100 kg/net

-

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/39

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

0207 32 15

Ns. 70-prosenttinen ankka, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä
ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa

46,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 32 19

Ns. 63-prosenttinen ankka, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä
ja puhdistettuna, ilman päätä, koipia, kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa,
tai muussa muodossa oleva ankka, tuore tai jäähdytetty, paloittelematto
mana (ei kuitenkaan ns. 85- ja 70-prosenttinen ankka)

51,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 32 51

Ns. 82-prosenttinen hanhi, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä,
veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen

45,1 EUR/100 kg/
net

-

0207 32 59

Ns. 75-prosenttinen hanhi, kotieläinlajia, tuore tai jäähdytetty, kynittynä ja
puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta sydämen ja kivipiiran kanssa
tai ilman, tai muussa muodossa oleva ankka, tuore tai jäähdytetty, paloit
telemattomana (ei kuitenkaan ns. 82-prosenttinen hanhi)

48,1 EUR/100 kg/
net

-

0207 32 90

Tuore tai jäähdytetty helmikana, paloittelematon

49,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 33 11

Ns. 70-prosenttinen ankka, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä ja puhdis
tettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipii
ran kanssa

46,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 33 19

Ns. 63-prosenttinen ankka, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä ja puhdis
tettuna, ilman päätä, koipia, kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa, tai
muussa muodossa oleva ankka, jäädytettynä ja paloittelemattomana (ei
kuitenkaan ns. 70-prosenttinen ankka)

51,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 33 51

Ns. 82-prosenttinen hanhi, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä, veret las
kettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen

45,1 EUR/100 kg/
net

-

0207 33 59

Ns. 75-prosenttinen hanhi, kotieläinlajia, jäädytetty, kynittynä ja puhdistet
tuna, ilman päätä ja koipia, mutta sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman,
tai muussa muodossa oleva hanhi, jäädytettynä, paloittelemattomana (ei
kuitenkaan ns. 82-prosenttinen hanhi)

48,1 EUR/100 kg/
net

-

0207 33 90

Jäädytetty helmikana, paloittelematon

49,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 34 10

Tuore tai jäähdytetty, kotieläinlajia olevan hanhen rasvainen maksa ”foie
gras”, syötävä

vapaa

0

0207 34 90

Tuore tai jäähdytetty, kotieläinlajia olevan ankan rasvainen maksa ”foie
gras”, syötävä

vapaa

0

0207 35 11

Tuoreet tai jäähdytetyt kotieläinlajia olevan hanhen luuttomat palat

110,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 15

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan ja helmikanan luutto
mat palat

128,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 21

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan puolikkaat tai neljän
nekset

56,4 EUR/100 kg/
net

-
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0207 35 23

Tuoreet tai jäähdytetyt kotieläinlajia olevan hanhen puolikkaat tai neljän
nekset

52,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 25

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan helmikanan puolikkaat tai nel
jännekset

54,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 31

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen ja helmikanan
kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 41

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen ja helmikanan
selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 51

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan hanhen luullinen rinta ja sen
luulliset palat

86,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 53

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan ja helmikanan luullinen
rinta ja sen luulliset palat

115,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 61

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan hanhen luulliset koipi-reisipa
lat ja niiden luulliset palat

69,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 63

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan ja helmikanan luulliset
koipi-reisipalat ja niiden luulliset palat

46,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 71

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevat puhdistetut hanhet tai ankat

66 EUR/100 kg/net

-

0207 35 79

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen ja helmikanan
luulliset palat (ei kuitenkaan puolikkaat, neljännekset, kokonaiset siivet,
myös ilman siivenkärkiä, selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt, sii
venkärjet, rinta, koipi-reisipalat ja niiden palat eivätkä puhdistetut hanhet
tai ankat)

123,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 35 91

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmikanan
maksat, syötävät (ei kuitenkaan rasvainen maksa ”foie gras”)

6,4

3

0207 35 99

Tuoreet tai jäähdytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmikanan
syötävät osat (ei kuitenkaan maksa ja liha)

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 11

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan hanhen luuttomat palat

110,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 15

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan ja helmikanan luuttomat palat

128,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 21

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan puolikkaat tai neljännekset

56,4 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 23

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan hanhen puolikkaat tai neljännekset

52,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 25

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan helmikanan puolikkaat tai neljännekset

54,2 EUR/100 kg/
net

-
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0207 36 31

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen ja helmikanan kokonaiset
siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 41

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen ja helmikanan selkä, kaula,
selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 51

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan hanhen luullinen rinta ja sen luulliset palat

86,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 53

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan ja helmikanan luullinen rinta ja sen
luulliset palat

115,5 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 61

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan hanhen luulliset koipi-reisipalat ja niiden
luulliset palat

69,7 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 63

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan ja helmikanan luulliset koipi-reisipa
lat ja niiden luulliset palat

46,3 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 71

Jäädytetyt, puhdistetut kotieläinlajia olevat hanhet tai ankat

66 EUR/100 kg/net

-

0207 36 79

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen ja helmikanan luulliset pa
lat (ei kuitenkaan puolikkaat, neljännekset, kokonaiset siivet, myös ilman
siivenkärkiä, selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt, siivenkärjet,
rinta, koipi-reisipalat ja niiden palat eivätkä puhdistetut hanhet tai ankat)

123,2 EUR/100 kg/
net

-

0207 36 81

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan hanhen rasvaiset maksat ”foie gras”, syötä
vät

vapaa

0

0207 36 85

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan rasvaiset maksat ”foie gras”, syötä
vät

vapaa

0

0207 36 89

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmikanan maksat,
syötävät (ei kuitenkaan rasvainen maksa ”foie gras”)

6,4

0

0207 36 90

Jäädytetyt, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmikanan syötävät
osat (ei kuitenkaan maksa ja liha)

18,7 EUR/100 kg/
net

-

0208 10 11

Kesyn kanin liha ja muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt

6,4

0

0208 10 19

Kesyn kanin liha ja muut syötävät osat, jäädytetyt

6,4

0

0208 10 90

Kanin tai jäniksen liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädy
tetyt (ei kuitenkaan kesyn kanin tai jäniksen)

vapaa

0

0208 30 00

Kädellisten nisäkkäiden liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai
jäädytetyt

9

0

0208 40 10

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty valaanliha

6,4

0

0208 40 90

Syötävät eläimenosat, valasta, sekä liha ja muut syötävät eläimenosat, del
fiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä), manaattia ja merilehmää eli
dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

9

0
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0208 50 00

Liha ja muut syötävät osat, matelijaa (esim. käärmettä, kilpikonnaa, kroko
tiilia), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

9

0

0208 90 10

Kesyn kyyhkyn liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädyte
tyt

6,4

0

0208 90 20

Viiriäisen liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

vapaa

0

0208 90 40

Liha ja muut syötävät osat, riistaa (ei kuitenkaan kania, jänistä, sikaa eikä
viiriäistä), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

vapaa

0

0208 90 55

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty hylkeenliha

6,4

0

0208 90 60

Poron liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

9

0

0208 90 70

Tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt sammakonreidet

6,4

0

0208 90 95

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty liha ja muut syötävät eläimenosat (ei kui
tenkaan nautaeläintä, sikaa, lammasta, vuohta, hevosta, aasia, muulia,
muuliaasia, siipikarjaa (kotieläinlajia olevaa kanaa, ankkaa, hanhea, kalk
kunaa ja helmikanaa), kania, jänistä, kädellistä nisäkästä, valasta, delfiiniä
ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä), manaattia ja merilehmää eli du
gongia (Sirenia-lahkon nisäkästä), matelijaa, kyyhkyä, riistaa, hylkeenlihaa,
poroa ja sammakonreisiä)

9

0

0209 00 11

Siansilava, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu tai suolavedessä

21,4 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 19

Kuivattu tai savustettu siansilava

23,6 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 30

Sianrasva, sulattamaton tai muutoin erottamaton

12,9 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 90

Siipikarjanrasva, sulattamaton tai muutoin erottamaton

41,5 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 11

Kinkut ja niiden palat, luulliset, kesyä sikaa, suolatut tai suolavedessä

77,8 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 19

Lavat ja niiden palat, luulliset, kesyä sikaa, suolatut tai suolavedessä

60,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 31

Kinkut ja niiden palat, luulliset, kesyä sikaa, kuivatut tai savustetut

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 39

Lavat ja niiden palat, luulliset, kesyä sikaa, kuivatut tai savustetut

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

Kinkut, lavat ja niiden palat, luulliset, sikaa, suolatut, suolavedessä, kuiva
tut tai savustetut (ei kuitenkaan kesyä sikaa)

15,4

0
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0210 12 11

Kyljet ja kupeet (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat, kesyä si
kaa, suolatut tai suolavedessä

46,7 EUR/100 kg/
net

0

0210 12 19

Kyljet ja kupeet (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat, kesyä si
kaa, kuivatut tai savustetut

77,8 EUR/100 kg/
net

0

0210 12 90

Kyljet ja kupeet (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat, sikaa, suo
latut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut (ei kuitenkaan kesyä sikaa)

15,4

0

0210 19 10

Pekonipuolikkaat ja kinkuttomat pekonipuolikkaat, kesyä sikaa, suolatut
tai suolavedessä

68,7 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 20

Etuosattomat pekonipuolikkaat ja keskiosat, kesyä sikaa, suolatut tai suo
lavedessä

75,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 30

Etuosat ja niiden palat, kesyä sikaa, suolatut tai suolavedessä

60,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 40

Selät ja niiden palat, kesyä sikaa, suolatut tai suolavedessä

86,9 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 50

Kesyn sian liha, suolattu tai suolavedessä (ei kuitenkaan kinkut, lavat ja
niiden palat, kyljet ja kupeet sekä niiden palat, pekonipuolikkaat ja kinkut
tomat pekonipuolikkaat, etuosattomat pekonipuolikkaat ja keskiosat,
etuosat, selät ja niiden palat)

86,9 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 60

Etuosat ja niiden palat, kesyä sikaa, kuivatut tai savustetut

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

Selät ja niiden palat, kesyä sikaa, kuivatut tai savustetut

149,6 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 81

Kesyn sian liha, kuivattu tai savustettu, luuton (ei kuitenkaan kyljet ja ku
peet ja niiden palat)

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 89

Kesyn sian liha, kuivattu tai savustettu, luullinen (ei kuitenkaan kinkut, la
vat ja niiden palat, kyljet ja kupeet sekä niiden palat, etuosat, selät ja nii
den palat)

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 90

Sianliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu (ei kuitenkaan kin
kut, lavat ja niiden palat, kyljet ja kupeet ja niiden palat, luulliset, sekä ke
syn sian liha)

15,4

0

0210 20 10

Naudanliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu, luullinen

15,4 + 265,2 EUR/
100 kg/net

-

0210 20 90

Naudanliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu, luuton

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

-

0210 91 00

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai sa
vustettu, sekä lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja
jauhe, kädellistä nisäkästä

15,4

0
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0210 92 00

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai sa
vustettu, sekä lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja
jauhe, valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä), manaattia
ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

15,4

0

0210 93 00

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai sa
vustettu, sekä lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja
jauhe, matelijaa (esim. käärmettä, kilpikonnaa, alligaattoria)

15,4

0

0210 99 10

Hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

6,4

0

0210 99 21

Lampaan- ja vuohenliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu,
luullinen

222,7 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 29

Lampaan- ja vuohenliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu,
luuton

311,8 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 31

Poronliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

15,4

10

0210 99 39

Liha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu (ei kuitenkaan sikaa,
nautaa, poroa, lammasta, vuohta, kädellistä nisäkästä, valasta, delfiiniä ja
pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä), manaattia ja merilehmää eli dugongia
(Sirenia-lahkon nisäkästä), matelijaa eikä hevosenlihaa suolattuna, suolave
dessä tai kuivattuna)

130,0 EUR/100 kg/
net

-

0210 99 41

Maksa, syötävä, kesyä sikaa, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

64,9 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 49

Syötävät eläimenosat, kesyä sikaa, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai sa
vustetut (ei kuitenkaan maksa ja liha)

47,2 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 51

Pallealihat ja kuvelihat, syötävät, nautaa, suolatut, suolavedessä, kuivatut
tai savustetut

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

-

0210 99 59

Syötävät eläimenosat, nautaa, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savuste
tut (ei kuitenkaan liha, pallealihat ja kuvelihat)

12,8

0

0210 99 60

Syötävät eläimenosat, lammasta tai vuohta, suolatut, suolavedessä, kuiva
tut tai savustetut (ei kuitenkaan liha)

15,4

0

0210 99 71

Hanhen tai ankan rasvaiset maksat ”foie gras”, syötävät, suolatut tai suola
vedessä

vapaa

0

0210 99 79

Siipikarjan maksat, syötävät, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut
(ei kuitenkaan hanhen tai ankan rasvaiset maksat ”foie gras”)

6,4

-

0210 99 80

Syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut (ei
kuitenkaan liha eikä kesyä sikaa, nautaeläintä, lammasta, vuohta, kädellistä
nisäkästä, valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä), manaat
tia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä), matelijaa eikä sii
pikarjan maksaa)

15,4

0

0210 99 90

Lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

-
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0301 10 10

Elävät makean veden akvaariokalat

vapaa

0

0301 10 90

Elävät suolaisen veden akvaariokalat

7,5

0

0301 91 10

Elävät taimenet (Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

8

0

0301 91 90

Elävät taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

12

0

0301 92 00

Elävät ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0

0301 93 00

Elävät karpit

8

0

0301 94 00

Elävät tonnikalat (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

Elävät eteläntonnikalat (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99 11

Elävät tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhyn
chus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjoki
lohi (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

Elävät makean veden kalat (ei kuitenkaan akvaariokalat, taimenet, ankeri
aat, karpit, tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor
hynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavan
jokilohi (Hucho hucho))

8

0

0301 99 80

Elävät suolaisen veden kalat (ei kuitenkaan akvaariokalat, taimenet (Salmo
trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster), anke
riaat (Anguilla spp.), tonnikalat (Thunnus thynnus) ja eteläntonnikalat (Thun
nus maccoyii))

16

0

0302 11 10

Tuoreet tai jäähdytetyt taimenet (Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chry
sogaster)

8

0

0302 11 20

Tuoreet tai jäähdytetyt kirjolohet (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päi
neen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat,
päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0

0302 11 80

Tuoreet tai jäähdytetyt taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolo
het (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohet (Oncorhynchus clarki) ja kultalo
het (Oncorhynchus aguabonita) (ei kuitenkaan kirjolohet (Oncorhynchus my
kiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin
1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurem
pi kuin 1 kg)

12

0

0302 12 00

Tuoreet tai jäähdytetyt tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo sa
lar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0
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0302 19 00

Tuoreet tai jäähdytetyt lohikalat (Salmonidae) (ei kuitenkaan taimenet
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua
bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogas
ter), tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncor
hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou ja Oncorhynchus rhodurus) merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi
(Hucho hucho))

8

0

0302 21 10

Tuoreet tai jäähdytetyt grönlanninpallakset (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

Tuoreet tai jäähdytetyt ruijanpallakset (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

Tuoreet tai jäähdytetyt tyynenmerenpallakset (Hippoglossus stenolepsis)

15

0

0302 22 00

Tuoreet tai jäähdytetyt punakampelat (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

Tuoreet tai jäähdytetyt kielikampelat (Solea spp.)

15

0

0302 29 10

Tuoreet tai jäähdytetyt lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

Tuoreet tai jäähdytetyt kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae) (ei kuitenkaan grönlanninpallakset,
ruijanpallakset, tyynenmerenpallakset, punakampelat, kielikampelat ja lasi
kampelat)

15

0

0302 31 10

Tuoreet tai jäähdytetyt valkotonnikalat (Thunnus alalunga), teolliseen val
mistukseen tai säilöntään tarkoitetut

vapaa

0

0302 31 90

Tuoreet tai jäähdytetyt valkotonnikalat (Thunnus alalunga) (ei kuitenkaan
teolliseen valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0302 32 10

Tuoreet tai jäähdytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares), teolliseen
valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut

vapaa

0

0302 32 90

Tuoreet tai jäähdytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares) (ei kuiten
kaan teolliseen valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0302 33 10

Tuoreet tai jäähdytetyt boniitit, teolliseen valmistukseen tai säilöntään tar
koitetut

vapaa

0

0302 33 90

Tuoreet tai jäähdytetyt boniitit (ei kuitenkaan teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut)

22

0

0302 34 10

Tuoreet tai jäähdytetyt isosilmätonnikalat (Thunnus obesus), teolliseen val
mistukseen tai säilöntään tarkoitetut

vapaa

0

0302 34 90

Tuoreet tai jäähdytetyt isosilmätonnikalat (Thunnus obesus) (ei kuitenkaan
teolliseen valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0302 35 10

Tuoreet tai jäähdytetyt Thunnus thynnus -lajin tonnikalat, teolliseen valmis
tukseen tai säilöntään tarkoitetut

vapaa

0
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0302 35 90

Tuoreet tai jäähdytetyt Thunnus thynnus -lajin tonnikalat (ei kuitenkaan
teolliseen valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0302 36 10

Tuoreet tai jäähdytetyt eteläntonnikalat (Thunnus maccoyii), teolliseen val
mistukseen tai säilöntään tarkoitetut

vapaa

0

0302 36 90

Tuoreet tai jäähdytetyt eteläntonnikalat (Thunnus maccoyii) (ei kuitenkaan
teolliseen valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0302 39 10

Tuoreet tai jäähdytetyt Thunnus-suvun tonnikalat, teolliseen valmistukseen
tai säilöntään tarkoitetut (ei kuitenkaan valkotonnikalat, keltaevätonnika
lat, isosilmätonnikalat, Thunnus thynnus -lajin tonnikalat ja eteläntonnika
lat)

vapaa

0

0302 39 90

Tuoreet tai jäähdytetyt Thunnus-suvun tonnikalat (ei kuitenkaan teolliseen
valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut ja valkotonnikalat, keltaevätonni
kalat, isosilmätonnikalat, Thunnus thynnus -lajin tonnikalat ja eteläntonni
kalat)

22

0

0302 40 00

Tuoreet tai jäähdytetyt sillit ja silakat (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0302 50 10

Tuoreet tai jäähdytetyt Gadus morhua -lajin turskat

12

0

0302 50 90

Tuoreet tai jäähdytetyt Gadus ogac- ja Gadus macrocephalus -lajin turskat

12

0

0302 61 10

Tuoreet ja jäähdytetyt Sardina pilchardus -lajin sardiinit

23

0

0302 61 30

Tuoreet tai jäähdytetyt Sardinops-suvun sardiinit ja Sardinella-suvun kalat

15

0

0302 61 80

Tuoreet tai jäähdytetyt kilohailit (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

Tuoreet tai jäähdytetyt koljat (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

Tuoreet tai jäähdytetyt seitit (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

Tuoreet tai jäähdytetyt makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus)

20

0

0302 65 20

Tuoreet tai jäähdytetyt piikkihait (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

Tuoreet tai jäähdytetyt punahait (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

Tuoreet tai jäähdytetyt haikalat (ei kuitenkaan piikkihait (Squalus acanthias)
ja punahait (Scyliorhinus spp.))

8

0

0302 66 00

Tuoreet tai jäähdytetyt ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0

0302 67 00

Tuoreet tai jäähdytetyt miekkakalat (Xiphias gladius)

15

0
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0302 68 00

Tuoreet tai jäähdytetyt antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69 11

Tuoreet tai jäähdytetyt karpit

8

0

0302 69 19

Tuoreet tai jäähdytetyt makean veden kalat (ei kuitenkaan lohikalat, anke
riaat ja karpit)

8

0

0302 69 21

Tuoreet tai jäähdytetyt suolaisen veden Euthynnus-suvun kalat, teolliseen
valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut (ei kuitenkaan boniitit)

vapaa

0

0302 69 25

Tuoreet tai jäähdytetyt suolaisen veden Euthynnus-suvun kalat (ei kuiten
kaan teolliseen valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut eivätkä boniitit)

22

0

0302 69 31

Tuoreet tai jäähdytetyt Sebastes marinus -lajin punasimput (puna-ahvenet)

7,5

0

0302 69 33

Tuoreet tai jäähdytetyt punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.) (ei kui
tenkaan Sebastes marinus -lajin punasimput)

7,5

0

0302 69 35

Tuoreet tai jäähdytetyt suolaisen veden Boreogadus saida -lajin kalat (jääme
renseitit)

12

0

0302 69 41

Tuoreet tai jäähdytetyt valkoturskat (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

Tuoreet tai jäähdytetyt molvat (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

Tuoreet tai jäähdytetyt alaskanseitit (Theragra chalcogramma) ja lyyraturskat
(Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

Tuoreet tai jäähdytetyt sardellit (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

Tuoreet tai jäähdytetyt hammasahvenet (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus
spp.)

15

0

0302 69 66

Tuoreet tai jäähdytetyt Merluccius-suvun kummeliturskat (kapinkummeli
turska) (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturskat (syvänmerenka
pinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

Tuore tai jäähdytetty etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

Tuoreet tai jäähdytetyt Merluccius-suvun kummeliturskat (ei kuitenkaan ka
pinkummeliturska, syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkumme
liturska) ja etelänkummeliturska)

15

0

0302 69 69

Tuoreet tai jäähdytetyt Urophycis-suvun suomuturskat

15

0

0302 69 75

Tuoreet tai jäähdytetyt merilahnat (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

Tuoreet tai jäähdytetyt merikrotit (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

Tuoreet tai jäähdytetyt mustakitaturskat (Micromesistius poutassou tai Gadus
poutassou)

7,5

0
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0302 69 86

Tuoreet tai jäähdytetyt etelän mustakitaturskat (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

Tuoreet tai jäähdytetyt piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

Tuoreet tai jäähdytetyt Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkka)

7,5

0

0302 69 94

Tuoreet tai jäähdytetyt meribassit (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

Tuoreet tai jäähdytetyt kultaotsa-ahvenet (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

Suolaisen veden kalat, syötävät, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan lohi
kalat, kampelakalat, tonnikalat, boniitit, sillit ja silakat, turskat, sardiinit,
Sardinella-suvun kalat, kilohailit, koljat, seitit, makrillit, hait, ankeriaat (An
guilla spp.), miekkakalat, antarktiset ahvenet, punasimput (puna-ahvenet)
(Sebastes-suvun lajit), Boreogadus saida -lajin kalat, valkoturskat, molvat,
alaskanseitit ja lyyraturskat, sardellit, hammasahvenet, kummeliturskat,
merilahnat, merikrotit, mustakitaturskat ja etelän mustakitaturskat, piikki
makrillit, Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkka), meribassit ja kul
taotsa-ahvenet)

15

0

0302 70 00

Kalan maksa, mäti ja maiti, tuore tai jäähdytetty

10

0

0303 11 00

Jäädytetyt punalohet (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

Jäädytetyt tyynenmerenlohet (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja On
corhynchus rhodurus) (ei kuitenkaan punalohet (intiaanilohi) (Oncorhynchus
nerka))

2

0

0303 21 10

Jäädytetyt taimenet (Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

9

0

0303 21 20

Jäädytetyt kirjolohet (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduk
sineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät,
ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0

0303 21 80

Jäädytetyt taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhyn
chus mykiss), punakurkkulohet (Oncorhynchus clarki), kultalohet (Oncorhyn
chus aguabonita) (ei kuitenkaan kirjolohet (Oncorhynchus mykiss), peratut ka
lat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai pera
tut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg)

12

0

0303 22 00

Jäädytetyt merilohet (Salmo salar) ja tonavanjokilohet (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

Jäädytetyt lohikalat (ei kuitenkaan tyynenmerenlohet, merilohet, tonavan
jokilohet, taimenet, kirjolohet, punakurkkulohet ja kultalohet)

9

0

0303 31 10

Jäädytetyt grönlanninpallakset (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

Jäädytetyt ruijanpallakset (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

Jäädytetyt tyynenmerenpallakset (Hippoglossus stenolepis)

15

0
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0303 32 00

Jäädytetyt punakampelat (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

Jäädytetyt kielikampelat (Solea spp.)

7,5

0

0303 39 10

Jäädytetyt kampelat (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

Jäädytetyt Rhombosolea-suvun kalat

7,5

0

0303 39 70

Jäädytetyt kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae ja Citharidae) (ei kuitenkaan pallakset, punakampelat, kieli
kampelat, kampelat ja Rhombosolea-suvun kalat)

15

0

0303 41 11

Jäädytetyt kokonaiset valkotonnikalat (Thunnus alalunga), teolliseen valmis
tukseen tai säilöntään tarkoitetut

vapaa

0

0303 41 13

Jäädytetyt valkotonnikalat (Thunnus alalunga), perattuina ilman kiduksia,
teolliseen valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut

vapaa

0

0303 41 19

Jäädytetyt valkotonnikalat (Thunnus alalunga), teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut, ilman päätä ja kiduksia mutta perkaamattomat

vapaa

0

0303 41 90

Jäädytetyt valkotonnikalat (Thunnus alalunga) (ei kuitenkaan teolliseen val
mistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0303 42 12

Jäädytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares), nimikkeeseen 1604 kuu
luvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut, kokonaisina, kappa
lepaino suurempi kuin 10 kg

vapaa

0

0303 42 18

Jäädytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares), nimikkeeseen 1604 kuu
luvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut, kokonaisina, kappa
lepaino enintään 10 kg

vapaa

0

0303 42 32

Jäädytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares), perattuina ilman kiduksia,
nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoi
tetut, kokonaisina, kappalepaino suurempi kuin 10 kg

vapaa

0

0303 42 38

Jäädytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares), perattuina ilman kiduksia,
nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoi
tetut, kokonaisina, kappalepaino enintään 10 kg

vapaa

0

0303 42 52

Jäädytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares), nimikkeeseen 1604 kuu
luvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut, kappalepaino suu
rempi kuin 10 kg (ei kuitenkaan kokonaiset, ilman kiduksia tai perattuina)

vapaa

0

0303 42 58

Jäädytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares), nimikkeeseen 1604 kuu
luvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut, kappalepaino enin
tään 10 kg (ei kuitenkaan kokonaiset, perattuina tai ilman kiduksia)

vapaa

0

0303 42 90

Jäädytetyt keltaevätonnikalat (Thunnus albacares) (ei kuitenkaan teolliseen
valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0303 43 11

Jäädytetyt boniitit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), teolliseen valmistuk
seen tai säilöntään tarkoitetut, kokonaiset

vapaa

0
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0303 43 13

Jäädytetyt boniitit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), teolliseen valmistuk
seen tai säilöntään tarkoitetut, perattuina ilman kiduksia

vapaa

0

0303 43 19

Jäädytetyt boniitit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), teolliseen valmistuk
seen tai säilöntään tarkoitetut, ilman päätä ja kiduksia mutta perkaamatto
mina

vapaa

0

0303 43 90

Jäädytetyt boniitit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) (ei kuitenkaan teolliseen
valmistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0303 44 11

Jäädytetyt isosilmätonnikalat (Thunnus obesus), teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut, kokonaiset

vapaa

0

0303 44 13

Jäädytetyt isosilmätonnikalat (Thunnus obesus), teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut, perattuna ilman kiduksia

vapaa

0

0303 44 19

Jäädytetyt isosilmätonnikalat (Thunnus obesus), teolliseen valmistukseen ja
säilöntään tarkoitetut, ilman päätä ja kiduksia mutta perkaamattomat

vapaa

0

0303 44 90

Jäädytetyt isosilmätonnikalat (Thunnus obesus) (ei kuitenkaan teolliseen val
mistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0303 45 11

Jäädytetyt Thunnus thynnus -lajin tonnikalat, teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut, kokonaiset

vapaa

0

0303 45 13

Jäädytetyt Thunnus thynnus -lajin tonnikalat, teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut, perattuna ilman kiduksia

vapaa

0

0303 45 19

Jäädytetyt Thunnus thynnus -lajin tonnikalat, teolliseen valmistukseen ja säi
löntään tarkoitetut, ilman päätä ja kiduksia mutta perkaamattomat

vapaa

0

0303 45 90

Jäädytetyt Thunnus thynnus -lajin tonnikalat (ei kuitenkaan teolliseen val
mistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0303 46 11

Jäädytetyt eteläntonnikalat (Thunnus maccoyii), teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut, kokonaiset

vapaa

0

0303 46 13

Jäädytetyt eteläntonnikalat (Thunnus maccoyii), teolliseen valmistukseen tai
säilöntään tarkoitetut, perattuna ilman kiduksia

vapaa

0

0303 46 19

Jäädytetyt eteläntonnikalat (Thunnus maccoyii), teolliseen valmistukseen ja
säilöntään tarkoitetut, ilman päätä ja kiduksia mutta perkaamattomat

vapaa

0

0303 46 90

Jäädytetyt eteläntonnikalat (Thunnus maccoyii) (ei kuitenkaan teolliseen val
mistukseen tai säilöntään tarkoitetut)

22

0

0303 49 31

Jäädytetyt Thunnus-suvun tonnikalat, teolliseen valmistukseen tai säilön
tään tarkoitetut, kokonaiset (ei kuitenkaan valkotonnikalat, keltaevätonni
kalat, isosilmätonnikalat, Thunnus thynnus -lajin tonnikalat ja eteläntonni
kalat)

vapaa

0
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0303 49 33

Jäädytetyt Thunnus-suvun tonnikalat, teolliseen valmistukseen tai säilön
tään tarkoitetut, perattuna ilman kiduksia (ei kuitenkaan valkotonnikalat,
keltaevätonnikalat, isosilmätonnikalat, Thunnus thynnus -lajin tonnikalat ja
eteläntonnikalat)

vapaa

0

0303 49 39

Jäädytetyt Thunnus-suvun tonnikalat, teolliseen valmistukseen ja säilöntään
tarkoitetut, ilman päätä ja kiduksia mutta perkaamattomat (ei kuitenkaan
valkotonnikalat, keltaevätonnikalat, isosilmätonnikalat, Thunnus thynnus
-lajin tonnikalat ja eteläntonnikalat)

vapaa

0

0303 49 80

Jäädytetyt Thunnus-suvun tonnikalat (ei kuitenkaan teolliseen valmistuk
seen tai säilöntään tarkoitetut ja valkotonnikalat, keltaevätonnikalat, isosil
mätonnikalat, Thunnus thynnus -lajin tonnikalat ja eteläntonnikalat)

22

0

0303 51 00

Jäädytetyt sillit ja silakat (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52 10

Jäädytetyt Gadus morhua -lajin turskat

12

0

0303 52 30

Jäädytetyt Gadus ogac -lajin turskat

12

0

0303 52 90

Jäädytetyt Gadus macrocephalus -lajin turskat

12

0

0303 61 00

Jäädytetyt miekkakalat (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

Jäädytetyt antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0

0303 71 10

Jäädytetyt Sardina pilchardus -lajin sardiinit

23

0

0303 71 30

Jäädytetyt Sardinops-suvun sardiinit ja Sardinella-suvun kalat

15

0

0303 71 80

Jäädytetyt kilohailit (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

Jäädytetyt koljat (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

Jäädytetyt seitit (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74 30

Jäädytetyt Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrillit

20

0

0303 74 90

Jäädytetyt Scomber australasicus -lajin makrillit

15

0

0303 75 20

Jäädytetyt Squalus acanthias -lajin piikkihait

6

0

0303 75 50

Jäädytetyt Scyliorhinus-suvun punahait

6

0

0303 75 90

Jäädytetyt haikalat (ei kuitenkaan Squalus acanthias -lajin piikkihait ja Schy
liorhinus-suvun punahait)

8

0
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vapaa

0

0303 76 00

Jäädytetyt ankeriaat (Anguilla spp.)

0303 77 00

Jäädytetyt meribassit (Dicentrarchus labrax) ja täpläbassit (Dicentrarchus punc
tatus)

15

0

0303 78 11

Jäädytetyt kapinkummeliturskat (Merluccius capensis) ja syvänmerenkum
meliturskat (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

Jäädytetyt argentiinankummeliturskat (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

Jäädytetyt etelänkummeliturskat (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

Jäädytetyt Merluccius-suvun kummeliturskat (ei kuitenkaan kapinkummeli
turska, syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska), ar
gentiinankummeliturska ja etelänkummeliturska)

15

0

0303 78 90

Jäädytetyt suomuturskat (Urophycis spp.)

15

0

0303 79 11

Jäädytetyt karpit

8

0

0303 79 19

Jäädytetyt makean veden kalat (ei kuitenkaan lohikalat, ankeriaat ja karpit)

8

0

0303 79 21

Jäädytetyt suolaisen veden Euthynnus-suvun kalat, teolliseen valmistukseen
tai säilöntään tarkoitetut, kokonaiset (ei kuitenkaan alanimikkeen
0303 43 boniitti)

vapaa

0

0303 79 23

Jäädytetyt suolaisen veden Euthynnus-suvun kalat, teolliseen valmistukseen
tai säilöntään tarkoitetut, perattuina ilman kiduksia (ei kuitenkaan alani
mikkeen 0303 43 boniitti)

vapaa

0

0303 79 29

Jäädytetyt suolaisen veden Euthynnus-suvun kalat, teolliseen valmistukseen
tai säilöntään tarkoitetut, ilman päätä ja kiduksia mutta perkaamattomat
(ei kuitenkaan alanimikkeen 0303 43 boniitti)

vapaa

0

0303 79 31

Jäädytetyt suolaisen veden Euthynnus-suvun kalat (ei kuitenkaan alanimik
keen 0303 43 boniitti eivätkä teolliseen valmistukseen tai säilöntään tar
koitetut)

22

0

0303 79 35

Jäädytetyt Sebastes marinus -lajin punasimput (puna-ahvenet)

7,5

0

0303 79 37

Jäädytetyt punasimput (Sebastes spp.) (ei kuitenkaan Sebastes marinus -lajin
punasimput)

7,5

0

0303 79 41

Jäädytetyt suolaisen veden Boreogadus saida -lajin kalat (jäämerenseitit)

12

0

0303 79 45

Jäädytetyt valkoturskat (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

Jäädytetyt molvat (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

Jäädytetyt alaskanseitit (Theragra chalcogramma) ja lyyraturskat (Pollachius
pollachius)

15

0
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0303 79 58

Jäädytetyt suolaisen veden Orcynopsis unicolor -lajin kalat (juovattomat sar
dat)

10

0

0303 79 65

Jäädytetyt sardellit (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

Jäädytetyt hammasahvenet (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

Jäädytetyt merilahnat (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

Jäädytetyt merikrotit (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

Jäädytetyt mustakitaturskat (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

Jäädytetyt etelän mustakitaturskat (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

Jäädytetyt piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

Jäädytetyt hokit (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

Jäädytetyt Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0

0303 79 94

Jäädytetyt Pelotreis flavilatus- ja Peltorhamphus novaezelandiae -lajin kalat

7,5

0

0303 79 98

Jäädytetyt suolaisen veden syötävät kalat (ei kuitenkaan lohikalat, kampe
lakalat, tonnikalat, boniitit, sillit ja silakat, turskat, miekkakala, antarktiset
ahvenet, sardiinit, kilohailit, kolja, seiti, makrillit, hait, ankeriaat (Anguilla
spp.), meribassit, täpläbassit, kummeliturskat, suomuturskat, Euthynnus-su
vun kalat, punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes-suvun lajit), Boreogadus
saida -lajin kalat, valkoturska, molva, alaskanseiti ja lyyraturska, Orcynopsis
unicolor -lajin kalat, sardellit, hammasahven, merilahnat, merikrotit, musta
kitaturska, etelän mustakitaturska, piikkimakrillit, hoki, Genypterus blacodes
-lajin kalat (partanilkkalaji), Pelotreis flavilatus- ja Peltorhamphus novaezelan
diae -lajien kalat)

15

0

0303 80 10

Jäädytetty kalan mäti ja maiti, kova ja pehmeä, deoksiribonukleiinihapon
tai protamiinisulfaatin valmistukseen

vapaa

0

0303 80 90

Jäädytetty kalan maksa, mäti ja maiti (ei kuitenkaan kova ja pehmeä mäti
ja maiti, deoksiribonukleiinihapon tai protamiinisulfaatin valmistukseen)

10

0

0304 11 10

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, miekkakalaa (Xiphias gladius)

18

0

0304 11 90

Tuore tai jäähdytetty kalanliha, miekkakalaa (myös murskeena tai jauhet
tuna)

15

0

0304 12 10

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, antarktista ahventa (Dissostichus spp.)

18

0

0304 12 90

Tuore tai jäähdytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), antark
tista ahventa (Dissostichus spp.) (ei kuitenkaan fileet)

15

0
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0304 19 13

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta
(Salmo salar) ja tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

0

0304 19 15

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappale
paino suurempi kuin 400 g

12

0

0304 19 17

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae),
kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappalepaino enintään 400 g, punakurk
kulohta (Oncorhynchus clarki) tai kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

12

0

0304 19 19

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, makean veden kalaa (ei kuitenkaan taimenta,
kirjolohta, punakurkkulohta, kultalohta, tyynenmerenlohta, merilohta ja
tonavanjokilohta)

9

0

0304 19 31

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

18

0

0304 19 33

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, seitiä (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp)

18

0

0304 19 39

Tuoreet tai jäähdytetyt fileet, suolaisen veden kalaa (ei kuitenkaan miekka
kalaa, antarktista ahventa, turskaa, Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämeren
seitiä), seitiä ja punasimppua (puna-ahventa))

18

0

0304 19 91

Tuore tai jäähdytetty kalanliha, myös murskeena tai jauhettuna, makean
veden kalaa (ei kuitenkaan fileet)

8

0

0304 19 97

Tuoreet tai jäähdytetyt ns. perhosfileet, silliä tai silakkaa

15

0

0304 19 99

Tuore tai jäähdytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), suolaisen
veden kalaa (ei kuitenkaan miekkakalaa, antarktista ahventa eivätkä fileet
ja ns. perhosfileet silliä tai silakkaa)

15

0

0304 21 00

Jäädytetyt fileet, miekkakalaa (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

Jäädytetyt fileet, antarktista ahventa (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29 13

Jäädytetyt fileet, tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) ja
tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

0

0304 29 15

Jäädytetyt fileet, kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappalepaino suurempi
kuin 400 g

12

0

0304 29 17

Jäädytetyt fileet, taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (On
corhynchus mykiss), kappalepaino enintään 400 g, punakurkkulohta (Oncor
hynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

12

0
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0304 29 19

Jäädytetyt fileet, makean veden kalaa (ei kuitenkaan taimenta, kirjolohta,
punakurkkulohta, kultalohta, tyynenmerenlohta, merilohta ja tonavanjoki
lohta)

9

0

0304 29 21

Jäädytetyt fileet, Gadus macrocephalus -lajin turskaa

7,5

0

0304 29 29

Jäädytetyt fileet, Gadus morhua- tai Gadus ogac -lajin turskaa tai Boreogadus
saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

7,5

0

0304 29 31

Jäädytetyt fileet, seitiä (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

Jäädytetyt fileet, koljaa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 29 35

Jäädytetyt fileet, Sebastes marinus -lajin punasimppua

7,5

0

0304 29 39

Jäädytetyt fileet, punasimppua (Sebastes spp.) (ei kuitenkaan Sebastes mari
nus -lajin punasimppua)

7,5

0

0304 29 41

Jäädytetyt fileet, valkoturskaa (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

Jäädytetyt fileet, molvaa (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

Jäädytetyt fileet, Thunnus-suvun tonnikalaa tai Euthynnus-suvun kalaa

18

0

0304 29 51

Jäädytetyt fileet, Scomber australasicus -lajin makrillia

15

0

0304 29 53

Jäädytetyt fileet, Scomber scombrus- tai Scomber japonicus -lajin makrillia tai
Orcynopsis unicolor -lajin kalaa (juovatonta sardaa)

15

0

0304 29 55

Jäädytetyt fileet, kapinkummeliturskaa (Merluccius capensis) ja syvänmeren
kummeliturskaa (syvänmerenkapinkummeliturskaa) (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

Jäädytetyt fileet, argentiinankummeliturskaa (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

Jäädytetyt fileet, Merluccius-suvun kummeliturskaa (ei kuitenkaan kapin
kummeliturskaa, syvänmerenkummeliturskaa (syvänmerenkapinkummeli
turskaa) ja argentiinankummeliturskaa)

6,1

0

0304 29 59

Jäädytetyt fileet, Urophycis-suvun suomuturskaa

7,5

0

0304 29 61

Jäädytetyt fileet, piikkihaita (Squalus acanthias) tai punahaita (Scyliorhinus
spp.)

7,5

0

0304 29 69

Jäädytetyt fileet, haikalaa (ei kuitenkaan piikkihaita ja punahaita)

7,5

0

0304 29 71

Jäädytetyt fileet, punakampelaa (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

Jäädytetyt fileet, kampelaa (Platichthys flesus)

7,5

0
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0304 29 75

Jäädytetyt fileet, silliä tai silakkaa (Clupea harengus ja Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

Jäädytetyt fileet, lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

Jäädytetyt fileet, merikrottia (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

Jäädytetyt fileet, alaskanseitiä (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

Jäädytetyt fileet, hokia (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

Jäädytetyt fileet, suolaisen veden kalaa (ei kuitenkaan miekkakalaa, antark
tista ahventa, turskaa, Boreogadus saida -lajin kalaa, seitiä, koljaa, puna
simppua (puna-ahventa) (Sebastes-suvun lajit), valkoturskaa, molvaa, tonni
kalaa, Euthynnus-suvun kalaa, Orcynopsis unicolor -lajin kalaa, kummeliturs
kaa, haita, punakampelaa, kampelaa, silliä tai silakkaa, lasikampelaa, me
rikrottia, alaskanseitiä tai hokia)

15

0

0304 91 00

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), miekkakalaa (Xiphias
gladius) (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 92 00

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), antarktista ahventa
(Dissostichus spp.) (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 10

Jäädytetty surimi

14,2

0

0304 99 21

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), makean veden kalaa
(ei kuitenkaan fileet)

8

0

0304 99 23

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), silliä tai silakkaa
(Clupea harengus, Clupea pallasii) (ei kuitenkaan fileet)

15

0

0304 99 29

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), punasimppua
(puna-ahventa) (Sebastes spp.) (ei kuitenkaan fileet)

8

0

0304 99 31

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), Gadus macrocephalus
-lajin turskaa (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 33

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), Gadus morhua -lajin
turskaa (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 39

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), Gadus ogac -lajin
turskaa ja Boreogadus saida -lajin kalaa (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 41

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), seitiä (Pollachius vi
rens) (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 45

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), koljaa (Melanogram
mus aeglefinus) (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 51

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), kummeliturskaa
(Merluccius spp.) ja suomuturskaa (Urophycis spp.) (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0
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0304 99 55

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), lasikampelaa (ei kui
tenkaan fileet)

15

0

0304 99 61

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), merilahnaa (Brama
spp.) (ei kuitenkaan fileet)

15

0

0304 99 65

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), merikrottia (Lophius
spp.) (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 71

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), mustakitaturskaa
(Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou) (ei kuitenkaan fileet)

7,5

0

0304 99 75

Jäädytetty kalanliha, (myös murskeena tai jauhettuna), alaskanseitiä (The
ragra chalcogramma) (ei kuitenkaan fileet ja surimi)

7,5

0

0304 99 99

Jäädytetty kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), suolaisen veden ka
laa (ei kuitenkaan miekkakalaa, antarktista ahventa, silliä tai silakkaa, pu
nasimppua (puna-ahventa) (Sebastes-suvun lajit), turskaa, Boreogadus saida
-lajin kalaa, seitiä, koljaa, kummeliturskaa, lasikampelaa, merilahnaa, me
rikrottia, mustakitaturskaa, alaskanseitiä eivätkä fileet)

7,5

0

0305 10 00

Ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

13

0

0305 20 00

Kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä

11

0

0305 30 11

Fileet, Gadus macrocephalus -lajin turskaa, kuivatut, suolatut tai suolave
dessä, savustamattomat

16

0

0305 30 19

Fileet, Gadus morhua- tai Gadus ogac -lajin turskaa tai Boreogadus saida -lajin
kalaa (jäämerenseitiä), kuivatut, suolatut tai suolavedessä, savustamatto
mat

20

0

0305 30 30

Fileet, tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhyn
chus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) ja tonavanjo
kilohta (Hucho hucho), kuivatut, suolatut tai suolavedessä, savustamattomat

15

0

0305 30 50

Fileet, grönlanninpallasta (Reinhardtius hippoglossoides), suolatut tai suolave
dessä, savustamattomat

15

0

0305 30 90

Fileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, savustamattomat (ei kuitenkaan
turskaa eivätkä suolatut tai suolavedessä olevat kalafileet tyynenmeren
lohta, merilohta, tonavanjokilohta tai grönlanninpallasta)

16

0

0305 41 00

Tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohet (Salmo salar) ja tonavanjokilo
het (Hucho hucho), savustetut, myös fileinä

13

0

0305 42 00

Sillit ja silakat (Clupea harengus ja Clupea pallasii), savustetut, myös fileinä

10

0

0305 49 10

Grönlanninpallakset (Reinhardtius hippoglossoides), savustetut, myös fileinä

15

0
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0305 49 20

Ruijanpallakset (Hippoglossus hippoglossus), savustetut, myös fileinä

16

0

0305 49 30

Makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), savus
tetut, myös fileinä

14

0

0305 49 45

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss),
punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita),
Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster, savustetut, myös fileinä

14

0

0305 49 50

Ankeriaat (Anguilla spp.), savustetut, myös fileinä

14

0

0305 49 80

Savustettu kala, myös fileinä (ei kuitenkaan tyynenmerenlohet, merilohet,
tonavanjokilohet, sillit ja silakat, grönlanninpallakset, ruijanpallakset, mak
rillit, taimenet, kirjolohet, punakurkkulohet, kultalohet ja ankeriaat)

14

0

0305 51 10

Turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), kuivattu, suolaa
maton ja savustamaton kapakala (ei kuitenkaan fileet)

13

0

0305 51 90

Turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), kuivattu, suolattu,
savustamaton klippfisk (ei kuitenkaan fileet)

13

0

0305 59 11

Boreogadus saida -lajin kalat (jäämerenseitit), kuivattu, suolaamaton, savus
tamaton kapakala (ei kuitenkaan fileet)

13

0

0305 59 19

Boreogadus saida -lajin kalat (jäämerenseitit), kuivattu ja suolattu, savusta
maton klippfisk (ei kuitenkaan fileet)

13

0

0305 59 30

Sillit ja silakat (Clupea harengus ja Clupea pallasii), kuivatut, myös suolatut,
savustamattomat (ei kuitenkaan fileet)

12

0

0305 59 50

Sardellit (Engraulis spp.), kuivatut, myös suolatut, savustamattomat (ei kui
tenkaan fileet)

10

0

0305 59 70

Ruijanpallakset (Hippoglossus hippoglossus), kuivatut, myös suolatut, savus
tamattomat (ei kuitenkaan fileet)

15

0

0305 59 80

Kuivattu, myös suolattu, savustamaton kala (ei kuitenkaan turska, Boreoga
dus saida -lajin kalat, sillit, silakat, sardellit, ruijanpallakset ja fileet yleensä)

12

0

0305 61 00

Sillit ja silakat (Clupea harengus ja Clupea pallasii), ainoastaan suolatut tai
suolavedessä (ei kuitenkaan fileet)

12

0

0305 62 00

Turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ainoastaan suola
tut tai suolavedessä (ei kuitenkaan fileet)

13

0

0305 63 00

Sardellit (Engraulis spp.), ainoastaan suolatut tai suolavedessä (ei kuiten
kaan fileet)

10

0

0305 69 10

Boreogadus saida -lajin kalat (jäämerenseitit), ainoastaan suolatut tai suola
vedessä (ei kuitenkaan fileet)

13

0
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0305 69 30

Ruijanpallakset (Hippoglossus hippoglossus), ainoastaan suolatut tai suolave
dessä (ei kuitenkaan fileet)

15

0

0305 69 50

Tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohet (Salmo salar) ja tonavanjokilo
het (Hucho hucho), ainoastaan suolatut tai suolavedessä (ei kuitenkaan fi
leet)

11

0

0305 69 80

Kala, ainoastaan suolattu tai suolavedessä, kuivaamaton, savustamaton (ei
kuitenkaan sillit ja silakat, turskat, sardellit, Boreogadus saida -suvun lajit,
ruijanpallakset, tyynenmerenlohet, merilohet, tonavanjokilohet ja fileet
yleensä)

12

0

0306 11 10

Langustin (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) pyrstöt, kuorineen tai
ilman kuorta, jäädytetyt, mukaan lukien langustin pyrstöt kuorineen, höy
ryssä tai vedessä keitetyt

12,5

0

0306 11 90

Langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.), kuorineen tai ilman
kuorta, jäädytetyt, mukaan lukien langustit kuorineen, höyryssä tai ve
dessä keitetyt (ei kuitenkaan langustin pyrstöt)

12,5

0

0306 12 10

Hummerit (Homarus spp.), kokonaiset, jäädytetyt, mukaan lukien humme
rit kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

6

0

0306 12 90

Hummerit (Homarus spp.), jäädytetyt (ei kuitenkaan kokonaiset)

16

0

0306 13 10

Pandalidae-heimon katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, mu
kaan lukien katkaravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

12

0

0306 13 30

Crangon-suvun katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, mukaan
lukien katkaravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

18

0

0306 13 40

Parapenaeus longirostris -lajin katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, jäädy
tetyt, mukaan lukien katkaravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

12

0

0306 13 50

Penaeus-suvun katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, mukaan
lukien katkaravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

12

0

0306 13 80

Jäädytetyt katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, mukaan lukien katkara
vut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt (ei kuitenkaan Pandalidae-hei
moon ja Crangon-sukuun kuuluvat katkaravut, Parapenaeus longirostris -la
jiin kuuluvat katkaravut ja Penaeus-sukuun kuuluvat katkaravut)

12

0

0306 14 10

Paralithodes camchaticus ja Callinectes sapidus -lajin sekä Chionoecetes-suvun
lajin taskuravut, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, mukaan lukien
taskuravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

7,5

0

0306 14 30

Isotaskuravut (Cancer pagurus), kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, mu
kaan lukien isotaskuravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

7,5

0
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0306 14 90

Taskuravut, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, mukaan lukien tasku
ravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt (ei kuitenkaan Paralithodes
camchaticus- ja Callinectes sapidus -lajien sekä Chinoecetes-suvun lajin tasku
ravut ja isotaskurapu)

7,5

0

0306 19 10

Makean veden ravut, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, mukaan lu
kien ravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

7,5

0

0306 19 30

Keisarihummerit (Nephrops norvegicus), kuorineen tai ilman kuorta, jäädy
tetyt, mukaan lukien keisarihummerit kuorineen, höyryssä tai vedessä kei
tetyt

12

0

0306 19 90

Ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, jäädyte
tyt, mukaan lukien äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt (ei
kuitenkaan langustit, hummerit, katkaravut, taskuravut, makean veden ra
vut ja keisarihummerit (Nephrops norvegicus)); ihmisravinnoksi soveltuvat
äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

12

0

0306 21 00

Langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.), kuorineen tai ilman
kuorta, elävät, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien langustit
kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

12,5

0

0306 22 10

Hummerit (Homarus spp.), elävät

8

0

0306 22 91

Hummerit, kokonaiset, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien
hummerit kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt

8

0

0306 22 99

Hummerit (Homarus spp.), kuivatut, suolatut tai suolavedessä, mukaan lu
kien hummerit kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt (ei kuitenkaan ko
konaiset)

10

0

0306 23 10

Pandalidae-heimon katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, kuivatut,
suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien katkaravut kuorineen, höyryssä
tai vedessä keitetyt

12

0

0306 23 31

Crangon-suvun katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, tuoreet, jäähdytetyt
tai höyryssä tai vedessä keitetyt

18

0

0306 23 39

Crangon-suvun katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, kuivatut,
suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien katkaravut kuorineen, höyryssä
tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt

18

0

0306 23 90

Katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, kuivatut, suolatut tai suola
vedessä, mukaan lukien katkaravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keite
tyt (ei kuitenkaan Pandalidae-heimon ja Crangon-suvun katkaravut)

12

0

0306 24 30

Isotaskuravut (Cancer pagurus), kuorineen tai ilman kuorta, elävät, kuivatut,
suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien isotaskuravut kuorineen, höy
ryssä tai vedessä keitetyt

7,5

0

0306 24 80

Taskuravut, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, kuivatut, suolatut tai suola
vedessä, mukaan lukien taskuravut kuorineen, höyryssä tai vedessä keite
tyt (ei kuitenkaan isotaskurapu (Cancer pagurus))

7,5

0
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0306 29 10

Makean veden ravut, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, kuivatut, suolatut
tai suolavedessä, mukaan lukien ravut kuorineen, höyryssä tai vedessä kei
tetyt

7,5

0

0306 29 30

Keisarihummerit (Nephorps norvegicus), kuorineen tai ilman kuorta, elävät,
kuivatut, suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien keisarihummerit kuori
neen, höyryssä tai vedessä keitetyt

12

0

0306 29 90

Ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät,
tuoreet, jäähdytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien äy
riäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt (ei kuitenkaan langustit,
hummerit, katkaravut, taskuravut, makean veden ravut ja keisarihummerit
(Nephrops norvegicus)); ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut
jauhot, jauheet ja pelletit (ei kuitenkaan jäädytetyt)

12

0

0307 10 10

Osterit (Ostrea spp.), elävät, litteät, kappalepaino kuorineen enintään 40 g

vapaa

0

0307 10 90

Osterit, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suola
vedessä (ei kuitenkaan elävät litteät osterit (Ostrea spp.), kappalepaino kuo
rineen enintään 40 g)

9

0

0307 21 00

Kampasimpukat, mukaan lukien kuningatarkampasimpukat, Pecten-, Chla
mys- ja Placopecten-sukuihin kuuluvat, kuorineen tai ilman kuorta, elävät,
tuoreet tai jäähdytetyt

8

0

0307 29 10

Isokampasimpukat (Pecten maximus), kuorineen tai ilman kuorta, jäädyte
tyt

8

0

0307 29 90

Kampasimpukat, mukaan lukien kuningatarkampasimpukat, Pecten-, Chla
mys- ja Placopecten-sukuihin kuuluvat, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suo
lavedessä, kuorineen tai ilman kuorta (ei kuitenkaan isokampasimpukat
(Pecten maximus))

8

0

0307 31 10

Mytilus-suvun sinisimpukat, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet tai
jäähdytetyt

10

0

0307 31 90

Perna-suvun sinisimpukat, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet tai
jäähdytetyt

8

0

0307 39 10

Mytilus-suvun sinisimpukat, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, kuiva
tut, suolatut tai suolavedessä

10

0

0307 39 90

Perna-suvun sinisimpukat, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt, kuivatut,
suolatut tai suolavedessä

8

0

0307 41 10

Seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.), kuorineen tai il
man kuorta, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0

0307 41 91

Kalmarit (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), kuorineen tai ilman kuorta,
elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

6

0

0307 41 99

Kalmarit (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.), kuori
neen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan Om
mastrephes sagittatus)

8

0

0307 49 01

Mustekalat (Sepiola rondeleti), kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt

6

0
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0307 49 11

Sepiola-suvun seepiat, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt (ei kuiten
kaan Sepiola rondeleti)

8

0

0307 49 18

Sepia officinalis- ja Rossia macrosoma -lajien seepiat, kuorineen tai ilman
kuorta, jäädytetyt

8

0

0307 49 31

Loligo vulgaris -lajin kalmarit, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt

6

0

0307 49 33

Loligo pealei -lajin kalmarit, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt

6

0

0307 49 35

Loligo patagonica -lajin kalmarit, jäädytetyt

6

0

0307 49 38

Loligo-suvun kalmarit, jäädytetyt (ei kuitenkaan Loligo vulgaris, Loligo pealei
ja Loligo patagonica)

6

0

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus -lajin kalmarit, kuorineen tai ilman kuorta, jäädy
tetyt

6

0

0307 49 59

Kalmarit (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.), jäädyte
tyt, kuorineen tai ilman kuorta (ei kuitenkaan Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 49 71

Seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.), kuorineen tai il
man kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä

8

0

0307 49 91

Loligo-suvun ja Ommastrephes sagittatus -lajin kalmarit, kuorineen tai ilman
kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä

6

0

0307 49 99

Kalmarit (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.), kuori
neen tai ilman kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä (ei kuitenkaan
Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 51 00

Meritursaat (Octopus spp.), elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0

0307 59 10

Meritursaat (Octopus spp.), jäädytetyt

8

0

0307 59 90

Meritursaat (Octopus spp.), kuivatut, suolatut tai suolavedessä

8

0

0307 60 00

Etanat, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt,
kuivatut, suolatut tai suolavedessä (ei kuitenkaan rantakotilot)

vapaa

0

0307 91 00

Ihmisravinnoksi soveltuvat nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät,
tuoreet tai jäähdytetyt, mukaan lukien merisiilit, merimakkarat ja muut
vedessä elävät selkärangattomat kuin äyriäiset; ihmisravinnoksi soveltuvat
vedessä elävistä selkärangattomista muista kuin äyriäisistä valmistetut jau
hot, jauheet ja pelletit, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan ostereista,
kampasimpukoista ja muista Pecten-, Chlamys- tai Placopecten-suvun simpu
koista, sinisimpukoista (Mytilus spp., Perna spp.), seepioista (Sepia officina
lis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), kalmareista (Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), meritursaista (Octopus spp.) ja
muista etanoista kuin rantakotiloista valmistetut)

11

0

0307 99 11

Illex-suvun kalmarit, kuorineen tai ilman kuorta, jäädytetyt

8

0
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0307 99 13

Venussimpukat ja muut Veneridae-heimon lajit, kuorineen tai ilman
kuorta, jäädytetyt

8

0

0307 99 15

Meduusat (Rhopilema spp.), jäädytetyt

vapaa

0

0307 99 18

Ihmisravinnoksi soveltuvat nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, jäädyte
tyt, mukaan lukien merisiilit, merimakkarat ja muut vedessä elävät selkä
rangattomat kuin äyriäiset; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä sel
kärangattomista muista kuin äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelle
tit, jäädytetyt (ei kuitenkaan ostereista, kampasimpukoista ja muista Pec
ten-, Chlamys- tai Placopecten-suvun simpukoista, sinisimpukoista (Mytilus
spp., Perna spp.), seepioista (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
spp.), kalmareista (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepio
teuthis spp.), meritursaista (Octopus spp.) ja muista etanoista kuin rantako
tiloista, Illex-suvun kalmareista, venussimpukoista ja muista Veneridae-hei
moon kuuluvista lajeista ja meduusoista (Rhopilema spp.) valmistetut)

11

0

0307 99 90

Ihmisravinnoksi soveltuvat nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, kuivatut,
suolatut tai suolavedessä, mukaan lukien merisiilit, merimakkarat ja muut
vedessä elävät selkärangattomat kuin äyriäiset; ihmisravinnoksi soveltuvat
vedessä elävistä selkärangattomista muista kuin äyriäisistä valmistetut jau
hot, jauheet ja pelletit (ei kuitenkaan tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, os
tereista, kampasimpukoista ja muista Pecten-, Chlamys- tai Placopecten-suvun
simpukoista, sinisimpukoista (Mytilus spp., Perna spp.), seepioista (Sepia of
ficinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), kalmareista (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), meritursaista (Octopus spp.)
ja muista etanoista kuin rantakotiloista valmistetut)

11

0

0401 10 10

Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 2 litraa, tiivistämätön ja lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

13,8 EUR/100 kg/
net

-

0401 10 90

Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tiivistämätön, li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (ei kuitenkaan, jos
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2 litraa)

12,9 EUR/100 kg/
net

-

0401 20 11

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta
enintään 3 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2 litraa, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön

18,8 EUR/100 kg/
net

-

0401 20 19

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta
enintään 3 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältämätön (ei kuitenkaan, jos tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino enintään 2 litraa)

17,9 EUR/100 kg/
net

-

0401 20 91

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 3 mutta enintään 6 paino
prosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2 lit
raa, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämä
tön

22,7 EUR/100 kg/
net

-

0401 20 99

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 3 mutta enintään 6 paino
prosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tämätön (ei kuitenkaan, jos tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2 litraa)

21,8 EUR/100 kg/
net

-

0401 30 11

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 mutta enintään 21 paino
prosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2 lit
raa, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämä
tön

57,5 EUR/100 kg/
net

-
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0401 30 19

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 mutta enintään 21 paino
prosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tämätön (ei kuitenkaan, jos tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2 litraa)

56,6 EUR/100 kg/
net

-

0401 30 31

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 mutta enintään 45 pai 110 EUR/100 kg/net
noprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2
litraa, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältä
mätön

-

0401 30 39

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 mutta enintään 45 pai
noprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämätön (ei kuitenkaan, jos tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2 litraa)

109,1 EUR/100 kg/
net

-

0401 30 91

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2 litraa, tiivistämätön ja
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

183,7 EUR/100 kg/
net

-

0401 30 99

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia, tiivistä
mätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (ei kuiten
kaan, jos tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2 litraa)

182,8 EUR/100 kg/
net

-

0402 10 11

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 paino
prosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuo
tetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 19

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 paino
prosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuo
tetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg

118,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 91

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 paino
prosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 27,5 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 99

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 paino
prosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 21 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 11

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5
painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 17

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5
mutta enintään 11 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suu
rempi kuin 2,5 kg tai muulla tavalla pakattu

130,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 19

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 11
mutta enintään 27 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suu
rempi kuin 2,5 kg tai muulla tavalla pakattu

130,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 91

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 27
painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 99

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 27
painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg

161,9 EUR/100 kg/
net

7
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0402 29 11

Erikoismaito pikkulapsille, kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi
kuin 10 mutta enintään 27 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä, ilmanpitävissä astioissa joiden paino on enintään
500 g

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 15

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5
mutta enintään 27 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään
2,5 kg (ei kuitenkaan pikkulapsille tarkoitetut tuotteet, jotka ovat enintään
500 g:n painoisissa, ilmanpitävissä astioissa)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 19

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5
mutta enintään 27 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 2,5 kg

1,31 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 91

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 27
painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuo
tetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 99

Maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 27
painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuo
tetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 11

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia, lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg (ei kuitenkaan kiinteässä
muodossa)

34,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 19

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia, lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg (ei kuitenkaan kiin
teässä muodossa)

34,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 31

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 8 mutta enintään
10 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämä
tön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg (ei
kuitenkaan kiinteässä muodossa)

43,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 39

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 8 mutta enintään
10 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämä
tön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg
(ei kuitenkaan kiinteässä muodossa)

43,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 51

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 mutta enin 110 EUR/100 kg/net
tään 45 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg
(ei kuitenkaan kiinteässä muodossa)

7

0402 91 59

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 mutta enin
tään 45 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
2,5 kg (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa)

109,1 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 91

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosent
tia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg (ei kuitenkaan kiin
teässä muodossa)

183,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 99

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosent
tia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg (ei kuitenkaan
kiinteässä muodossa)

182,8 EUR/100 kg/
net

7
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0402 99 11

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia, li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg (ei kuitenkaan kiinteässä muo
dossa)

57,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 19

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia, li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg (ei kuitenkaan kiinteässä
muodossa)

57,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 31

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 mutta enin
tään 45 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävä, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg (ei
kuitenkaan kiinteässä muodossa)

1,08 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 39

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 mutta enin
tään 45 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävä, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
2,5 kg (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa)

1,08 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 91

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosent
tia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg (ei kuitenkaan kiinteässä
muodossa)

1,81 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 99

Maito ja kerma, tiivistetty, rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosent
tia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2,5 kg (ei kuitenkaan kiin
teässä muodossa)

1,81 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 11

Jogurtti, rasvapitoisuus enintään 3 painoprosenttia (ei kuitenkaan maus
tettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä), lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainetta sisältämätön

20,5 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 13

Jogurtti, rasvapitoisuus suurempi kuin 3 mutta enintään 6 painoprosenttia
(ei kuitenkaan maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisäl
tävä), lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

24,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 19

Jogurtti, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia (ei kuitenkaan
maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä), lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

59,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 31

Jogurtti, rasvapitoisuus enintään 3 painoprosenttia (ei kuitenkaan maus
tettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä), lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainetta sisältävä

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 33

Jogurtti, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoi
suus suurempi kuin 3 mutta enintään 6 painoprosenttia (ei kuitenkaan
maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 39

Jogurtti, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoi
suus suurempi kuin 6 painoprosenttia (ei kuitenkaan maustettu tai lisättyä
hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 51

Jogurtti, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaa
kaota sisältävä, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, kiin
teässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 53

Jogurtti, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaa
kaota sisältävä, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, kiin
teässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta enintään 27 pai
noprosenttia

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/net

7
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0403 10 59

Jogurtti, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaa
kaota sisältävä, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, kiin
teässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 91

Jogurtti, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaa
kaota sisältävä, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, rasva
pitoisuus enintään 3 painoprosenttia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 93

Jogurtti, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaa
kaota sisältävä, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, rasva
pitoisuus suurempi kuin 3 mutta enintään 6 painoprosenttia (ei kuiten
kaan kiinteässä muodossa)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 99

Jogurtti, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaa
kaota sisältävä, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, rasva
pitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia (ei kuitenkaan kiinteässä muo
dossa)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 11

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 paino
prosenttia (ei kuitenkaan jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähki
nää tai kaakaota sisältävä)

100,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 13

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5
mutta enintään 27 painoprosenttia (ei kuitenkaan jogurtti, maustettu tai
lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

135,7 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 19

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 27 pai
noprosenttia (ei kuitenkaan jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, päh
kinää tai kaakaota sisältävä)

167,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 31

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus enintään 1,5 painopro
senttia (ei kuitenkaan jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää
tai kaakaota sisältävä)

0,95 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 33

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta
enintään 27 painoprosenttia (ei kuitenkaan jogurtti, maustettu tai lisättyä
hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 39

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus suurempi kuin 27 paino
prosenttia (ei kuitenkaan jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähki
nää tai kaakaota sisältävä)

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 51

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 3 painopro
senttia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa eikä jogurtti, maustettu tai li
sättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

20,5 EUR/100 kg/
net

7
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0403 90 53

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 3
mutta enintään 6 painoprosenttia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa eikä
jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

24,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 59

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 pai
noprosenttia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa eikä jogurtti, maustettu
tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

59,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 61

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus enintään 3 painoprosent
tia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa eikä jogurtti, maustettu tai lisättyä
hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 63

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus suurempi kuin 3 mutta
enintään 6 painoprosenttia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa eikä jo
gurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 69

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 paino
prosenttia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa eikä jogurtti, maustettu tai
lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä)

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 71

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähki
nää tai kaakaota sisältävä, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä, kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosent
tia (ei kuitenkaan jogurtti)

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 73

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähki
nää tai kaakaota sisältävä, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä, kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta
enintään 27 painoprosenttia (ei kuitenkaan jogurtti)

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 79

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähki
nää tai kaakaota sisältävä, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä, kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painopro
senttia (ei kuitenkaan jogurtti)

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 91

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä he
delmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus enintään 3 painoprosenttia (ei
kuitenkaan kiinteässä muodossa ja jogurtti)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net

7
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0403 90 93

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä he
delmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus suurempi kuin 3 mutta enintään
6 painoprosenttia (ei kuitenkaan kiinteässä muodossa ja jogurtti)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 99

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käy
nyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä he
delmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia
(ei kuitenkaan kiinteässä muodossa ja jogurtti)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/net

7

0404 10 02

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipi
toisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoi
suus enintään 1,5 painoprosenttia

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipi
toisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoi
suus suurempi kuin 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 06

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipi
toisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoi
suus suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 12

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipi
toisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasva
pitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 14

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipi
toisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasva
pitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 16

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipi
toisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasva
pitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 26

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, proteiinipitoi
suus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 EUR/kg/net
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 28

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, proteiinipitoi
suus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus
suurempi kuin 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 32

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, proteiinipitoi
suus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus
suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0
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0404 10 34

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, proteiinipitoi
suus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapi
toisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 36

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, proteiinipitoi
suus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapi
toisuus suurempi kuin 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 38

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, proteiinipitoi
suus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapi
toisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 48

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään
15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (ei kui
tenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään
15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta enintään
27 painoprosenttia (ei kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä
muodossa)

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 54

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään
15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia (ei
kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 56

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurem
pi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia
(ei kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 58

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurem
pi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta
enintään 27 painoprosenttia (ei kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa
kiinteässä muodossa)

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 62

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurem
pi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painopro
senttia (ei kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 72

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15
painoprosenttia ja rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (ei kuiten
kaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

0,07 EUR/kg/net
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

0
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0404 10 74

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15
painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta enintään
27 painoprosenttia (ei kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä
muodossa)

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 76

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) enintään 15
painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia (ei
kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 78

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi
kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (ei
kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 82

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi
kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta enin
tään 27 painoprosenttia (ei kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiin
teässä muodossa)

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 84

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus x 6,38) suurempi
kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painopro
senttia (ei kuitenkaan jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa)

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 21

Maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämättömät, rasvapitoisuus enintään 1,5 pai
noprosenttia, muualle kuulumattomat

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 23

Maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämättömät, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5
mutta enintään 27 painoprosenttia, muualle kuulumattomat

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 29

Maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämättömät, rasvapitoisuus suurempi kuin 27
painoprosenttia, muualle kuulumattomat

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 81

Maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät, rasvapitoisuus enintään 1,5 painopro
senttia, muualle kuulumattomat

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 83

Maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 mutta
enintään 27 painoprosenttia, muualle kuulumattomat

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 89

Maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät, rasvapitoisuus suurempi kuin 27 paino
prosenttia, muualle kuulumattomat

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0405 10 11

Luonnollinen voi, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta enintään 85 paino
prosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 1 kg
(ei kuitenkaan voi, josta on poistettu vettä, ja ”ghee”)

189,6 EUR/100 kg/
net

-
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0405 10 19

Luonnollinen voi, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta enintään 85 paino
prosenttia (ei kuitenkaan jos tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 1 kg, eikä voi, josta on poistettu vettä, ja ”ghee”)

189,6 EUR/100 kg/
net

-

0405 10 30

Uudelleen yhdistetty (recombined) voi, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta
enintään 85 painoprosenttia (ei kuitenkaan voi, josta on poistettu vettä, ja
”ghee”)

189,6 EUR/100 kg/
net

-

0405 10 50

Heravoi, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta enintään 85 painoprosenttia
(ei kuitenkaan voi, josta on poistettu vettä, ja ”ghee”)

189,6 EUR/100 kg/
net

-

0405 10 90

Voi, rasvapitoisuus suurempi kuin 85 mutta enintään 95 painoprosenttia
(ei kuitenkaan voi, josta on poistettu vettä, ja ”ghee”)

231,3 EUR/100 kg/
net

-

0405 20 10

Maidosta valmistetut levitteet, rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pie
nempi kuin 60 painoprosenttia

9 + EA

5

0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään
75 painoprosenttia

9 + EA

5

0405 20 90

Maidosta valmistetut levitteet, rasvapitoisuus suurempi kuin 75 mutta pie
nempi kuin 80 painoprosenttia

189,6 EUR/100 kg/
net

-

0405 90 10

Maidosta saadut rasvat ja öljyt, rasvapitoisuus vähintään 99,3 painopro
senttia ja vesipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia

231,3 EUR/100 kg/
net

-

0405 90 90

Maidosta saadut rasvat ja öljyt sekä voi, josta on poistettu vettä, ja ”ghee”
(ei kuitenkaan, jos rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipi
toisuus enintään 0,5 painoprosenttia eikä luonnollinen voi, uudelleen yh
distetty (recombined) voi ja heravoi)

231,3 EUR/100 kg/
net

-

0406 10 20

Tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine, rasvapitoi
suus enintään 40 painoprosenttia

185,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 10 80

Tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine, rasvapitoi
suus suurempi kuin 40 painoprosenttia

221,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 20 10

Vihreä alppijuusto (Schabziger), raasteena tai jauheena

7,7

7

0406 20 90

Juustoraaste ja juustojauhe (ei kuitenkaan vihreää alppijuustoa, joka tunne
taan nimellä ”Schabziger”)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 10

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe, valmistettu yksinomaan Em
mental-, Gruyère- ja Appenzell-juustoista, myös lisättyä vihreää alppijuus
toa, joka tunnetaan nimellä ”Schabziger ”, sisältävä; vähittäismyyntipak
kauksissa, rasvapitoisuus enintään 56 prosenttia kuiva-aineen painosta

144,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 31

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe, rasvapitoisuus enintään 36
painoprosenttia ja enintään 48 prosenttia kuiva-aineen painosta (ei kuiten
kaan vähittäismyyntipakkauksissa olevat sulatejuustosekoitukset, jotka on
valmistettu Emmental-, Gruyère- ja Appenzell-juustoista ja jotka voivat si
sältää lisättyä vihreää alppijuustoa, joka tunnetaan nimellä ”Schabziger”)

139,1 EUR/100 kg/
net

7
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0406 30 39

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe, rasvapitoisuus enintään 36
painoprosenttia ja suurempi kuin 48 prosenttia kuiva-aineen painosta (ei
kuitenkaan vähittäismyyntipakkauksissa olevat sulatejuustosekoitukset,
jotka on valmistettu Emmental-, Gruyère- ja Appenzell-juustoista ja jotka
voivat sisältää lisättyä vihreää alppijuustoa, joka tunnetaan nimellä ”Schab
ziger”, ja joiden rasvapitoisuus on enintään 56 prosenttia kuiva-aineen
painosta)

144,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 90

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe, rasvapitoisuus suurempi 215 EUR/100 kg/net
kuin 36 painoprosenttia (ei kuitenkaan vähittäismyyntipakkauksissa olevat
sulatejuustosekoitukset, jotka on valmistettu Emmental-, Gruyère- ja Ap
penzell-juustoista ja jotka voivat sisältää lisättyä vihreää alppijuustoa, joka
tunnetaan nimellä ”Schabziger”, ja joiden rasvapitoisuus on enintään 56
prosenttia kuiva-aineen painosta)

7

0406 40 10

Roquefort

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 40 90

Sinihomejuusto ja muut juustot, joissa on Penicillium roqueforti -homeiti
öillä tuotettuja juovia

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 01

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto (ei kuitenkaan tuorejuusto, mukaan lu
kien herajuusto, käymätön juusto, juustoaine, sulatejuusto, sinihomejuusto
ja Penicillium roqueforti -homeitiöillä tuotettuja juovia sisältävä juusto eikä
raastettu tai jauhettu juusto)

167,1 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 13

Emmental (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 15

Gruyère ja Sbrinz (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoi
tettu)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 17

Bergkäse ja Appenzell (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi
tarkoitettu)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine (ei kuiten
kaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 19

Vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu kuoritusta maidosta, lisättyjä
hienoksi jauhettuja yrttejä sisältävä (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä ja
lostettavaksi tarkoitettu)

7,7

7

0406 90 21

Cheddar (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

167,1 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 23

Edam (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 25

Tilsit (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 27

Butterkäse (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7
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0406 90 29

Kashkaval (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 32

Feta (ei kuitenkaan jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 35

Kefalo-Tyri (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 37

Finlandia (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 39

Jarlsberg (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 50

Lampaan- tai puhvelinmaidosta valmistettu juusto, suolavettä sisältävissä 151 EUR/100 kg/net
astioissa tai lampaan- tai vuohennahkaisissa leileissä (ei kuitenkaan feta)

7

0406 90 61

Grana Padano ja Parmigiano Reggiano, rasvapitoisuus enintään 40 paino
prosenttia ja rasvattoman aineen vesipitoisuus enintään 47 painoprosent
tia (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 63

Fiore Sardo ja Pecorino, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja ras
vattoman aineen vesipitoisuus enintään 47 painoprosenttia (ei kuitenkaan
raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 69

Juusto, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen
vesipitoisuus enintään 47 painoprosenttia, muualle kuulumaton

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 73

Gouda, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen 151 EUR/100 kg/net
vesipitoisuus suurempi kuin 47 mutta enintään 72 painoprosenttia (ei
kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

7

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio ja Ragusano, rasvapitoisuus enintään 40 151 EUR/100 kg/net
painoprosenttia ja rasvattoman aineen vesipitoisuus suurempi kuin 47
painoprosenttia mutta enintään 72 painoprosenttia (ei kuitenkaan raaste
ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

7

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo ja Samsø, rasvapitoisuus 151 EUR/100 kg/net
enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen vesipitoisuus suurempi
kuin 47 painoprosenttia mutta enintään 72 painoprosenttia (ei kuitenkaan
raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

7

0406 90 78

Gouda, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen 151 EUR/100 kg/net
vesipitoisuus suurempi kuin 47 mutta enintään 72 painoprosenttia (ei
kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

7

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin ja Taleggio, rasvapi 151 EUR/100 kg/net
toisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen vesipitoisuus
suurempi kuin 47 painoprosenttia mutta enintään 72 painoprosenttia (ei
kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

7

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, 151 EUR/100 kg/net
Colby ja Monterey, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvatto
man aineen vesipitoisuus suurempi kuin 47 painoprosenttia mutta enin
tään 72 painoprosenttia (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi
tarkoitettu)

7
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0406 90 82

Camembert, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman ai 151 EUR/100 kg/net
neen vesipitoisuus suurempi kuin 47 mutta enintään 72 painoprosenttia
(ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

7

0406 90 84

Brie, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen ve 151 EUR/100 kg/net
sipitoisuus suurempi kuin 47 mutta enintään 72 painoprosenttia (ei kui
tenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi tarkoitettu)

7

0406 90 85

Kefalograviera ja Kasseri (ei kuitenkaan raaste ja jauhe eikä jalostettavaksi 151 EUR/100 kg/net
tarkoitettu)

7

0406 90 86

Juusto, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen 151 EUR/100 kg/net
vesipitoisuus suurempi kuin 47 mutta enintään 72 painoprosenttia,
muualle kuulumaton

7

0406 90 87

Juusto, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen 151 EUR/100 kg/net
vesipitoisuus suurempi kuin 52 mutta enintään 62 painoprosenttia,
muualle kuulumaton

7

0406 90 88

Juusto, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen 151 EUR/100 kg/net
vesipitoisuus suurempi kuin 62 mutta enintään 72 painoprosenttia,
muualle kuulumaton

7

0406 90 93

Juusto, rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen
vesipitoisuus suurempi kuin 72 prosenttia, muualle kuulumaton

185,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 99

Juusto, rasvapitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia, muualle kuulu
maton

221,2 EUR/100 kg/
net

7

0407 00 11

Haudottaviksi tarkoitetut kalkkunan- tai hanhenmunat

105 EUR/1 000 p/st

-

0407 00 19

Haudottaviksi tarkoitetut siipikarjanmunat (ei kuitenkaan kalkkunan- tai
hanhenmunat)

35 EUR/1 000 p/st

-

0407 00 30

Kuorelliset siipikarjanmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt (ei kuitenkaan
haudottaviksi tarkoitetut)

30,4 EUR/100 kg/
net

-

0407 00 90

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt (ei kuitenkaan siipi
karjanmunat)

7,7

0

0408 11 20

Munankeltuaiset, kuivatut, ihmisravinnoksi soveltumattomat, myös lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

0

0408 11 80

Munankeltuaiset, kuivatut, ihmisravinnoksi soveltuvat, myös lisättyä soke
ria tai muuta makeutusainetta sisältävät

142,3 EUR/100 kg/
net

-

0408 19 20

Munankeltuaiset, tuoreet, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädy
tetyt tai muulla tavalla säilötyt, ihmisravinnoksi soveltumattomat, myös li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (ei kuitenkaan kuiva
tut)

vapaa

0

0408 19 81

Munankeltuaiset, nestemäiset, ihmisravinnoksi soveltuvat, myös lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

62 EUR/100 kg/net

-
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0408 19 89

Munankeltuaiset, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, ihmisravinnoksi so
veltuvat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (ei kui
tenkaan kuivatut ja nestemäiset)

66,3 EUR/100 kg/
net

-

0408 91 20

Kuivatut linnunmunat, kuorettomat, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävät, ihmisravinnoksi soveltumattomat (ei kuitenkaan
munankeltuaiset)

vapaa

0

0408 91 80

Kuivatut linnunmunat, kuorettomat, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävät, ihmisravinnoksi soveltuvat (ei kuitenkaan munan
keltuaiset)

137,4 EUR/100 kg/
net

-

0408 99 20

Kuorettomat linnunmunat, tuoreet, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoil
lut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävät, ihmisravinnoksi soveltumattomat (ei kuiten
kaan kuivatut eivätkä munankeltuaiset)

vapaa

0

0408 99 80

Kuorettomat linnunmunat, tuoreet, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoil
lut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävät, ihmisravinnoksi soveltuvat (ei kuitenkaan kui
vatut eivätkä munankeltuaiset)

35,3 EUR/100 kg/
net

-

0409 00 00

Luonnonhunaja

17,3

0

0410 00 00

Kilpikonnan munat, linnunpesät ja muut eläinperäiset syötävät tuotteet,
muualle kuulumattomat

7,7

0

0501 00 00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjät
teet

vapaa

0

0502 10 00

Sian ja villisian harjakset ja niiden jätteet

vapaa

0

0502 90 00

Mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat ja tällaisten karvo
jen jätteet

vapaa

0

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai pa
loina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai
savustetut

vapaa

0

0505 10 10

Untuvat ja pehmustehöyhenet, valmistamattomat, myös pölystä puhdiste
tut, desinfioidut tai yksinkertaisesti puhdistetut

vapaa

0

0505 10 90

Untuvat ja pehmustehöyhenet, säilytystä varten enemmän puhdistetut ja
säilytystä varten käsitellyt

vapaa

0

0505 90 00

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höy
henen osat (myös leikatuin reunoin), joita ei ole enempää valmistettu kuin
puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhe
nen osista saatu jauhe ja jätteet (ei kuitenkaan untuvat ja pehmustehöyhe
net)

vapaa

0

0506 10 00

Osseiini ja hapolla käsitellyt luut

vapaa

0
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0506 90 00

Luut ja sarvitohlot ja niistä saadut jauheet ja jätteet, valmistamattomat,
rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut tai degelatinoidut (ei kui
tenkaan osseiini, hapolla käsitellyt luut ja määrämuotoisiksi leikatut)

vapaa

0

0507 10 00

Norsunluu, valmistamaton tai yksinkertaisesti valmistettu, sekä norsun
luusta saatu jauhe ja jätteet (ei kuitenkaan määrämuotoisiksi leikatut)

vapaa

0

0507 90 00

Kilpikonnankuori, valaanhetulat ja valaanhetulasarjat, sarvet, kaviot, sor
kat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut
sekä näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet (ei kuitenkaan määrämuotoi
siksi leikatut eikä norsunluu)

vapaa

0

0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten
kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet,
valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut (ei kuitenkaan määrä
muotoisiksi leikatut ja työstetyt)

vapaa

0

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi,
myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säi
lötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuot
teiden valmistukseen

vapaa

0

0511 10 00

Naudan siemenneste

vapaa

0

0511 91 10

Kalanjätteet

vapaa

0

0511 91 90

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangatto
mista saadut tuotteet (ei kuitenkaan kalanjätteet); kuolleet kalat, äyriäiset,
nilviäiset tai muut vedessä elävät selkärangattomat, ihmisravinnoksi sovel
tumattomat

vapaa

0

0511 99 10

Eläinperäiset jänteet, raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kal
taiset jätteet

vapaa

0

0511 99 31

Pesusienet, eläinperäiset, valmistamattomat, myös suolavedellä pestyt tai
yksinkertaisesti puhdistetut

vapaa

0

0511 99 39

Pesusienet, eläinperäiset (ei kuitenkaan valmistamattomat)

5,1

0

0511 99 85

Eläintuotteet, muualle kuulumattomat; kuolleet eläimet, ihmisravinnoksi
soveltumattomat, (ei kuitenkaan kalat, äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä
elävät selkärangattomat)

vapaa

0

0601 10 10

Hyasinttien sipulit, lepotilassa olevat

5,1

0

0601 10 20

Narsissien sipulit, lepotilassa olevat

5,1

0

0601 10 30

Tulppaanien sipulit, lepotilassa olevat

5,1

0

0601 10 40

Gladioluksien sipulit, lepotilassa olevat

5,1

0

0601 10 90

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat (ei kuiten
kaan ihmisravinnoksi tarkoitetut, hyasintit, narsissit, tulppaanit ja Cicho
rium intybus sativum -lajiketta olevat sikurit elävinä kasveina tai juurina)

5,1

0
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0601 20 10

Sikurit elävinä kasveina tai juurina (ei kuitenkaan Cichorium intybus sativum
-lajiketta olevan sikurin juuret)

vapaa

0

0601 20 30

Orkideojen, hyasinttien, narsissien ja tulppaanien sipulit, kasvavat tai kuk
kivat

9,6

0

0601 20 90

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat (ei kui
tenkaan ihmisravinnoksi tarkoitetut, orkideat, hyasintit, narsissit, tulppaa
nit sekä sikurit elävinä kasveina tai juurina)

6,4

0

0602 10 10

Viiniköynnöksen pistokkaat ja varttamisoksat, juurruttamattomat

vapaa

0

0602 10 90

Pistokkaat ja varttamisoksat, juurruttamattomat (ei kuitenkaan viiniköyn
nöksen)

4

0

0602 20 10

Viiniköynnökset, vartetut tai juurrutetut

vapaa

0

0602 20 90

Puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät tai pähkinät ovat syötäviä
(ei kuitenkaan viiniköynnökset)

8,3

0

0602 30 00

Rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

8,3

0

0602 40 10

Ruusut, silmuttamattomat ja varttamattomat

8,3

0

0602 40 90

Ruusut, silmutetut tai vartetut

8,3

0

0602 90 10

Sienirihmasto

8,3

0

0602 90 20

Ananakset

vapaa

0

0602 90 30

Kasvikset ja mansikat

8,3

0

0602 90 41

Elävät metsäpuut

8,3

0

0602 90 45

Avomaankasvien juurrutetut pistokkaat ja nuoret puiden ja pensaiden tai
met (ei kuitenkaan hedelmä-, pähkinä- ja metsäpuiden)

6,5

0

0602 90 49

Avomaan puut ja pensaat, mukaan lukien niiden juuret (ei kuitenkaan pis
tokkaat, varttamisoksat ja nuoret taimet sekä hedelmä-, pähkinä- ja metsä
puut)

8,3

0

0602 90 51

Monivuotiset avomaankasvit

8,3

0

0602 90 59

Elävät avomaankasvit, mukaan lukien niiden juuret (ei kuitenkaan sipulit,
juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, mukaan lukien sikurit elävinä kas
veina tai juurina, juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat, rhodo
dendronit ja atsaleat, ruusut, sienirihmasto, ananakset, kasvikset ja mansi
kat, puut ja pensaat)

8,3

0

0602 90 70

Huonekasvien juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet (ei kuitenkaan kak
tukset)

6,5

0
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0602 90 91

Kukkivat huonekasvit, nupullisina tai kukkivina (ei kuitenkaan kaktukset)

6,5

0

0602 90 99

Elävät huonekasvit ja kaktukset (ei kuitenkaan juurrutetut pistokkaat, nuo
ret taimet ja kukkivat kasvit nupullisina tai kukkivina)

6,5

0

0603 11 00

Tuoreet leikkoruusut ja ruusunnuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppui
hin tai koristetarkoituksiin

12

0

0603 12 00

Tuoreet leikkoneilikat ja neilikannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppui
hin tai koristetarkoituksiin

12

0

0603 13 00

Tuoreet leikko-orkideat ja orkideannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimp
puihin tai koristetarkoituksiin

12

0

0603 14 00

Tuoreet leikkokrysanteemit ja krysanteeminnuput, jollaiset soveltuvat kuk
kakimppuihin tai koristetarkoituksiin

12

0

0603 19 10

Tuoreet leikkogladiolukset ja gladioluksennuput, jollaiset soveltuvat kuk
kakimppuihin tai koristetarkoituksiin

12

0

0603 19 90

Tuoreet leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin
tai koristetarkoituksiin (ei kuitenkaan ruusut, neilikat, orkideat, gladioluk
set ja krysanteemit)

12

0

0603 90 00

Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin ja koristetarkoituksiin, vär
jätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut, kuivatut

10

0

0604 10 10

Poronjäkälä, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuore, kuivattu,
värjätty, valkaistu, kyllästetty tai muulla tavalla valmistettu

vapaa

0

0604 10 90

Sammal ja jäkälä, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kui
vatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut (ei kui
tenkaan poronjäkälä)

5

0

0604 91 20

Joulupuut, tuoreet

2,5

0

0604 91 40

Havupuun oksat, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet

2,5

0

0604 91 90

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, ilman kukkia tai kukannuppuja,
sekä ruoho, tuoreet, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin (ei kuiten
kaan joulupuut ja havupuun oksat)

2

0

0604 99 10

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, ilman kukkia tai kukannuppuja,
sekä ruoho, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, ainoastaan kuivatut

vapaa

0

0604 99 90

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, ilman kukkia tai kukannuppuja,
sekä ruoho, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, värjätyt, valkaistut,
kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut (ei kuitenkaan ainoastaan kuiva
tut)

10,9

0

0701 10 00

Siemenperunat

4,5

0
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0701 90 10

Tärkkelyksen valmistukseen tarkoitetut perunat, tuoreet tai jäähdytetyt

5,8

0

0701 90 50

Uudet perunat, tullattaessa 1.1.–30.6., tuoreet tai jäähdytetyt

13,4

0

0701 90 90

Vanhat perunat, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan uudet perunat, sie
menperunat ja tärkkelyksen valmistukseen tarkoitetut perunat)

11,5

0

0702 00 00

Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0703 10 11

Istukassipulit, tuoreet tai jäähdytetyt

9,6

0

0703 10 19

Kepasipulit, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan istukassipulit)

9,6

0

0703 10 90

Salottisipulit, tuoreet tai jäähdytetyt

9,6

0

0703 20 00

Valkosipulit, tuoreet tai jäähdytetyt

9,6 + 120 EUR/
100 kg/net

TQ(GC)

0703 90 00

Purjosipulit ja muut Allium-sukuiset kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt (ei
kuitenkaan kepasipulit, salottisipulit ja valkosipulit)

10,4

0

0704 10 00

Kukkakaali ja parsakaalit (ei kuitenkaan Brassica oleracea var. italica), tuoreet
tai jäähdytetyt

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/net

0

0704 20 00

Ruusukaalit, tuoreet tai jäähdytetyt

12

0

0704 90 10

Valko- ja punakaalit, tuoreet tai jäähdytetyt

12 MIN 0,4 EUR/
100 kg/net

0

0704 90 90

Kyssäkaalit ja lehtikaalit sekä niiden kaltaiset Brassica-sukuiset syötävät
kaalit, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan kukkakaalit, ruusukaalit,
valko- ja punakaalit)

12

0

0705 11 00

Keräsalaatit, tuoreet tai jäähdytetyt

12 MIN 2,0 EUR/
100 kg/br

0

0705 19 00

Salaatit, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan keräsalaatit)

10,4

0

0705 21 00

Salaattisikurit eli suppusikurit, tuoreet tai jäähdytetyt

10,4

0

0705 29 00

Sikurit ja endiivit, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan salaattisikuri eli
suppusikuri)

10,4

0

0706 10 00

Porkkanat ja nauriit, tuoreet tai jäähdytetyt

13,6

0

0706 90 10

Mukulasellerit, tuoreet tai jäähdytetyt

13,6

0

0706 90 30

Piparjuuret (Cochlearia armoracia), tuoreet tai jäähdytetyt

12

0
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0706 90 90

Punajuuret, kaurajuuret, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juu
ret, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan porkkanat, nauriit, mukulasellerit
ja piparjuuret)

13,6

0

0707 00 05

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0707 00 90

Tuoreet tai jäähdytetyt pikkukurkut

12,8

0

0708 10 00

Tuoreet tai jäähdytetyt herneet (Pisum sativum), myös silvityt

13,6

0

0708 20 00

Tuoreet tai jäähdytetyt pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.), myös silvityt

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/net

0

0708 90 00

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt (ei kuitenkaan herneet
(Pisum sativum) ja pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.))

11,2

0

0709 20 00

Tuoreet tai jäähdytetyt parsat

10,2

0

0709 30 00

Tuoreet tai jäähdytetyt munakoisot

12,8

0

0709 40 00

Tuoreet tai jäähdytetyt ruoti- eli lehtisellerit

12,8

0

0709 51 00

Tuoreet tai jäähdytetyt Agaricus-sukuiset sienet

12,8

0

0709 59 10

Tuoreet tai jäähdytetyt kantarellit

3,2

0

0709 59 30

Tuoreet tai jäähdytetyt tatit

5,6

0

0709 59 50

Tuoreet tai jäähdytetyt multasienet eli tryffelit

6,4

0

0709 59 90

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet (ei kuitenkaan kantarellit, tatit, Agaricus-su
kuiset sienet ja multasienet eli tryffelit)

6,4

0

0709 60 10

Tuoreet tai jäähdytetyt makeat ja miedot paprikat

7,2

0

0709 60 91

Tuoreet tai jäähdytetyt Capsicum-sukuiset hedelmät, kapsasiinin tai Capsicu
min alkoholipitoisten oleoresiinien teolliseen valmistukseen tarkoitetut

vapaa

0

0709 60 95

Tuoreet tai jäähdytetyt Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, haihtuvien
öljyjen ja resinoidien teolliseen valmistukseen tarkoitetut

vapaa

0

0709 60 99

Tuoreet tai jäähdytetyt Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät (ei kuiten
kaan kapsasiinin tai Capsicumin alkoholipitoisten oleoresiinien teolliseen
valmistukseen tarkoitetut, haihtuvien öljyjen ja resinoidien teolliseen val
mistukseen tarkoitetut sekä makeat ja miedot paprikat)

6,4

0

0709 70 00

Tuoreet tai jäähdytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatit ja tarhamaltsat

10,4

0

0709 90 10

Tuoreet tai jäähdytetyt salaattikasvit (ei kuitenkaan salaatit, sikurit ja endii
vit)

10,4

0
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0709 90 20

Tuoreet tai jäähdytetyt lehtijuurikkaat eli mangoldit ja kardonit

10,4

0

0709 90 31

Tuoreet tai jäähdytetyt oliivit (ei kuitenkaan öljyn valmistukseen tarkoite
tut)

4,5

0

0709 90 39

Tuoreet tai jäähdytetyt oliivit, öljyn valmistukseen tarkoitetut

13,1 EUR/100 kg/
net

0

0709 90 40

Tuoreet tai jäähdytetyt kaprikset

5,6

0

0709 90 50

Tuoreet tai jäähdytetyt fenkolit

8

0

0709 90 60

Tuoreet tai jäähdytetyt sokerimaissit

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0709 90 80

Tuoreet tai jäähdytetyt latva-artisokat

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0709 90 90

Tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset (ei kuitenkaan perunat, tomaatit, Alliumsukuiset kasvit, Brassica-sukuiset kaalit, Lactuca sativa -lajin ja Chichoriumsuvun salaatit, porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit,
retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, kurkut ja pikkukur
kut, palkokasvit, artisokat, parsa, munakoisot, sienet ja multasienet (tryffe
lit), Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, pinaatti, uudenseelanninpi
naatti ja tarhamaltsa, lehtijuurikkaat, kardonit, oliivit, kaprikset, fenkoli,
sokerimaissi ja kesäkurpitsat)

12,8

0

0710 10 00

Jäädytetyt perunat, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

14,4

0

0710 21 00

Jäädytetyt herneet (Pisum sativum), myös silvityt, myös höyryssä tai vedessä
keitetyt

14,4

0

0710 22 00

Jäädytetyt pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.), myös silvityt, myös höyryssä
tai vedessä keitetyt

14,4

0

0710 29 00

Jäädytetyt palkokasvit, myös silvityt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt (ei
kuitenkaan herneet ja pavut)

14,4

0

0710 30 00

Jäädytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatit ja tarhamaltsat, myös höyryssä
tai vedessä keitetyt

14,4

0

0710 40 00

Jäädytetyt sokerimaissit, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

0710 80 10

Jäädytetyt oliivit, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

15,2

0

0710 80 51

Jäädytetyt makeat ja miedot paprikat, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

14,4

0

L 356/84

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

0710 80 59

Jäädytetyt Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, myös höyryssä tai ve
dessä keitetyt (ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat)

6,4

0

0710 80 61

Jäädytetyt Agaricus-sukuiset sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

14,4

0

0710 80 69

Jäädytetyt sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt (ei kuitenkaan Agari
cus-sukuiset sienet)

14,4

0

0710 80 70

Jäädytetyt tomaatit, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

14,4

0

0710 80 80

Jäädytetyt latva-artisokat, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

14,4

0

0710 80 85

Jäädytetyt parsat, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

14,4

0

0710 80 95

Jäädytetyt kasvikset, myös höyryssä tai vedessä keitetyt (ei kuitenkaan pe
runat, palkokasvit, pinaatit, uudenseelanninpinaatit, tarhamaltsat, sokeri
maissit, oliivit, Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, sienet, tomaatit ja
latva-artisokat)

14,4

0

0710 90 00

Jäädytetyt kasvissekoitukset, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

14,4

0

0711 20 10

Oliivit väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkiha
poke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittö
mään kulutukseen soveltumattomina (ei kuitenkaan öljyn valmistukseen
tarkoitetut)

6,4

0

0711 20 90

Oliivit väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkiha
poke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittö
mään kulutukseen soveltumattomina, öljyn valmistukseen tarkoitetut

13,1 EUR/100 kg/
net

0

0711 40 00

Kurkut väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkiha
poke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittö
mään kulutukseen soveltumattomina

12

0

0711 51 00

Agaricus-suvun sienet, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolave
dessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä
tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

9,6 + 191 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

0711 59 00

Sienet ja multasienet (tryffelit), väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai
suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta
siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina (ei kuitenkaan
Agaricus-sukuiset sienet)

9,6

0

0711 90 10

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät väliaikaisesti esim. rikkidioksidi
kaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säi
löttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina (ei
kuitenkaan makeat ja miedot paprikat)

6,4

0
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0711 90 30

Sokerimaissit, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä,
rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa
välittömään kulutukseen soveltumattomina

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

0711 90 50

Kepasipulit, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rik
kihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa vä
littömään kulutukseen soveltumattomina

7,2

0

0711 90 70

Kaprikset, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikki
hapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välit
tömään kulutukseen soveltumattomina

4,8

0

0711 90 80

Kasvikset, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikki
hapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välit
tömään kulutukseen soveltumattomina (ei kuitenkaan oliivit, kaprikset,
kurkut ja pikkukurkut, sienet, multasienet eli tryffelit, Capsicum- tai Pi
menta-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat, sokeri
maissi, kepasipulit ja kasvissekoitukset)

9,6

0

0711 90 90

Kasvissekoitukset, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolave
dessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä
tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

12

0

0712 20 00

Kuivatut kepasipulit, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhe
tut, mutta ei enempää valmistetut

12,8

0

0712 31 00

Kuivatut Agaricus-sukuiset sienet, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rou
hitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

12,8

0

0712 32 00

Kuivatut puunkorvat (Auricularia spp.), kokonaiset, paloitellut, viipaloidut,
rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

12,8

0

0712 33 00

Kuivatut poimuhytykät (Tremella spp.), kokonaiset, paloitellut, viipaloidut,
rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

12,8

0

0712 39 00

Kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit), kokonaiset, paloitellut, viipaloidut,
rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut (ei kuitenkaan Agari
cus-sukuiset sienet, puunkorvat (Auricularia spp.) ja poimuhytykät (Tremella
spp.))

12,8

0

0712 90 05

Kuivatut perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää val
mistetut

10,2

0

0712 90 11

Kuivatut sokerimaissit, hybridit, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

0712 90 19

Kuivatut sokerimaissit (Zea mays var. saccharata), myös paloitellut tai viipa
loidut, mutta ei enempää valmistetut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoite
tut hybridit)

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

Kuivatut tomaatit, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut,
mutta ei enempää valmistetut

12,8

0

0712 90 50

Kuivatut porkkanat, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhe
tut, mutta ei enempää valmistetut

12,8

0
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0712 90 90

Kuivatut kasvikset ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut,
rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut (ei kuitenkaan peru
nat, kepasipulit, sienet, multasienet eli tryffelit, sokerimaissi, tomaatit ja
porkkanat)

12,8

0

0713 10 10

Kuivatut, silvityt herneet (Pisum sativum), kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

0713 10 90

Kuivatut, silvityt herneet (Pisum sativum), myös kalvottomat tai halkaistut
(ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

0713 20 00

Kuivatut, silvityt kahviherneet (garbanzot), myös kalvottomat tai halkais
tut

vapaa

0

0713 31 00

Kuivatut, silvityt Vigna mungo (L.) Hepper- tai Vigna radiata (L.) Wilczek -la
jin pavut, myös kalvottomat tai halkaistut

vapaa

0

0713 32 00

Kuivatut, silvityt adzukipavut (Phaseolus tai Vigna angularis), myös kalvot
tomat tai halkaistut

vapaa

0

0713 33 10

Kuivatut, silvityt tarhapavut (Phaseolus vulgaris), kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

0713 33 90

Kuivatut, silvityt tarhapavut (Phaseolus vulgaris), myös kalvottomat tai hal
kaistut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

0713 39 00

Kuivatut, silvityt pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit), myös kalvottomat
tai halkaistut (ei kuitenkaan Vigna mungo (L.) Hepper- tai Vigna radiata (L.)
Wilczek -lajin pavut, adzukipavut ja tarhapavut)

vapaa

0

0713 40 00

Kuivatut, silvityt linssit (kylvövirvilät), myös kalvottomat tai halkaistut

vapaa

0

0713 50 00

Kuivatut, silvityt härkäpavut (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina ja
Vicia faba var. minor), myös kalvottomat tai halkaistut

3,2

0

0713 90 00

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu (ei kuitenkaan
herneet, kahviherneet, pavut, linssit ja härkäpavut)

3,2

0

0714 10 10

Hienoista tai karkeista maniokkijauhoista valmistetut pelletit

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 91

Tuoreet ja kokonaiset tai kuorettomat ja jäädytetyt maniokkijuuret, myös
paloitellut, ihmisravinnoksi, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 28 kg

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 99

Tuoreet tai kuivatut maniokkijuuret, paloitellut tai pelleteiksi valmistetut
(ei kuitenkaan alanimikkeisiin 0714 10 10 ja 0714 10 91 luokiteltavat)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 20 10

Tuoreet bataatit, kokonaiset, ihmisravinnoksi tarkoitetut

3,8

0

0714 20 90

Tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut bataatit, myös paloitellut tai
pelleteiksi valmistetut (ei kuitenkaan tuoreet, kokonaiset, ihmisravinnoksi
tarkoitetut bataatit)

6,4 EUR/100 kg/net

0
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0714 90 11

Tuoreet ja kokonaiset tai kuorettomat ja jäädytetyt arrow- ja salepjuuret
sekä niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat,
myös paloitellut, ihmisravinnoksi, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 28 kg (ei kuitenkaan maniokkijuuri, maa-artisokka ja
bataatti)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 19

Tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut arrow- ja salepjuuret sekä nii
den kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat, myös paloi
tellut tai pelleteiksi valmistetut (ei kuitenkaan tuoreet ja kokonaiset tai
kuorettomat ja jäädytetyt, ihmisravinnoksi tarkoitetut, joiden tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino on enintään 28 kg, sekä maniokki
juuret, bataatit ja maa-artisokat)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 90

Tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut maa-artisokat ja niiden kaltai
set runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, myös pa
loitellut tai pelleteiksi valmistetut; saagoydin (ei kuitenkaan maniokkijuu
ret, arrowjuuret, salepjuuret ja bataatit)

3,8

0

0801 11 00

Kuivatut kookospähkinänsydämet

vapaa

0

0801 19 00

Tuoreet kookospähkinät, myös kuorettomat

vapaa

0

0801 21 00

Tuoreet tai kuivatut parapähkinät, kuorelliset

vapaa

0

0801 22 00

Tuoreet tai kuivatut parapähkinät, kuorettomat

vapaa

0

0801 31 00

Tuoreet tai kuivatut cashewpähkinät, kuorelliset

vapaa

0

0801 32 00

Tuoreet tai kuivatut cashewpähkinät, kuorettomat

vapaa

0

0802 11 10

Tuoreet tai kuivatut karvasmantelit, kuorelliset

vapaa

0

0802 11 90

Tuoreet tai kuivatut mantelit, kuorelliset (ei kuitenkaan karvasmantelit)

5,6

0

0802 12 10

Tuoreet tai kuivatut karvasmantelit, kuorettomat

vapaa

0

0802 12 90

Tuoreet tai kuivatut mantelit, kuorettomat (ei kuitenkaan karvasmantelit)

3,5

0

0802 21 00

Tuoreet tai kuivatut hasselpähkinät, myös filbertspähkinät (Corylus spp.),
kuorelliset

3,2

0

0802 22 00

Tuoreet tai kuivatut hasselpähkinät, myös filbertspähkinät (Corylus spp.),
kuorettomat

3,2

0

0802 31 00

Tuoreet tai kuivatut saksanpähkinät, kuorelliset

4

0

0802 32 00

Tuoreet tai kuivatut saksanpähkinät, kuorettomat

5,1

0

0802 40 00

Tuoreet tai kuivatut kastanjat (Castanea spp.), myös kuorettomat

5,6

0

0802 50 00

Tuoreet tai kuivatut pistaasimantelit (pistaasipähkinät), myös kuorettomat

1,6

0
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0802 60 00

Tuoreet tai kuivatut australianpähkinät (macadamiapähkinät), myös kuo
rettomat

2

0

0802 90 20

Tuoreet tai kuivatut areca- eli betelpähkinät ja koolapähkinät (colapähki
nät) ja pekaanipähkinät, myös kuorettomat

vapaa

0

0802 90 50

Tuoreet tai kuivatut pinjansiemenet, myös kuorettomat

2

0

0802 90 85

Tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat (ei kuitenkaan kookos
pähkinät, parapähkinät, cashewpähkinät, mantelit, hasselpähkinät, saksan
pähkinät, kastanjat (Castanea spp), pistaasimantelit eli pistaasipähkinät pe
kaanipähkinät, arecapähkinät eli betelpähkinät, koolapähkinät eli colapäh
kinät, pinjansiemenet ja australianpähkinät eli macadamiapähkinät)

2

0

0803 00 11

Tuoreet jauhobanaanit

16

0

0803 00 19

Tuoreet banaanit (ei kuitenkaan jauhobanaanit)

176 EUR/1 000 kg/
net

SP 1

0803 00 90

Kuivatut banaanit, mukaan lukien jauhobanaanit

16

0

0804 10 00

Tuoreet tai kuivatut taatelit

7,7

0

0804 20 10

Tuoreet viikunat

5,6

0

0804 20 90

Kuivatut viikunat

8

0

0804 30 00

Tuoreet tai kuivatut ananakset

5,8

0

0804 40 00

Tuoreet tai kuivatut avokadot

5,1

0

0804 50 00

Tuoreet tai kuivatut guavat, mangot ja mangostanit

vapaa

0

0805 10 20

Tuoreet makeat appelsiinit

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0/5+EP

0805 10 80

Tuoreet tai kuivatut appelsiinit (ei kuitenkaan tuoreet makeat appelsiinit)

16

0

0805 20 10

Tuoreet tai kuivatut klementiinit

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0805 20 30

Tuoreet tai kuivatut monrealit (monreales) ja satsumat

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0805 20 50

Tuoreet tai kuivatut mandariinit ja wilkingit

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0805 20 70

Tuoreet tai kuivatut tangeriinit

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP
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0805 20 90

Tuoreet tai kuivatut tangelot, ortaniquet, malaquinat ja muut niiden kaltai
set sitrushedelmähybridit (ei kuitenkaan klementiinit, monrealit (monrea
les) ja satsumat, mandariinit, wilkingit ja tangeriinit)

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0805 40 00

Tuoreet tai kuivatut greipit ja pomelot

2,4

0

0805 50 10

Tuoreet tai kuivatut sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0805 50 90

Tuoreet tai kuivatut limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät (ei kuitenkaan appelsiinit, sitruunat
(Citrus limon, Citrus limonum), limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),
greipit, pomelot, mandariinit, mukaan lukien tangeriinit ja satsumat, kle
mentiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit)

12,8

0

0806 10 10

Tuoreet, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0806 10 90

Tuoreet viinirypäleet (ei kuitenkaan syötäviksi tarkoitetut)

17,6

0

0806 20 10

Korintit

2,4

0

0806 20 30

Sultanarusinat

2,4

0

0806 20 90

Kuivatut viinirypäleet (ei kuitenkaan korintit ja sultanarusinat)

2,4

0

0807 11 00

Tuoreet vesimelonit

8,8

0

0807 19 00

Tuoreet melonit (ei kuitenkaan vesimelonit)

8,8

0

0807 20 00

Tuoreet papaijat

vapaa

0

0808 10 10

Tuoreet omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen tarkoitetut omenat,
irtotavarana, tullattaessa 16.9.–15.12.

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 10 80

Tuoreet omenat (ei kuitenkaan omenasiiderin tai omenamehun valmistuk
seen tarkoitetut, irtotavarana, tullattaessa 16.9.–15.12.)

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0808 20 10

Tuoreet päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut pää
rynät, irtotavarana, tullattaessa 1.8.–31.12.

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 20 50

Tuoreet päärynät (ei kuitenkaan päärynäsiiderin tai päärynämehun valmis
tukseen tarkoitetut, irtotavarana, tullattaessa 1.8.–31.12.)

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0808 20 90

Tuoreet kvittenit

7,2

0

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP
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0809 20 05

Tuoreet hapankirsikat (Prunus cerasus)

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0809 20 95

Tuoreet kirsikat (ei kuitenkaan hapankirsikat (Prunus cerasus))

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0809 30 10

Tuoreet nektariinit

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0809 30 90

Tuoreet persikat (ei kuitenkaan nektariinit)

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0809 40 05

Tuoreet luumut

Liitteen I lisäyksessä
2 oleva A jakso

0+EP

0809 40 90

Tuoreet oratuomenmarjat

12

0

0810 10 00

Tuoreet mansikat

12,8 MIN 2,4 EUR/
100 kg/net

0

0810 20 10

Tuoreet vadelmat

8,8

0

0810 20 90

Tuoreet vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

9,6

0

0810 40 10

Tuoreet puolukat (Vaccinium vitis-idaea -lajin hedelmät)

vapaa

0

0810 40 30

Tuoreet mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

3,2

0

0810 40 50

Tuoreet pensaskarpalot ja pensasmustikat (Vaccinium macrocarpon- ja Vacci
nium corymbosum -lajin hedelmät)

3,2

0

0810 40 90

Tuoreet Vaccinium-suvun hedelmät (ei kuitenkaan Vaccinium vitis-idaea-,
Vaccinium myrtillus-, Vaccinium macrocarpon- ja Vaccinium corymbosum -lajin
hedelmät)

9,6

0

0810 50 00

Tuoreet kiivit

8,8

0

0810 60 00

Tuoreet durianit

8,8

0

0810 90 30

Tuoreet tamarindit, cashew-omenat, jakkipuun hedelmät, litsit ja sapotillat

vapaa

0

0810 90 40

Tuoreet passiohedelmät, karambolat ja pitahaijat (pitahaya)

vapaa

0

0810 90 50

Tuoreet mustaherukat

8,8

0

0810 90 60

Tuoreet punaherukat

8,8

0
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Luokka

0810 90 70

Tuoreet valkoherukat ja karviaiset

9,6

0

0810 90 95

Tuoreet hedelmät, syötävät (ei kuitenkaan pähkinät, banaanit, taatelit, vii
kunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tama
rindit, cashew-omenat, jakkipuun hedelmät, litsit, sapotillat, passiohedel
mät, karambolat, pitahaijat (pitahaya), sitrushedelmät, viinirypäleet, melo
nit, omenat, päärynät, kvittenit, aprikoosit, kirsikat, persikat, luumut, ora
tuomenmarjat, mansikat, vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loga
ninmarjat, musta-, valko- ja punaherukat, karviaiset, karpalot, Vacciniumsuvun hedelmät, kiivit ja durianit)

8,8

0

0811 10 11

Jäädytetyt mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus suurempi
kuin 13 painoprosenttia

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 10 19

Jäädytetyt mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään
13 painoprosenttia

20,8

0

0811 10 90

Jäädytetyt mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

14,4

0

0811 20 11

Jäädytetyt vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat,
musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, keittämättömät tai vedessä
tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät,
sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 20 19

Jäädytetyt vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat,
musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, keittämättömät tai vedessä
tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät,
sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia

20,8

0

0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

14,4

0

0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

14,4

0

0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

12

0

0811 20 59

Jäädytetyt karhunvatukat ja mulperinmarjat, keittämättömät tai vedessä tai
höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättö
mät

12

0

0811 20 90

Jäädytetyt loganinmarjat, valkoherukat ja karviaiset, keittämättömät tai ve
dessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämättömät

14,4

0

0811 90 11

Jäädytetyt guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-ome
nat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pi
tahajat (pitahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, areca
pähkinät (betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät), ja australianpähki
nät (macadamiapähkinät), keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus suu
rempi kuin 13 painoprosenttia

13 + 5,3 EUR/
100 kg/net

0
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0811 90 19

Jäädytetyt syötävät hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai
höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, so
keripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia (ei kuitenkaan mansikat,
vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valkoja punaherukat, karviaiset, guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tama
rindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedel
mät, karambolat, pitahaijat (pitahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät,
parapähkinät, arecapähkinät (betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät)
ja australianpähkinät (macadamiapähkinät))

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 90 31

Jäädytetyt guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-ome
nat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pi
tahajat (pitahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, areca
pähkinät (betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät), ja australianpähki
nät (macadamiapähkinät), keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enin
tään 13 painoprosenttia

13

0

0811 90 39

Jäädytetyt syötävät hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai
höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, so
keripitoisuus enintään 13 painoprosenttia (ei kuitenkaan mansikat, vadel
mat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja pu
naherukat, karviaiset, guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit,
cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, ka
rambolat, pitahaijat (pitahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapäh
kinät, arecapähkinät (betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät) ja aust
ralianpähkinät (macadamiapähkinät))

20,8

0

0811 90 50

Jäädytetyt mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät) keittämättömät tai
vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämättömät

12

0

0811 90 70

Jäädytetyt Vaccinium myrtilloides- ja Vaccinium angustifolium -lajin hedelmät,
keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämättömät

3,2

0

0811 90 75

Jäädytetyt hapankirsikat (Prunus Cerasus), myös vedessä tai höyryssä keite
tyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

14,4

0

0811 90 80

Jäädytetyt kirsikat, myös vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämättömät (ei kuitenkaan hapankirsikat (Pru
nus cerasus))

14,4

0

0811 90 85

Jäädytetyt guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-ome
nat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pi
tahajat (pitahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, areca
pähkinät (betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät), ja australianpähki
nät (macadamiapähkinät), keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

9

0
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0811 90 95

Jäädytetyt syötävät hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai
höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättö
mät (ei kuitenkaan mansikat, vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat,
loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat, karviaiset, mustikat (Vacci
nium myrtillus -lajin hedelmät), Vaccinium myrtilloides- ja Vaccinium angusti
folium -lajin hedelmät, kirsikat, guavat, mangot, mangostanit, papaijat, ta
marindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohe
delmät, karambolat, pitahaijat (pitahaya), kookospähkinät, cashewpähki
nät, parapähkinät, arecapähkinät (betelpähkinät), koolapähkinät (colapäh
kinät) ja australianpähkinät (macadamiapähkinät))

14,4

0

0812 10 00

Kirsikat, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkiha
poke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittö
mään kulutukseen soveltumattomina

8,8

0

0812 90 10

Aprikoosit, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikki
hapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välit
tömään kulutukseen soveltumattomina

12,8

0

0812 90 20

Appelsiinit, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikki
hapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välit
tömään kulutukseen soveltumattomina

12,8

0

0812 90 30

Papaijat, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkiha
poke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittö
mään kulutukseen soveltumattomina

2,3

0

0812 90 40

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät), väliaikaisesti esim. rikkidiok
sidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa
säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

6,4

0

0812 90 70

Guavat, mangot, mangostanit, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakki
puun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahajat (pita
haya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, arecapähkinät (be
telpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät), ja australianpähkinät (macada
miapähkinät), väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä,
rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa
välittömään kulutukseen soveltumattomina

5,5

0

0812 90 98

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolave
dessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä
tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina (ei kuitenkaan kirsikat,
aprikoosit, appelsiinit, papaijat, mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedel
mät), guavat, mangot, mangostanit, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jak
kipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pita
haya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, arecapähkinät (be
telpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (macada
miapähkinät))

8,8

0
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0813 10 00

Kuivatut aprikoosit

5,6

0

0813 20 00

Kuivatut luumut

9,6

0

0813 30 00

Kuivatut omenat

3,2

0

0813 40 10

Kuivatut persikat, mukaan lukien nektariinit

5,6

0

0813 40 30

Kuivatut päärynät

6,4

0

0813 40 50

Kuivatut papaijat

2

0

0813 40 60

Kuivatut tamarindit

vapaa

0

0813 40 70

Kuivatut cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohe
delmät, karambolat ja pitahaijat (pitahaya)

vapaa

0

0813 40 95

Kuivatut syötävät hedelmät (ei kuitenkaan pähkinät, banaanit, taatelit, vii
kunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tama
rindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedel
mät, karambolat, pitahaijat (pitahaya), sitrushedelmät, viinirypäleet, apri
koosit, luumut, omenat, päärynät ja persikat, sekoittamattomat)

2,4

0

0813 50 12

Kuivattujen papaijoiden, tamarindien, cashew-omenoiden, litsien, jakki
puun hedelmien, sapotillojen, passiohedelmien, karambolojen ja pitahaijo
jen (pitahaya) sekoitukset, luumuja sisältämättömät

4

0

0813 50 15

Kuivattujen hedelmien sekoitukset, luumuja sisältämättömät (ei kuiten
kaan pähkinöiden, banaanien, taatelien, viikunoiden, ananasten, avokado
jen, guavien, mangojen, mangostanien, papaijoiden, sitrushedelmien, viini
rypäleiden, tamarindien, cashew-omenien, litsien, jakkipuun hedelmien,
sapotillojen, passiohedelmien, karambolien ja pitahaijojen (pitahaya) sekoi
tukset)

6,4

0

0813 50 19

Kuivattujen aprikoosien, omenoiden, persikoiden mukaan lukien nektarii
nit, päärynöiden, papaijoiden ja muiden syötävien ja kuivattujen hedel
mien sekoitukset, luumuja sisältävät (ei kuitenkaan syötäväksi tarkoitettu
jen pähkinöiden, banaanien, taateleiden, viikunoiden, ananasten, avokado
jen, guavien, mangojen, mangostanien, sitrushedelmien ja viinirypäleiden
sekoitukset)

9,6

0

0813 50 31

Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan kookospähkinöitä, cashewpähki
nöitä, parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä) koolapähkinöitä
(colapähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä)

4

0

0813 50 39

Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeen 0802 syötäviä pähki
nöitä (ei kuitenkaan kookospähkinöitä, cashewpähkinöitä, parapähkinöitä,
arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (colapähkinöitä) ja
australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä))

6,4

0
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0813 50 91

Syötävien ja kuivattujen pähkinöiden, banaanien, taatelien, viikunoiden,
ananasten, avokadojen, guavien, mangojen, mangostanien, sitrushedel
mien ja viinirypäleiden sekoitukset, luumuja tai viikunoita sisältämättömät
(ei kuitenkaan yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 syötävien pähki
nöiden sekoitukset)

8

0

0813 50 99

Syötävien ja kuivattujen pähkinöiden, banaanien, taatelien, ananasten, avo
kadojen, guavien, mangojen, mangostanien, sitrushedelmien ja viinirypä
leiden sekoitukset, jotka sisältävät luumuja tai viikunoita

9,6

0

0814 00 00

Sitrushedelmien ja melonin mukaan lukien vesimelonin kuoret, tuoreet,
jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä tai muita lisäaineita sisäl
tävässä vedessä

1,6

0

0901 11 00

Kahvi (ei kuitenkaan paahdettu ja kofeiiniton)

vapaa

0

0901 12 00

Kofeiiniton kahvi (ei kuitenkaan paahdettu)

8,3

0

0901 21 00

Paahdettu kahvi (ei kuitenkaan kofeiiniton)

7,5

0

0901 22 00

Paahdettu, kofeiiniton kahvi

9

0

0901 90 10

Kahvinkuoret ja -kalvot

vapaa

0

0901 90 90

Kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

11,5

0

0902 10 00

Vihreä tee, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 3 kg

3,2

0

0902 20 00

Vihreä tee, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
3 kg

vapaa

0

0902 30 00

Musta fermentoitu tee ja osittain fermentoitu tee, myös maustettu, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 3 kg

vapaa

0

0902 40 00

Musta fermentoitu tee ja osittain fermentoitu tee, myös maustettu, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 3 kg

vapaa

0

0903 00 00

Mate

vapaa

0

0904 11 00

Piper-sukuinen pippuri, murskaamaton ja jauhamaton

vapaa

0

0904 12 00

Piper-sukuinen pippuri, murskattu tai jauhettu

4

0

0904 20 10

Kuivatut, makeat ja miedot paprikat (ei kuitenkaan murskatut tai jauhetut)

9,6

0

0904 20 30

Kuivatut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, murskaamattomat ja
jauhamattomat (ei kuitenkaan miedot paprikat)

vapaa

0

0904 20 90

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, murskatut tai jauhetut

5

0
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6

0

0905 00 00

Vanilja

0906 11 00

Kaneli (Cinnamomum zeylanicum Blume) (ei kuitenkaan murskattu ja jau
hettu)

vapaa

0

0906 19 00

Kaneli ja kanelinnuput (ei kuitenkaan Cinnamomum zeylanicum Blume -lajin
kaneli ja murskattu eikä jauhettu kaneli)

vapaa

0

0906 20 00

Kaneli ja kanelinnuput, murskatut tai jauhetut

vapaa

0

0907 00 00

Mausteneilikat (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)

8

0

0908 10 00

Muskottipähkinä

vapaa

0

0908 20 00

Muskottikukka

vapaa

0

0908 30 00

Kardemumma

vapaa

0

0909 10 00

Aniksen tai tähtianiksen siemenet

vapaa

0

0909 20 00

Korianterin siemenet

vapaa

0

0909 30 00

Roomankuminan siemenet

vapaa

0

0909 40 00

Kuminansiemenet

vapaa

0

0909 50 00

Fenkolin siemenet; katajanmarjat

vapaa

0

0910 10 00

Inkivääri

vapaa

0

0910 20 10

Sahrami (ei kuitenkaan murskattu tai jauhettu)

vapaa

0

0910 20 90

Sahrami, murskattu tai jauhettu

8,5

0

0910 30 00

Kurkuma

vapaa

0

0910 91 10

Erilaisten mausteiden sekoitukset (ei kuitenkaan murskatut tai jauhetut)

vapaa

0

0910 91 90

Erityyppisten mausteiden sekoitukset, murskatut tai jauhetut

12,5

0

0910 99 10

Sarviapilan siemenet

vapaa

0

0910 99 31

Kangasajuruoho (villitimjami) (Thymus serpyllum) (ei kuitenkaan murskattu
tai jauhettu)

vapaa

0

0910 99 33

Timjami (ei kuitenkaan murskattu tai jauhettu eikä kangasajuruoho (villi
timjami))

7

0

0910 99 39

Timjami, murskattu tai jauhettu

8,5

0
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Perustaso

Luokka

7

0

0910 99 50

Laakerinlehdet

0910 99 60

Curry

vapaa

0

0910 99 91

Mausteet, murskaamattomat ja jauhamattomat (ei kuitenkaan Piper-sukui
nen pippuri, Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, vanilja, kaneli, kane
linnuput, mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret), muskot
tipähkinä, muskottikukka, kardemumma, aniksen, tähtianiksen, fenkolin
(saksankuminan), korianterin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja
siemenet sekä katajanmarjat, inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laake
rinlehdet, curry ja sarviapilan siemenet sekä erilaisten mausteiden sekoi
tukset)

vapaa

0

0910 99 99

Mausteet, murskatut tai jauhetut (ei kuitenkaan Piper-sukuinen pippuri,
Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, vanilja, kaneli, kanelinnuput,
mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret), muskottipähkinä,
muskottikukka, kardemumma, aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksanku
minan), korianterin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja siemenet
sekä katajanmarjat, inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet,
curry ja sarviapilan siemenet sekä erilaisten mausteiden sekoitukset)

12,5

0

1001 10 00

Makaroni- eli durumvehnä

148 EUR/t

0

1001 90 10

Spelttivehnä, kylvämiseen tarkoitettu

12,8

0

1001 90 91

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja

95 EUR/t

0

1001 90 99

Speltti, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja (ei kuitenkaan sie
menvilja)

95 EUR/t

0

1002 00 00

Ruis

93 EUR/t

0

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

93 EUR/t

0

1003 00 90

Ohra (ei kuitenkaan siemenvilja)

93 EUR/t

0

1004 00 00

Kaura

89 EUR/t

0

1005 10 11

Kaksinkertaiset hybridimaissit ja top cross -hybridimaissit, siemenvilja

vapaa

0

1005 10 13

Kolminkertaiset hybridimaissit, siemenvilja

vapaa

0

1005 10 15

Yksinkertaiset hybridimaissit, siemenvilja

vapaa

0

1005 10 19

Hybridimaissi, siemenvilja (ei kuitenkaan kaksinkertaiset, top cross, kol
minkertaiset ja yksinkertaiset hybridimaissit, siemenvilja)

vapaa

0

1005 10 90

Maissi, siemenvilja (ei kuitenkaan hybridit)

94 EUR/t

0

1005 90 00

Maissi (ei kuitenkaan siemenvilja)

94 EUR/t

TQ(MZ)
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Luokka

7,7

0

1006 10 10

Kuorimaton riisi, siemenvilja

1006 10 21

Lyhytjyväinen kuorimaton riisi, kiehautettu (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 23

Keskipitkäjyväinen kuorimaton riisi, kiehautettu (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 25

Pitkäjyväinen kuorimaton riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suhde
luku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3, kiehautettu (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 27

Pitkäjyväinen kuorimaton riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suhde
luku vähintään 3, kiehautettu (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 92

Lyhytjyväinen kuorimaton riisi (ei kuitenkaan kiehautettu (parboiled) eikä
siemenvilja)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 94

Keskipitkäjyväinen kuorimaton riisi (ei kuitenkaan kiehautettu (parboiled)
eikä siemenvilja)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 96

Pitkäjyväinen kuorimaton riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suhde
luku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3 (ei kuitenkaan kiehautettu
(parboiled) eikä siemenvilja)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 98

Pitkäjyväinen kuorimaton riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suhde
luku vähintään 3 (ei kuitenkaan kiehautettu (parboiled) eikä siemenvilja)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 11

Lyhytjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi, kiehautettu (parboiled)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 13

Keskipitkäjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi, kiehautettu (parboi
led)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 15

Pitkäjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi, jyvän pituuden ja leveyden
välinen suhdeluku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3, kiehautettu
(parboiled)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 17

Pitkäjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi, jyvän pituuden ja leveyden
välinen suhdeluku vähintään 3, kiehautettu (parboiled) – Basmati

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 92

Lyhytjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi (ei kuitenkaan kiehautettu
(parboiled))

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 94

Keskipitkäjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi (ei kuitenkaan kiehau
tettu (parboiled))

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 96

Pitkäjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi, jyvän pituuden ja leveyden
välinen suhdeluku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3 (ei kuitenkaan
kiehautettu (parboiled))

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 98

Pitkäjyväinen esikuorittu cargo- eli ruskeariisi, jyvän pituuden ja leveyden
välinen suhdeluku vähintään 3 (ei kuitenkaan kiehautettu (parboiled))

264 EUR/t

TQ(RI)
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Luokka

1006 30 21

Osittain hiottu lyhytjyväinen riisi, kiehautettu (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 23

Osittain hiottu keskipitkäjyväinen riisi, kiehautettu (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 25

Osittain hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3, kiehautettu (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 27

Osittain hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku vähintään 3, kiehautettu (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 42

Osittain hiottu lyhytjyväinen riisi (ei kuitenkaan kiehautettu (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 44

Osittain hiottu keskipitkäjyväinen riisi (ei kuitenkaan kiehautettu (parboi
led))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 46

Osittain hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3 (ei kuitenkaan kiehautettu
(parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 48

Osittain hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku vähintään 3, kiehautettu, ei kuitenkaan kiehautettu (parboiled)).

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 61

Kokonaan hiottu lyhytjyväinen riisi, kiehautettu (parboiled), myös kiillo
tettu tai lasitettu

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 63

Kokonaan hiottu keskipitkäjyväinen riisi, kiehautettu (parboiled), myös
kiillotettu tai lasitettu

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 65

Kokonaan hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3, kiehautettu (parboi
led), myös kiillotettu tai lasitettu

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 67

Kokonaan hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3, kiehautettu (parboiled), myös kiillotettu tai lasi
tettu

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 92

Kokonaan hiottu lyhytjyväinen riisi, myös kiillotettu tai lasitettu (ei kuiten
kaan kiehautettu (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 94

Kokonaan hiottu keskipitkäjyväinen riisi, myös kiillotettu tai lasitettu (ei
kuitenkaan kiehautettu (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 96

Kokonaan hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2 mutta pienempi kuin 3, myös kiillotettu tai
lasitettu (ei kuitenkaan kiehautettu (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 98

Kokonaan hiottu pitkäjyväinen riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3, myös kiillotettu tai lasitettu (ei kuitenkaan kiehau
tettu (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

128 EUR/t

TQ(RI)

1007 00 10

Hybrididurra, kylvämiseen tarkoitettu

6,4

0

1007 00 90

Durra (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit)

94 EUR/t

-

L 356/100

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

24.12.2016
Perustaso

Luokka

1008 10 00

Tattari

37 EUR/t

0

1008 20 00

Hirssi (ei kuitenkaan durra)

56 EUR/t

0

1008 30 00

Kanariansiemenet

vapaa

0

1008 90 10

Ruisvehnä

93 EUR/t

0

1008 90 90

Vilja (ei kuitenkaan vehnä, vehnän ja rukiin sekavilja, ruis, ohra, kaura,
maissi, riisi, tattari, hirssi, kanariansiemenet, ruisvehnä ja durra)

37 EUR/t

0

1101 00 11

Hienot vehnäjauhot, makaroni- eli durumvehnää

172 EUR/t

0

1101 00 15

Hienot vehnäjauhot, tavallista vehnää ja spelttivehnää

172 EUR/t

0

1101 00 90

Vehnän ja rukiin sekajauhot

172 EUR/t

0

1102 10 00

Ruisjauho

168 EUR/t

0

1102 20 10

Hienot maissijauhot, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

173 EUR/t

TQ(MZ)

1102 20 90

Hienot maissijauhot, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

98 EUR/t

TQ(MZ)

1102 90 10

Ohrajauho

171 EUR/t

0

1102 90 30

Kaurajauho

164 EUR/t

0

1102 90 50

Riisijauho

138 EUR/t

0

1102 90 90

Hienot viljajauhot (ei kuitenkaan vehnää, vehnän ja rukiin sekaviljaa,
ruista, maissia, riisiä, ohraa eikä kauraa)

98 EUR/t

0

1103 11 10

Rouheet ja karkea jauhot, makaroni- eli durumvehnää

267 EUR/t

0

1103 11 90

Rouheet ja karkeat jauhot, tavallista vehnää tai spelttivehnää

186 EUR/t

0

1103 13 10

Rouheet ja karkeat jauhot, maissia, rasvapitoisuus enintään 1,5 painopro
senttia

173 EUR/t

0

1103 13 90

Rouheet ja karkeat jauhot, maissia, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 pai
noprosenttia

98 EUR/t

0

1103 19 10

Rouheet ja karkeat jauhot, ruista

171 EUR/t

0

1103 19 30

Rouheet ja karkeat jauhot, ohraa

171 EUR/t

0

1103 19 40

Rouheet ja karkeat jauhot, kauraa

164 EUR/t

0
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1103 19 50

Rouheet ja karkeat jauhot, riisiä

138 EUR/t

0

1103 19 90

Rouheet ja karkeat jauhot, viljaa (ei kuitenkaan vehnää, kauraa, maissia,
riisiä, ruista ja ohraa)

98 EUR/t

0

1103 20 10

Ruispelletit

171 EUR/t

0

1103 20 20

Ohrapelletit

171 EUR/t

0

1103 20 30

Kaurapelletit

164 EUR/t

0

1103 20 40

Maissipelletit

173 EUR/t

0

1103 20 50

Riisipelletit

138 EUR/t

0

1103 20 60

Vehnäpelletit

175 EUR/t

0

1103 20 90

Viljapelletit (ei kuitenkaan ruis-, ohra-, kaura-, maissi-, riisi- ja vehnäpelle
tit)

98 EUR/t

0

1104 12 10

Valssatut kauranjyvät

93 EUR/t

0

1104 12 90

Hiutaleiksi valmistetut kauranjyvät

182 EUR/t

0

1104 19 10

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut vehnänjyvät

175 EUR/t

0

1104 19 30

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut rukiinjyvät

171 EUR/t

0

1104 19 50

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut maissinjyvät

173 EUR/t

0

1104 19 61

Valssatut ohranjyvät

97 EUR/t

0

1104 19 69

Hiutaleiksi valmistetut ohranjyvät

189 EUR/t

0

1104 19 91

Hiutaleiksi valmistetut riisinjyvät

234 EUR/t

0

1104 19 99

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät (ei kuitenkaan kauran-, veh
nän-, rukiin-, maissin- ja ohranjyvät ja hiutaleiksi valmistetut riisinjyvät)

173 EUR/t

0

1104 22 20

Kuoritut kauranjyvät (ei kuitenkaan leikatut (clipped))

162 EUR/t

0

1104 22 30

Kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut kauranjyvät

162 EUR/t

0

1104 22 50

Pyöristetyt kauranjyvät

145 EUR/t

0

1104 22 90

Karkeasti rouhitut kauranjyvät

93 EUR/t

0
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1104 22 98

Kauranjyvät (ei kuitenkaan ”clipped”, kuoritut, kuoritut ja leikatut ja kar
keasti rouhitut (”Grütze” tai ”grutten”, pyöristetyt tai ainoastaan karkeasti
rouhitut)

93 EUR/t

0

1104 23 10

Kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut, maissinjyvät

152 EUR/t

7

1104 23 30

Pyöristetyt maissinjyvät

152 EUR/t

7

1104 23 90

Karkeasti rouhitut maissinjyvät

98 EUR/t

7

1104 23 99

Maissinjyvät (ei kuitenkaan kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut,
pyöristetyt tai ainoastaan karkeasti rouhitut)

98 EUR/t

7

1104 29 01

Kuoritut ohranjyvät

150 EUR/t

7

1104 29 03

Kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut (”Grütze” tai ”grutten”) ohranjy
vät

150 EUR/t

7

1104 29 05

Pyöristetyt ohranjyvät

236 EUR/t

7

1104 29 07

Ainoastaan karkeasti rouhitut ohranjyvät

97 EUR/t

7

1104 29 09

Ohranjyvät (ei kuitenkaan kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut
(”Grütze” tai ”grutten”), pyöristetyt tai ainoastaan karkeasti rouhitut)

97 EUR/t

7

1104 29 11

Kuoritut vehnänjyvät

129 EUR/t

0

1104 29 18

Kuoritut viljanjyvät (ei kuitenkaan ohran-, kauran-, maissin-, riisin- ja veh
nänjyvät)

129 EUR/t

0

1104 29 30

Pyöristetyt viljanjyvät (ei kuitenkaan ohran-, kauran-, maissin- ja riisinjy
vät)

154 EUR/t

0

1104 29 51

Vehnänjyvät, ainoastaan karkeasti rouhitut

99 EUR/t

0

1104 29 55

Rukiinjyvät, ainoastaan karkeasti rouhitut

97 EUR/t

0

1104 29 59

Viljanjyvät, ainoastaan karkeasti rouhitut (ei kuitenkaan ohran-, kauran-,
maissin-, vehnän- ja rukiinjyvät)

98 EUR/t

0
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1104 29 81

Vehnänjyvät (ei kuitenkaan kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut,
pyöristetyt tai ainoastaan karkeasti rouhitut)

99 EUR/t

0

1104 29 85

Rukiinjyvät (ei kuitenkaan kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut,
pyöristetyt tai ainoastaan karkeasti rouhitut)

97 EUR/t

0

1104 29 89

Viljanjyvät (ei kuitenkaan ohran-, kauran-, maissin-, vehnän- ja rukiinjy
vät, kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut, pyöristetyt tai ainoas
taan karkeasti rouhitut)

98 EUR/t

0

1104 30 10

Vehnänalkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

76 EUR/t

0

1104 30 90

Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhe
tut (ei kuitenkaan vehnää)

75 EUR/t

0

1105 10 00

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

12,2

0

1105 20 00

Perunasta valmistetut hiutaleet, jyväset ja pelletit

12,2

0

1106 10 00

Karkeat ja hienot jauhot sekä jauhe herneistä, pavuista, linsseistä ja muista
nimikkeen 0713 kuivatuista palkoviljoista

7,7

0

1106 20 10

Denaturoidut karkeat ja hienot jauhot sekä jauhe saagoista tai manio
keista, arrowjuurista, salepjuurista, maa-artisokista, bataateista ja niiden
kaltaisista runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävistä nimikkeen 0714
juurista tai mukuloista

95 EUR/t

0

1106 20 90

Karkeat ja hienot jauhot sekä jauhe saagoista tai maniokeista, arrowjuu
rista, salepjuurista, maa-artisokista, bataateista ja niiden kaltaisista run
saasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävistä nimikkeen 0714 juurista tai mu
kuloista (ei kuitenkaan denaturoidut)

166 EUR/t

0

1106 30 10

Banaanista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

10,9

0

1106 30 90

Karkeat ja hienot jauhot sekä jauhe 8 ryhmän tuotteista (Syötävät hedel
mät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret) (ei kuitenkaan banaa
neista)

8,3

0

1107 10 11

Vehnämaltaat jauhona (ei kuitenkaan paahdetut)

177 EUR/t

0

1107 10 19

Vehnämaltaat (ei kuitenkaan jauhona eivätkä paahdetut)

134 EUR/t

0

1107 10 91

Maltaat jauhona (ei kuitenkaan paahdetut eikä vehnästä saadut)

173 EUR/t

0

1107 10 99

Maltaat (ei kuitenkaan paahdetut, vehnästä saadut eikä jauhona)

131 EUR/t

0

1107 20 00

Paahdetut maltaat

152 EUR/t

0
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1108 11 00

Vehnätärkkelys

224 EUR/t

-

1108 12 00

Maissitärkkelys

166 EUR/t

-

1108 13 00

Perunatärkkelys

166 EUR/t

-

1108 14 00

Maniokkitärkkelys

166 EUR/t

TQ(MC)

1108 19 10

Riisitärkkelys

216 EUR/t

-

1108 19 90

Tärkkelys (ei kuitenkaan vehnä-, maissi-, peruna, maniokki- ja riisitärkke
lys)

166 EUR/t

-

1108 20 00

Inuliini

19,2

0

1109 00 00

Vehnägluteeni, myös kuivattu

512 EUR/t

-

1201 00 10

Soijapavut, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1201 00 90

Soijapavut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

1202 10 10

Kuorelliset maapähkinät, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1202 10 90

Kuorelliset maapähkinät (ei kuitenkaan paahdetut tai muulla tavoin kyp
sennetyt sekä kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

1202 20 00

Kuoritut maapähkinät, myös murskatut (ei kuitenkaan paahdetut tai
muulla tavoin kypsennetyt)

vapaa

0

1203 00 00

Kopra

vapaa

0

1204 00 10

Pellavansiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1204 00 90

Pellavansiemenet (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

1205 10 10

Niukasti erukahappoa sisältävät rapsin- ja rypsinsiemenet (rapsin- ja ryp
sinsiemeniä, joista saadaan rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on alle
2 painoprosenttia, ja joista saatu kiinteä aineosa sisältää alle 30 mikro
moolia glukosinolaatteja grammassa), kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1205 10 90

Niukasti erukahappoa sisältävät rapsin- ja rypsinsiemenet (rapsin- ja ryp
sinsiemeniä, joista saadaan rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on alle
2 painoprosenttia, ja joista saatu kiinteä aineosa sisältää alle 30 mikro
moolia glukosinolaatteja grammassa) (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoite
tut)

vapaa

0

1205 90 00

Runsaasti erukahappoa sisältävät rapsin- ja rypsinsiemenet (rapsin- ja ryp
sinsiemeniä, joista saadaan rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on vä
hintään 2 painoprosenttia, ja joista saatu kiinteä aineosa sisältää vähintään
30 mikromoolia glukosinolaatteja grammassa), myös murskatut

vapaa

0

1206 00 10

Auringonkukansiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0
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1206 00 91

Auringonkukansiemenet, kuoritut sekä harmaa- ja valkearaidallisissa kuo
rissa (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

1206 00 99

Auringonkukansiemenet, myös murskatut (ei kuitenkaan kylvämiseen tar
koitetut, kuoritut sekä harmaa- ja valkearaidallisissa kuorissa)

vapaa

0

1207 20 10

Puuvillansiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1207 20 90

Puuvillansiemenet, myös murskatut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoite
tut)

vapaa

0

1207 40 10

Seesaminsiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1207 40 90

Seesaminsiemenet, myös murskatut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoite
tut)

vapaa

0

1207 50 10

Sinapinsiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1207 50 90

Sinapinsiemenet, myös murskatut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

1207 91 10

Unikonsiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1207 91 90

Unikonsiemenet, myös murskatut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

1207 99 15

Öljysiemenet ja -hedelmät, kylvämiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan syötävät
pähkinät, oliivit, soijapavut, maapähkinät, kopra, pellavansiemenet, rapsinja rypsinsiemenet, auringonkukansiemenet, puuvillan-, seesamin-, sinapinja unikonsiemenet)

vapaa

0

1207 99 91

Hampunsiemenet, myös murskatut (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

vapaa

0

1207 99 97

Öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut (ei kuitenkaan kylvämiseen
tarkoitetut, syötävät pähkinät, oliivit, soijapavut, maapähkinät, kopra, pel
lavansiemenet, rapsin- ja rypsinsiemenet, auringonkukansiemenet, puuvil
lan-, seesamin-, sinapin-, unikon- ja hampunsiemenet)

vapaa

0

1208 10 00

Soijapavuista valmistetut jauhot

4,5

0

1208 90 00

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot (ei kuitenkaan soija- ja sinappijauho)

vapaa

0

1209 10 00

Sokerijuurikkaansiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

8,3

0

1209 21 00

Sinimailasen (rehumailasen) siemenet, kylvämiseen tarkoitetut

2,5

0

1209 22 10

Puna-apilan (Trifolium pratense L.) siemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 22 80

Apilan (Trifolium spp.) siemenet, kylvämiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan
puna-apilan (Trifolium pratense L.))

vapaa

0
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1209 23 11

Nurminadan (Festuca pratensis Huds) siemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 23 15

Punanadan (Festuca rubra L.) siemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 23 80

Nadansiemenet, kylvämiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan nurminadan (Fes
tuca pratensis Huds). ja punanadan (Festuca rubra L.))

2,5

0

1209 24 00

Niittynurmikan (Poa pratensis L.) siemenet

vapaa

0

1209 25 10

Italianraiheinän, myös westerwoldinraiheinän (Lolium multiflorum L.), sie
menet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 25 90

Englanninraiheinän (Lolium perenne L.) siemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 29 10

Virnansiemenet, nurmikan (Poa palustris L. ja Poa trivialis L.) siemenet, koi
ranheinän (Dactylis glomerata L.) siemenet ja röllin (Agrostis-suvun lajit) sie
menet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 29 35

Timoteinsiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 29 50

Lupiininsiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

2,5

0

1209 29 60

Rehujuurikkaansiemenet (Beta vulgaris var. alba), kylvämiseen tarkoitetut

8,3

0

1209 29 80

Rehukasvien siemenet, kylvämiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan viljojen, re
hujuurikkaansiemenet (Beta vulgaris var. alba), sokerijuurikkaiden, sinimai
lasen, apilan (Trifolium-suvun lajien), nadan, niittynurmikan (Poa pratensis
L.), raiheinän (Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L.), timotein, virnan,
nurmikan (Poa palustris L. ja Poa trivialis L.), koiranheinän (Dactylis glome
rata L.), röllin (Agrostis) ja lupiinin siemenet)

2,5

0

1209 30 00

Pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet,
kylvämiseen tarkoitetut

3

0

1209 91 10

Kyssäkaalin (Brassica oleracea L. var. caulorapa ja gongylodes L.) siemenet, kyl
vämiseen tarkoitetut

3

0

1209 91 30

Punajuurensiemenet (Beta vulgaris var. conditiva), kylvämiseen tarkoitetut

8,3

0

1209 91 90

Kasvisten siemenet (ei kuitenkaan kyssäkaalin (Brassica oleracea L. var. cau
lorapa ja gongylodes L.), kylvämiseen tarkoitetut

3

0

1209 99 10

Metsäpuiden siemenet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

0

1209 99 91

Pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen kasvien siemenet, kylvämiseen
tarkoitetut (ei kuitenkaan ruohomaisten)

3

0
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1209 99 99

Siemenet, hedelmät ja itiöt, kylvämiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan palko
vilja ja sokerimaissi, kahvi, tee, mate ja mausteet, viljat, öljysiemenet ja
-hedelmät, juurikkaat, rehukasvit, kasvisten ja metsäpuiden siemenet sekä
pääasiassa kukkiensa vuoksi viljeltyjen kasvien siemenet sekä siemenet,
jollaisia käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyön
teisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin)

4

0

1210 10 00

Humalantähkät, tuoreet tai kuivatut (ei kuitenkaan murskatut, jauhetut ja
pelleteiksi valmistetut)

5,8

0

1210 20 10

Humalantähkät, murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, runsaasti
lupuliinia sisältävät; lupuliini

5,8

0

1210 20 90

Humalantähkät, murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut (ei kuiten
kaan runsaasti lupuliinia sisältävät)

5,8

0

1211 20 00

Tuoreet tai kuivatut ginsengjuuret, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut

vapaa

0

1211 30 00

Kokapensaan lehdet, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai
jauhetut

vapaa

0

1211 40 00

Unikot lukuun ottamatta siemeniä, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut,
murskatut tai jauhetut

vapaa

0

1211 90 30

Tuoreet tai kuivatut tonkapavut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut

3

0

1211 90 85

Kasvit ja kasvinosat, myös siemenet ja hedelmät, jollaisia käytetään pää
asiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitau
tien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut,
myös paloitellut, murskatut tai jauhetut (ei kuitenkaan ginsengjuuret, ko
kapensaan lehdet, unikot lukuun ottamatta siemeniä ja tonkapavut)

vapaa

0

1212 20 00

Merilevät ja muut levät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös
jauhetut

vapaa

0

1212 91 20

Sokerijuurikkaat, kuivatut, myös jauhetut

23 EUR/100 kg/net

7

1212 91 80

Sokerijuurikkaat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

6,7 EUR/100 kg/net

7

1212 99 20

Sokeriruoko, tuore, jäähdytetty, jäädytetty tai kuivattu, myös jauhettu

4,6 EUR/100 kg/net

7

1212 99 30

Johanneksenleipä, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhe
tut

5,1

0

1212 99 41

Johanneksenleivän siemenet, tuoreet tai kuivatut (ei kuitenkaan kuoritut,
murskatut tai jauhetut)

vapaa

0

1212 99 49

Johanneksenleivän siemenet, kuoritut, murskatut tai jauhetut, tuoreet tai
kuivatut

5,8

0

1212 99 70

Hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet, myös paahtamatto
mat juurisikurin (Cichorium intybus sativum) juuret, jollaisia käytetään pää
asiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat

vapaa

0

1213 00 00

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puristetut tai
pelleteiksi valmistetut

vapaa

0
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vapaa

0

5,8

0

1214 10 00

Sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit

1214 90 10

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret

1214 90 90

Heinä, sini- eli rehumailanen, apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja
niiden kaltaiset rehuaineet (ei kuitenkaan lantut, rehujuurikkaat ja muut
rehujuuret sekä sini- eli rehumailasjauho)

vapaa

0

1301 20 00

Arabikumi

vapaa

0

1301 90 00

Kumilakat; luonnonkumit, -hartsit ja -kumihartsit sekä balsamit ja muut
luonnon oleohartsit (ei kuitenkaan arabikumi)

vapaa

0

1302 11 00

Oopiumi

vapaa

0

1302 12 00

Lakritsista saadut uutteet (ei kuitenkaan ne, joissa on enemmän kuin 10
painoprosenttia sakkaroosia sekä makeisiksi valmistetut)

3,2

0

1302 13 00

Humalasta saadut uutteet

3,2

0

1302 19 05

Vaniljasta saatu oleohartsi

3

0

1302 19 80

Kasvimehut ja -uutteet (ei kuitenkaan lakritsista ja humalasta saadut, vanil
jasta saatu oleohartsi eikä oopiumi)

vapaa

0

1302 20 10

Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit, kuivassa muodossa jauheena

19,2

0

1302 20 90

Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit, nesteenä

11,2

0

1302 31 00

Agar-agar, myös modifioitu

vapaa

0

1302 32 10

Kasvilimat ja paksunnosaineet, johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen
siemenistä saadut, myös modifioidut

vapaa

0

1302 32 90

Kasvilimat ja paksunnosaineet, guar-siemenistä saadut, myös modifioidut

vapaa

0

1302 39 00

Kasvilimat ja paksunnosaineet, kasviaineista saadut, myös modifioidut (ei
kuitenkaan johanneksenleipäpuun paloista tai sen palkojen siemenistä,
guar-siemenistä tai agar-agarista saadut)

vapaa

0

1401 10 00

Bambu

vapaa

0

1401 20 00

Rottinki

vapaa

0

1401 90 00

Ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä
niini ja muut kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin
tai punontaan (ei kuitenkaan bambu ja rottinki)

vapaa

0
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1404 20 00

Puuvillalintterit

vapaa

0

1404 90 00

Kasvituotteet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

1501 00 11

Sianrasva, myös sianihra (laardi), sulatettu, teolliseen käyttöön tarkoitettu
(ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu sekä laardistea
riini ja laardiöljy)

vapaa

0

1501 00 19

Sianrasva, myös sianihra (laardi), sulatettu (ei kuitenkaan tekniseen tai
teolliseen käyttöön tarkoitettu sekä laardisteariini ja laardiöljy)

17,2 EUR/100 kg/
net

0

1501 00 90

Siipikarjanrasva, sulatettu

11,5

0

1502 00 10

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, teolliseen käyttöön tarkoitettu
(ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu sekä laardistea
riini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat,
sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat)

vapaa

0

1502 00 90

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva (ei kuitenkaan teolliseen käyt
töön tarkoitettu sekä laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini
ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamat
tomat)

3,2

0

1503 00 11

Laardisteariini ja oleosteariini, teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuiten
kaan emulgoidut, sekoitetut tai muutoin valmistetut)

vapaa

0

1503 00 19

Laardisteariini ja oleosteariini (ei kuitenkaan teolliseen käyttöön tarkoitetut
sekä emulgoidut, sekoitetut tai muutoin valmistetut)

5,1

0

1503 00 30

Taliöljy, teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei kuitenkaan elintarvikkeiden val
mistukseen tarkoitettu sekä emulgoitu, sekoitettu tai muutoin valmistettu)

vapaa

0

1503 00 90

Taliöljy, oleomargariini ja laardiöljy (ei kuitenkaan emulgoidut, sekoitetut
tai muutoin valmistetut sekä teolliseen käyttöön tarkoitettu taliöljy)

6,4

0

1504 10 10

Kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet, A-vitamiinipitoisuus enintään 2 500
kansainvälistä yksikköä grammaa kohti, myös puhdistetut (ei kuitenkaan
kemiallisesti muunnetut)

3,8

0

1504 10 91

Kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet, pallasta, myös puhdistetut, mutta ke
miallisesti muuntamattomat (ei kuitenkaan kalanmaksaöljyt, joiden A-vita
miinipitoisuus on enintään 2 500 kansainvälistä yksikköä grammaa kohti)

vapaa

0

1504 10 99

Kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat (ei kuitenkaan kalanmaksaöljyt, joiden A-vitamiinipitoi
suus on enintään 2 500 kansainvälistä yksikköä grammaa kohti, sekä pal
laksesta valmistetut)

vapaa

0
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1504 20 10

Kalarasvojen ja -öljyjen jähmeät jakeet, myös puhdistetut (ei kuitenkaan
kemiallisesti muunnetut ja kalanmaksaöljyt)

10,9

0

1504 20 90

Kalarasvat ja -öljyt sekä juoksevat jakeet, myös puhdistetut (ei kuitenkaan
kemiallisesti muunnetut ja kalanmaksaöljyt)

vapaa

0

1504 30 10

Jähmeät merinisäkäsrasvojen ja -öljyjen jakeet, myös puhdistetut (ei kui
tenkaan kemiallisesti muunnetut)

10,9

0

1504 30 90

Merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden juoksevat jakeet, myös puhdistetut
(ei kuitenkaan kemiallisesti muunnetut)

vapaa

0

1505 00 10

Raaka villarasva

3,2

0

1505 00 90

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet, myös lanoliini (ei kuitenkaan raaka
villarasva)

vapaa

0

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta ke
miallisesti muuntamattomat (ei kuitenkaan sianrasva, siipikarjanrasva,
nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, kalarasvat ja muiden merieläin
ten rasvat, laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini, taliöljy
sekä villarasva ja siitä saadut rasva-aineet)

vapaa

0

1507 10 10

Raaka soijaöljy, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu, tekniseen tai
teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistuk
seen tarkoitettu)

3,2

0

1507 10 90

Raaka soijaöljy, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu (ei kuitenkaan
tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu)

6,4

0

1507 90 10

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, tekniseen tai teolliseen käyttöön
tarkoitetut (ei kuitenkaan kemiallisesti muunnetut, raa'at ja elintarvikkei
den valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0

1507 90 90

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut (ei kuitenkaan tekniseen tai teolli
seen käyttöön tarkoitetut, kemiallisesti muunnetut ja raa'at)

9,6

0

1508 10 10

Raaka maapähkinäöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei kui
tenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

vapaa

0

1508 10 90

Raaka maapähkinäöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tar
koitettu)

6,4

0

1508 90 10

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, teolliseen käyttöön tarkoi
tetut (ei kuitenkaan kemiallisesti muunnetut, raa'at ja elintarvikkeiden val
mistukseen tarkoitetut)

5,1

0

1508 90 90

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut (ei kuitenkaan kemialli
sesti muunnetut, raa'at, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut)

9,6

0
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1509 10 10

Neitsytoliiviöljylamppuöljy (lampante virgin olive oil), oliivipuun hedel
mistä, valmistettu yksinomaan mekaanisilla tai muilla fysikaalisilla mene
telmillä olosuhteissa, jotka eivät heikennä öljyn laatua

122,6 EUR/100 kg/
net

0

1509 10 90

Oliiviöljy, oliivipuun hedelmistä, valmistettu yksinomaan mekaanisilla tai
muilla fysikaalisilla menetelmillä olosuhteissa, jotka eivät heikennä öljyn
laatua, käsittelemätön (ei kuitenkaan neitsytoliiviöljylamppuöljy (lampante
virgin oil))

124,5 EUR/100 kg/
net

0

1509 90 00

Oliiviöljy ja sen jakeet, oliivipuun hedelmistä, valmistettu yksinomaan me
kaanisilla tai muilla fysikaalisilla menetelmillä olosuhteissa, jotka eivät hei
kennä öljyn laatua (ei kuitenkaan neitsytöljy ja kemiallisesti muunnettu
öljy)

134,6 EUR/100 kg/
net

0

1510 00 10

Raa'at oliiviöljyt ja sekoitukset, myös näiden öljyjen ja nimikkeen 1509
öljyjen sekoitukset

110,2 EUR/100 kg/
net

0

1510 00 90

Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös puhdiste
tut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, myös näiden öljyjen tai jakeiden
ja nimikkeen 1509 öljyjen tai jakeiden sekoitukset (ei kuitenkaan raa'at)

160,3 EUR/100 kg/
net

0

1511 10 10

Raaka maapähkinäöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei kui
tenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

vapaa

0

1511 10 90

Raaka palmuöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoi
tettu)

3,8

0

1511 90 11

Jähmeät palmuöljyn jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

12,8

0

1511 90 19

Jähmeät palmuöljyn jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg, tai muulla tavalla pakattu

10,9

0

1511 90 91

Palmuöljy ja sen juoksevat jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat, teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan elintarvik
keiden valmistukseen tarkoitetut ja raa'at)

5,1

0

1511 90 99

Palmuöljy ja sen juoksevat jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat (ei kuitenkaan teolliseen käyttöön tarkoitetut ja raa'at)

9

0

1512 11 10

Raaka auringonkukka- ja safloriöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tar
koitettu (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

3,2

0

1512 11 91

Raaka auringonkukkaöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön
tarkoitettu)

6,4

0

1512 11 99

Raaka safloriöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoi
tettu)

6,4

0

1512 19 10

Auringonkukkaöljy ja safloriöljy ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut
(ei kuitenkaan raa'at ja elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0
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1512 19 90

Auringonkukkaöljy ja safloriöljy ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyt
töön ja raa'at)

9,6

0

1512 21 10

Raaka puuvillansiemenöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei
kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

3,2

0

1512 21 90

Raaka puuvillansiemenöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön
tarkoitettu)

6,4

0

1512 29 10

Puuvillansiemenöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuiten
kaan raa'at ja elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0

1512 29 90

Puuvillansiemenöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoite
tut ja raa'at)

9,6

0

1513 11 10

Raaka kookosöljy (kopraöljy), tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu
(ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

2,5

0

1513 11 91

Raaka kookosöljy (kopraöljy), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tar
koitettu)

12,8

0

1513 11 99

Raaka kookosöljy (kopraöljy), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg, tai muulla tavalla pakattu (ei kuitenkaan tekni
seen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu)

6,4

0

1513 19 11

Jähmeät kookosöljyn (kopraöljyn) jakeet, myös puhdistetut, mutta kemial
lisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg

12,8

0

1513 19 19

Jähmeät kookosöljyn (kopraöljyn) jakeet, myös puhdistetut, mutta kemial
lisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg, tai muulla tavalla pakattu

10,9

0

1513 19 30

Kookosöljy (kopraöljy) ja sen juoksevat jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut
(ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut ja raa'at)

5,1

0

1513 19 91

Kookosöljy (kopraöljy) ja sen juoksevat jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tar
koitetut ja raa'at)

12,8

0

1513 19 99

Kookosöljy (kopraöljy) ja sen juoksevat jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg, tai muulla tavalla pakattu (ei kuitenkaan tekni
seen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut ja raa'at)

9,6

0
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1513 21 10

Raaka palmunydin- ja babassuöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoi
tettu (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

3,2

0

1513 21 30

Raaka palmuydin- ja babassuöljy, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tar
koitettu)

12,8

0

1513 21 90

Raaka palmuydin- ja babassuöljy, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino suurempi kuin 1 kg, tai muulla tavalla pakattu (ei kuitenkaan tek
niseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut)

6,4

0

1513 29 11

Jähmeät palmuydin- ja babassuöljyn jakeet, myös puhdistetut, mutta ke
miallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

12,8

0

1513 29 19

Jähmeät palmuydin- ja babassuöljyn jakeet, myös puhdistetut, mutta ke
miallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg, tai muulla tavalla pakattu

10,9

0

1513 29 30

Palmuydin- ja babassuöljy ja niiden juoksevat jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisesti muuntamattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tar
koitetut (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut ja raa'at)

5,1

0

1513 29 50

Palmuydin- ja babassuöljy ja niiden juoksevat jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön
tarkoitetut ja raa'at)

12,8

0

1513 29 90

Palmuydin- ja babassuöljy ja niiden juoksevat jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 1 kg, tai muulla tavalla pakattu (ei kuitenkaan
tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut ja raa'at)

9,6

0

1514 11 10

Niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eruka
happopitoisuus on pienempi kuin 2 painoprosenttia), raaka, tekniseen tai
teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistuk
seen tarkoitettu)

3,2

0

1514 11 90

Niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eruka
happopitoisuus on pienempi kuin 2 painoprosenttia), raaka (ei kuitenkaan
tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu)

6,4

0

1514 19 10

Niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eruka
happopitoisuus on pienempi kuin 2 painoprosenttia) sekä niiden jakeet,
myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, tekniseen tai teol
liseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen
tarkoitetut ja raa'at)

5,1

0

1514 19 90

Niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eruka
happopitoisuus on pienempi kuin 2 painoprosenttia) sekä niiden jakeet,
myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (ei kuitenkaan tek
niseen tai teolliseen käyttöön ja raa'at)

9,6

0
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1514 91 10

Runsaasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eru
kahappopitoisuus on vähintään 2 painoprosenttia) ja sinappiöljy, raa'at,
tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan elintarvikkeiden
valmistukseen tarkoitetut)

3,2

0

1514 91 90

Runsaasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eru
kahappopitoisuus on vähintään 2 painoprosenttia), ja sinappiöljy, raa'at
(ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut)

6,4

0

1514 99 10

Runsaasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eru
kahappopitoisuus on vähintään 2 painoprosenttia) ja sinappiöljy sekä nii
den jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, tekni
seen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan elintarvikkeiden val
mistukseen tarkoitetut ja raa'at)

5,1

0

1514 99 90

Runsaasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy (rasvaöljyä, jonka eru
kahappopitoisuus on vähintään 2 painoprosenttia), ja sinappiöljy sekä nii
den jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (ei kui
tenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut ja raa'at)

9,6

0

1515 11 00

Raaka pellavaöljy

3,2

0

1515 19 10

Pellavaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan
raa'at ja elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0

1515 19 90

Pellavaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut ja
raa'at)

9,6

0

1515 21 10

Raaka maissiöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei kuiten
kaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

3,2

0

1515 21 90

Raaka maissiöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoi
tettu)

6,4

0

1515 29 10

Maissiöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamat
tomat, teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan raa'at ja elintarvikkei
den valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0

1515 29 90

Maissiöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamat
tomat (ei kuitenkaan teolliseen käyttöön tarkoitetut ja raa'at)

9,6

0

1515 30 10

Risiiniöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamat
tomat, synteettisten tekstiilikuitujen tai muovien valmistukseen käytettä
vän aminoundekaanihapon valmistukseen tarkoitetut

vapaa

0

1515 30 90

Risiiniöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamat
tomat (ei kuitenkaan synteettisten tekstiilikuitujen tai muovien valmistuk
seen käytettävän aminoundekaanihapon valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0
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1515 50 11

Raaka seesamiöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei kuiten
kaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

3,2

0

1515 50 19

Raaka seesamiöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoi
tettu)

6,4

0

1515 50 91

Seesamiöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan
raa'at)

5,1

0

1515 50 99

Seesamiöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut ja
raa'at)

9,6

0

1515 90 11

Kiinanpuuöljy (tung-öljy), jojobaöljy ja oiticicaöljy, myrttivaha ja japanin
vaha sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamat
tomat

vapaa

0

1515 90 21

Raaka tupakansiemenöljy, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitettu (ei
kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu)

vapaa

0

1515 90 29

Raaka tupakansiemenöljy (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön
tarkoitettu)

6,4

0

1515 90 31

Tupakansiemenöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuiten
kaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut ja raa'at)

vapaa

0

1515 90 39

Tupakansiemenöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat (ei kuitenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoite
tut ja raa'at)

9,6

0

1515 90 40

Raa'at kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt sekä niiden jakeet, tekniseen tai
teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistuk
seen tarkoitetut sekä soija-, maapähkinä-, oliivi-, palmu-, auringonkukka-,
saflori-, puuvillansiemen-, kookos-, palmunydin-, babassu-, rapsi-, rypsi-,
sinappi-, pellava-, maissi-, risiini-, tung-, seesami-, jojoba- ja oiticicaöljy,
myrttivaha, japaninvaha sekä tupakansiemenöljy)

3,2

0

1515 90 51

Jähmeät, raa'at kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan tekniseen ja teolli
seen käyttöön tarkoitetut sekä soija-, maapähkinä-, oliivi-, palmu-, aurin
gonkukka-, saflori-, puuvillansiemen-, kookos-, palmunydin-, babassu-,
rapsi-, rypsi-, sinappi-, pellava-, maissi-, risiini-, tung-, seesami-, jojoba- ja
oiticicaöljy, myrttivaha, japaninvaha sekä tupakansiemenöljy)

12,8

0
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1515 90 59

Jähmeät, raa'at kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg, tai raa'at, nestemäiset (ei kui
tenkaan tekniseen ja teolliseen käyttöön tarkoitetut sekä soija-, maapäh
kinä-, oliivi-, palmu-, auringonkukka-, saflori-, puuvillansiemen-, kookos-,
palmunydin-, babassu-, rapsi-, rypsi-, sinappi-, pellava-, maissi-, risiini-,
tung-, seesami-, jojoba- ja oiticicaöljy, myrttivaha, japaninvaha sekä tupa
kansiemenöljy)

6,4

0

1515 90 60

Kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisesti muuntamattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tar
koitetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmis
tukseen tarkoitetut; raa'at rasvat ja öljyt; soija-, maapähkinä-, oliivi-,
palmu-, auringonkukka-, saflori-, puuvillansiemen-, kookos-, palmuny
din-, babassu-, rapsi-, rypsi-, sinappi-, pellava-, maissinalkio-, risiini-,
tung-, seesami-, jojoba- ja oiticicaöljy; myrttivaha, japaninvaha sekä tupa
kansiemenöljy)

5,1

0

1515 90 91

Jähmeät kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt sekä niiden jakeet, myös puhdis
tetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino enintään 1 kg, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut ja raa'at rasvat ja öljyt)

12,8

0

1515 90 99

Jähmeät kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt sekä niiden jakeet, myös puhdis
tetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg, muualle kuulumattomat (ei kui
tenkaan tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut ja raa'at rasvat ja öl
jyt)

9,6

0

1516 10 10

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut,
vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut,
mutta ei enempää valmistetut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

12,8

0

1516 10 90

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut,
vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut,
mutta ei enempää valmistetut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg, tai muulla tavalla pakattu

10,9

0

1516 20 10

Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

3,4

0

1516 20 91

Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut,
vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuiten
kaan enemmän valmistetut ja hydrattu risiiniöljy (opaalivaha))

12,8

0

1516 20 95

Rapsi-, rypsi-, pellava-, auringonkukka-, illipe-, karite-, makore-, toulou
couna- tai babassuöljy sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut,
vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut,
tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg tai jossakin muussa muodossa (ei
kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0
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1516 20 96

Maapähkinä-, puuvillansiemen-, soija- ja auringonkukkaöljy sekä niiden
jakeet (ei kuitenkaan alanimikkeen 1516 20 95 öljyt); muut öljyt sekä nii
den jakeet, joissa on vapaita rasvahappoja vähemmän kuin 50 painopro
senttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg tai jossakin muussa muodossa (ei kuitenkaan palmunydin-, illipe-,
kookos-, rapsi-, rypsi- tai kopaivaöljy ja alanimikkeen 1516 20 95 öljyt)

9,6

0

1516 20 98

Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut,
vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg tai
jossakin muussa muodossa (ei kuitenkaan rasvat ja öljyt sekä niiden ja
keet, enemmän valmistetut, hydrattu risiiniöljy ja alanimikkeisiin
1516 20 95 ja 1516 20 96 kuuluvat)

10,9

0

1517 10 10

Margariini, jossa on enemmän kuin 10 mutta enintään 15 painoprosenttia
maitorasvaa (ei kuitenkaan nestemäinen)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

AV0-3

1517 10 90

Margariini, jossa on enintään 10 painoprosenttia maitorasvaa (ei kuiten
kaan nestemäinen)

16

0

1517 90 10

Syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista
tai -öljyistä tai eri rasvojen ja öljyjen jakeista, joissa on enemmän kuin 10
mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa (ei kuitenkaan rasvat ja
öljyt ja niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt,
uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää
valmistetut sekä oliiviöljyjen seokset ja niiden jakeet ja kiinteä margariini)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

AV0-7

1517 90 91

Syötävien rasvaisten kasviöljyjen juoksevat seokset, joissa on enintään 10
painoprosenttia maitorasvaa (ei kuitenkaan öljyt, osittain tai kokonaan
hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puh
distetut, mutta ei enempää valmistetut sekä oliiviöljyjen seokset)

9,6

0

1517 90 93

Muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet, joissa
on enintään 10 painoprosenttia maitorasvaa

2,9

0

1517 90 99

Syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista
tai -öljyistä tai eri rasvojen ja öljyjen jakeista, joissa on enintään 10 paino
prosenttia maitorasvaa (ei kuitenkaan rasvaisten kasviöljyjen juoksevat
seokset, muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmis
teet sekä kiinteä margariini)

16

0

1518 00 10

Linoksiini

7,7

0

1518 00 31

Rasvaisten kasviöljyjen seokset, nestemäiset, syötäviksi kelpaamattomat,
muualle kuulumattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut,
raa'at (ei kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut)

3,2

0

1518 00 39

Rasvaisten kasviöljyjen seokset, nestemäiset, syötäviksi kelpaamattomat,
muualle kuulumattomat, tekniseen tai teolliseen käyttöön tarkoitetut (ei
kuitenkaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut)

5,1

0
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1518 00 91

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehyd
ratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumenta
malla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut (ei kuitenkaan
nimikkeen 1516 tuotteet ja linoksiini (hapetettu pellavaöljy))

7,7

0

1518 00 95

Syötäviksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu
eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden
jakeista

2

0

1518 00 99

Syötäviksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu
eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai ryhmän
15 eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muualle kuulumattomat

7,7

0

1520 00 00

Glyseroli, raaka; glyserolivesi ja -lipeä

vapaa

0

1521 10 00

Kasvivahat, myös puhdistetut tai värjätyt (ei kuitenkaan triglyseridit)

vapaa

0

1521 90 10

Spermaseetti, myös puhdistettu tai värjätty

vapaa

0

1521 90 91

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, raa'at

vapaa

0

1521 90 99

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt (ei kui
tenkaan raa'at)

2,5

0

1522 00 10

Degras

3,8

0

1522 00 31

Neutralointimassa (soap-stock), jossa on oliiviöljyn ominaisuudet omaavaa
öljyä

29,9 EUR/100 kg/
net

0

1522 00 39

Jätteet, jotka ovat syntyneet oliiviöljyn ominaisuudet omaavaa öljyä sisäl
tävän rasva-aineen käsittelyssä (ei kuitenkaan neutralointimassa (soapstock))

47,8 EUR/100 kg/
net

0

1522 00 91

Öljyjen pohjasakat; neutralointimassa (soap-stock) (ei kuitenkaan oliiviöl
jyn ominaisuudet omaavaa öljyä sisältävät tuotteet)

3,2

0

1522 00 99

Rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet (ei
kuitenkaan oliiviöljyn ominaisuudet omaavaa öljyä sisältävät tuotteet, öljy
jen pohjasakat ja neutralointimassa (soap-stock))

vapaa

0

1601 00 10

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, maksasta, ja näihin tuotteisiin perus
tuvat elintarvikevalmisteet

15,4

0

1601 00 91

Kypsentämättömät makkarat, lihasta, muista eläimenosista tai verestä (ei
kuitenkaan maksasta)

149,4 EUR/100 kg/
net

0

1601 00 99

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai ve
restä, ja näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (ei kuitenkaan
maksasta valmistetut makkarat ja kypsentämättömät makkarat)

100,5 EUR/100 kg/
net

0

1602 10 00

Homogenoidut valmisteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä valmis
tetut, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, net
topainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa

16,6

0
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1602 20 11

Hanhen- tai ankanmaksasta tehdyt valmisteet, joissa on vähintään 75 pai
noprosenttia rasvaista maksaa (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset
tuotteet sekä homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin
myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyynti
pakkauksissa)

10,2

0

1602 20 19

Hanhen- tai ankanmaksasta tehdyt valmisteet (ei kuitenkaan valmisteet,
joissa on vähintään 75 painoprosenttia rasvaista maksaa, makkarat ja nii
den kaltaiset tuotteet sekä homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieetti
tarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähit
täismyyntipakkauksissa)

10,2

0

1602 20 90

Eläimenmaksasta tehdyt valmisteet (ei kuitenkaan hanhen- tai ankanmak
sasta valmistetut, makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet sekä homogenoidut
pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopai
noltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa)

16

-

1602 31 11

Valmisteet, joissa on yksinomaan kypsentämätöntä kalkkunan lihaa (ei
kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet)

102,4 EUR/100 kg/
net

-

1602 31 19

Valmisteet ja säilykkeet, kalkkunan lihaa tai muita osia, joissa on vähin
tään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan ne,
joissa on yksinomaan kypsentämätöntä kalkkunanlihaa, makkarat ja nii
den kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoi
tuksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäis
myyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet)

102,4 EUR/100 kg/
net

-

1602 31 30

Valmisteet ja säilykkeet, kalkkunan lihaa tai muita osia, joissa on vähin
tään 25 mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai
muita osia (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homoge
noidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet,
nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta
tehdyt valmisteet sekä lihauutteet)

102,4 EUR/100 kg/
net

-

1602 31 90

Valmisteet ja säilykkeet, kalkkunan lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan ne,
joissa on vähintään 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia,
makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi
tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään
250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä li
hauutteet ja -mehut)

102,4 EUR/100 kg/
net

-

1602 32 11

Valmisteet ja säilykkeet, kypsentämätöntä kanan lihaa tai muita osia, joissa
on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia (ei kuiten
kaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet sekä maksasta tehdyt valmisteet)

86,7 EUR/100 kg/
net

-

1602 32 19

Valmisteet ja säilykkeet, kypsennettyä kanan lihaa tai muita osia, joissa on
vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia (ei kuiten
kaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten
ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enin
tään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet
sekä lihauutteet)

102,4 EUR/100 kg/
net

-
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1602 32 30

Valmisteet ja säilykkeet, kanan lihaa tai muita osia, joissa on vähintään 25
mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia
(ei kuitenkaan valmisteet ja säilykkeet, joissa on kalkkunan tai helmikanan
lihaa tai muita osia, makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut
pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopai
noltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt
valmisteet sekä lihauutteet)

10,9

-

1602 32 90

Valmisteet ja säilykkeet, kanan lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan ne, joissa
on vähintään 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia, kalkku
nan tai helmikanan lihaa tai muita osia, makkarat ja niiden kaltaiset tuot
teet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät
valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa,
maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet ja -mehut)

10,9

-

1602 39 21

Valmisteet ja säilykkeet, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmika
nan kypsentämätöntä lihaa tai muita osia, joissa on vähintään 57 paino
prosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan makkarat ja nii
den kaltaiset tuotteet sekä maksasta tehdyt valmisteet)

86,7 EUR/100 kg/
net

-

1602 39 29

Valmisteet ja säilykkeet, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmika
nan kypsennettyä lihaa tai muita osia, joissa on vähintään 57 painopro
senttia siipikarjan lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan makkarat ja niiden
kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituk
siin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyn
tipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet)

10,9

-

1602 39 40

Valmisteet ja säilykkeet, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmika
nan lihaa tai muita osia, joissa on vähintään 25 mutta vähemmän kuin
57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan makkarat
ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieetti
tarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähit
täismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet)

10,9

-

1602 39 80

Valmisteet ja säilykkeet, kotieläinlajia olevan ankan, hanhen tai helmika
nan lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan ne, joissa on vähintään 25 paino
prosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia, makkarat ja niiden kaltaiset
tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytä
vät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauk
sissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet ja -mehut)

10,9

-

1602 41 10

Valmisteet ja säilykkeet, kesyn sian kinkkua ja sen paloja

156,8 EUR/100 kg/
net

0

1602 41 90

Valmisteet ja säilykkeet, sian kinkkua ja sen paloja (ei kuitenkaan kesyn
sian)

10,9

0

1602 42 10

Valmisteet ja säilykkeet, kesyn sian lapaa ja sen paloja

129,3 EUR/100 kg/
net

0
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1602 42 90

Valmisteet ja säilykkeet, sian lapaa ja sen paloja (ei kuitenkaan kesyn sian)

10,9

0

1602 49 11

Valmisteet ja säilykkeet, kesyn sian selkää ja sen paloja, myös selästä ja
kinkusta tehdyt sekavalmisteet (ei kuitenkaan niskaa)

156,8 EUR/100kg/
net

0

1602 49 13

Valmisteet ja säilykkeet, kesyn sian niskaa ja sen osia, myös niskasta ja la
vasta tehdyt sekavalmisteet

129,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 15

Sekavalmisteet ja -säilykkeet, joissa on kesyn sian kinkkua, lapaa, selkää,
niskaa tai niiden paloja (ei kuitenkaan sekavalmisteet, joissa on ainoastaan
selkää ja kinkkua tai ainoastaan niskaa ja lapaa)

129,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 19

Valmisteet ja säilykkeet, kesyn sian lihaa tai muita osia, myös sekavalmis
teet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia lihaa tai muita osia lajista
riippumatta, mukaan lukien sian ihra ja rasva lajista ja alkuperästä riippu
matta (ei kuitenkaan kinkkua, lapaa, selkää, niskaa tai niiden paloja, mak
karat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai
dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n
vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet)

85,7 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 30

Valmisteet ja säilykkeet, kesyn sian lihaa tai muita osia, myös sekavalmis
teet, joissa on vähintään 40 mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia li
haa tai muita osia lajista riippumatta ja rasvaa lajista riippumatta (ei kui
tenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten
ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enin
tään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet
sekä lihauutteet)

75 EUR/100 kg/net

0

1602 49 50

Valmisteet ja säilykkeet, kesyn sian lihaa tai muita osia, myös sekavalmis
teet, joissa on vähemmän kuin 40 painoprosenttia lihaa tai muita osia la
jista riippumatta ja rasvaa lajista riippumatta (ei kuitenkaan makkarat ja
niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitar
koituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähit
täismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet ja
-mehut)

54,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 90

Valmisteet ja säilykkeet, sian lihaa tai muita osia, myös sekavalmisteet (ei
kuitenkaan kesyä sikaa, kinkkua, lapaa tai niiden paloja, makkarat ja nii
den kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoi
tuksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäis
myyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet ja -me
hut)

10,9

0

1602 50 10

Valmisteet ja säilykkeet, naudan kypsentämätöntä lihaa tai muita osia,
myös kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä
kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista
tehdyt sekavalmisteet (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet
ja maksasta tehdyt valmisteet)

303,4 EUR/100 kg/
net

-
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1602 50 31

Säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä astioissa

16,6

0

1602 50 39

Valmisteet ja säilykkeet, naudan kypsennettyä lihaa tai muita osia, ilman
pitävissä astioissa (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, ho
mogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmis
teet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, li
hauutteet ja -mehut sekä säilykeliha (corned beef))

16,6

0

1602 50 80

Valmisteet ja säilykkeet, naudan kypsennettyä lihaa tai muita osia (ei kui
tenkaan ilmanpitävissä astioissa olevat sekä makkarat ja niiden kaltaiset
tuotteet ja homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myy
tävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipak
kauksissa, maksasta tehdyt valmisteet sekä lihauutteet ja -mehut)

16,6

0

1602 90 10

Eläimen verestä tehdyt valmisteet, eläinlajista riippumatta (ei kuitenkaan
makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet)

16,6

-

1602 90 31

Valmisteet ja säilykkeet, riistan tai kanin lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan
villisikaa sekä makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikku
lasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan
enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet
ja lihauutteet ja -mehut)

10,9

0

1602 90 41

Valmisteet ja säilykkeet, poron lihaa tai muita osia (ei kuitenkaan makka
rat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai
dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n
vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet ja lihauutteet ja
-mehut)

16,6

0

1602 90 51

Valmisteet ja säilykkeet, lihaa tai muita eläimenosia, joissa on kesyn sian
lihaa tai muita sen osia (ei kuitenkaan siipikarjaa, nautaa, poroa, riistaa tai
kania sekä makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulas
ten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan
enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet
ja lihauutteet)

85,7 EUR/100 kg/
net

-

1602 90 61

Valmisteet ja säilykkeet, kypsentämätöntä lihaa tai muita eläimenosia,
joissa on naudanlihaa tai muita sen osia, myös kypsennetystä lihasta tai
kypsennetyistä muista eläimenosista sekä kypsentämättömästä lihasta tai
kypsentämättömistä muista eläimenosista tehdyt sekavalmisteet (ei kuiten
kaan siipikarjaa, kesyä sikaa, poroa, riistaa tai kania sekä makkarat ja nii
den kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoi
tuksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäis
myyntipakkauksissa, ja maksasta tehdyt valmisteet)

303,4 EUR/100 kg/
net

-

1602 90 69

Valmisteet ja säilykkeet, kypsennettyä lihaa tai muita eläimenosia, joissa
on naudan lihaa tai muita sen osia (ei kuitenkaan siipikarjaa, kesyä sikaa,
riistaa tai kania sekä makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut
pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopai
noltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt
valmisteet ja lihauutteet ja -mehut)

16,6

0
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1602 90 72

Valmisteet ja säilykkeet, kypsentämätöntä lampaan lihaa tai muita sen
osia, myös kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista
sekä kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimeno
sista tehdyt sekavalmisteet (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuot
teet ja maksasta tehdyt valmisteet)

12,8

0

1602 90 74

Valmisteet ja säilykkeet, kypsentämätöntä vuohen lihaa tai muita sen osia,
myös kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä
kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista
tehdyt sekavalmisteet (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet
ja maksasta tehdyt valmisteet)

16,6

0

1602 90 76

Valmisteet ja säilykkeet, kypsennettyä lampaan lihaa tai muita sen osia (ei
kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulas
ten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan
enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet
ja lihauutteet ja -mehut)

12,8

0

1602 90 78

Valmisteet ja säilykkeet, kypsennettyä vuohen lihaa tai muita sen osia (ei
kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulas
ten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan
enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet
ja lihauutteet ja -mehut)

16,6

0

1602 90 98

Valmisteet ja säilykkeet, lihaa tai muita eläimenosia (ei kuitenkaan siipikar
jaa, sikaa, nautaa, poroa, riistaa, kania, lammasta tai vuohta sekä makkarat
ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut pikkulasten ruoaksi tai dieetti
tarkoituksiin myytävät valmisteet, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähit
täismyyntipakkauksissa, maksasta tehdyt valmisteet ja lihauutteet ja -me
hut)

16,6

0

1603 00 10

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkäran
gattomista saadut uutteet ja mehut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 1 kg

12,8

0

1603 00 80

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkäran
gattomista saadut uutteet ja mehut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 1 kg tai muulla tavalla pakattu

vapaa

0

1604 11 00

Tyynenmerenlohi, merilohi ja tonavanjokilohi, valmisteet ja säilykkeet ko
konaisesta tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhe
tusta kalasta)

5,5

0

1604 12 10

Sillin ja silakan fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korppujauhoilla pääl
lystetyt, myös öljyssä esikypsennetyt, jäädytetyt

15

0

1604 12 91

Silli ja silakka, valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta
ilmanpitävissä astioissa (ei kuitenkaan murskatut tai jauhetut sillit ja sila
kat sekä sillin ja silakan fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korppujau
hoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsennetyt, jäädytetyt)

20

0

1604 12 99

Silli ja silakka, valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta
(ei kuitenkaan murskatut tai jauhetut sillit ja silakat, sillin ja silakan fileet,
raa'at, ainoastaan taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös öljyssä
esikypsennetyt, jäädytetyt sekä ilmanpitävissä astioissa olevat)

20

0

1604 13 11

Sardiinit, valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta, olii
viöljyssä (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta)

12,5

0

1604 13 19

Sardiinit, valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei
kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta sekä oliiviöljyssä olevat)

12,5

0
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1604 13 90

Sardinella-suvun kalat ja kilohaili, valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai
paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta)

12,5

0

1604 14 11

Tonnikala ja boniitti, valmisteet tai säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta
kalasta, kasviöljyssä (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta)

24

0

1604 14 16

Tonnikalan ja boniitin fileet, ns. ”loins”, valmisteena tai säilykkeenä (ei kui
tenkaan kasviöljyssä)

24

0

1604 14 18

Tonnikala ja boniitti, valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan murskeena
tai jauheena, fileet, ns. ”loins”, kasviöljyssä)

24

0

1604 14 90

Sardat (Sarda spp.), valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta
kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta)

25

0

1604 15 11

Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrillit, valmisteet tai säilyk
keet fileistä

25

0

1604 15 19

Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrillit, valmisteet tai säilyk
keet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai
jauhetusta kalasta sekä fileet)

25

0

1604 15 90

Scomber australasicus -lajin makrilli, valmisteet tai säilykkeet kokonaisesta
tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta)

20

0

1604 16 00

Sardellit (aidot anjovikset), valmisteet tai -säilykkeet kokonaisesta tai paloi
tellusta kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta)

25

0

1604 19 10

Lohikalat, valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei
kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta sekä tyynenmerenlohet, me
rilohet ja tonavanjokilohi)

7

0

1604 19 31

Euthynnus-suvun kalojen fileet, ns. ”loins”, valmisteena tai säilykkeenä (ei
kuitenkaan boniitin (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) fileet, ns. ”loins”)

24

0

1604 19 39

Euthynnus-suvun kalat, valmisteet tai säilykkeet kokonaisesta tai paloitel
lusta kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta, fileet (ns.
”loins”) sekä boniitti (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis))

24

0

1604 19 50

Orcynopsis unicolor -lajin kalat (juovattomat sardat), valmisteet ja säilykkeet
kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhe
tusta kalasta)

12,5

0

1604 19 91

Kalafileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt,
myös öljyssä esikypsytetyt, jäädytetyt (ei kuitenkaan tyynenmerenlohet,
merilohi, tonavanjokilohi, silli, silakka, sardiinit, Sardinella-suvun lajit, kilo
haili, tonnikala, boniitti, sardat (Sarda spp.), makrillit, sardellit (aidot anjo
vikset) Euthynnus-suvun kalat ja Orcynopsis unicolor -lajin kalat)

7,5

0

1604 19 92

Gadus morhua, Gadus ogac ja Gadus macrocephalus -lajien turskat, valmisteet
ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan murska
tusta tai jauhetusta kalasta, fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korppu
jauhoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsytetyt, jäädytetyt)

20

0
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1604 19 93

Seiti (Pollachius virens), valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta
kalasta (ei kuitenkaan murskatusta tai jauhetusta kalasta, fileet, raa'at, ai
noastaan taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsy
tetyt, jäädytetyt)

20

0

1604 19 94

Kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.), valmis
teet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan murs
katusta tai jauhetusta kalasta, fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korp
pujauhoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsytetyt, jäädytetyt)

20

0

1604 19 95

Alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturskat (Pollachius pollachius),
valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan
murskatusta tai jauhetusta kalasta, fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai
korppujauhoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsytetyt, jäädytetyt)

20

0

1604 19 98

Valmisteet ja säilykkeet kokonaisesta tai paloitellusta kalasta (ei kuitenkaan
murskatusta tai jauhetusta kalasta, fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai
korppujauhoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsytetyt, jäädytetyt, ja lohi,
silli ja silakka, sardiinit, sardellit, kilohaili, tonnikala, boniitti ja sardat
(Sarda spp.), makrillit, lohikalat, Euthynnus-suvun kalat ja Orcynopsis unico
lor -lajin kala, turskat, seiti, kummeliturskat, alaskanseiti ja lyyraturska)

20

0

1604 20 05

Surimivalmisteet

20

0

1604 20 10

Tyynenmerilohi, merilohi ja tonavanjokilohi, valmisteena tai säilykkeenä
(ei kuitenkaan kokonainen tai paloiteltu kala)

5,5

0

1604 20 30

Lohikalat, valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan tyynenmerenlohi,
merilohi ja tonavanjokilohi sekä kokonainen tai paloiteltu kala)

7

0

1604 20 40

Sardelli (aito anjovis), valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan kokonai
nen tai paloiteltu kala)

25

0

1604 20 50

Sardiini, sarda, Scomber scombrus ja Scomber japonicus -lajin makrilli ja Orcy
nopsis unicolor -lajin kala (juovaton sarda), valmisteena tai säilykkeenä (ei
kuitenkaan kokonainen tai paloiteltu kala)

25

0

1604 20 70

Tonnikala, boniitti tai muu Euthynnus-suvun kala, valmisteena tai säilyk
keenä (ei kuitenkaan kokonainen tai paloiteltu kala)

24

0

1604 20 90

Kalavalmiste ja -säilyke (ei kuitenkaan kokonainen tai paloiteltu kala, suri
mivalmisteet ja lohikalat, sardellit, sardiinit, sardat, Scomber scombrus ja
Scomber japonicus -lajin makrillit, Orcynopsis unicolor -lajin kala, tonnikala,
boniitti ja muut Euthynnus-suvun lajit, valmisteena tai säilykkeenä)

14

0

1604 30 10

Kaviaari

20

0

1604 30 90

Kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

20

0

1605 10 00

Taskuravut, valmisteena tai säilykkeenä

8

0
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1605 20 10

Katkaravut, valmisteena tai säilykkeenä, ilmanpitävissä astioissa

20

0

1605 20 91

Katkaravut, valmisteena tai säilykkeenä, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino enintään 2 kg (ei kuitenkaan katkaravut ilmanpitävissä as
tioissa)

20

0

1605 20 99

Katkaravut, valmisteena tai säilykkeenä, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino suurempi kuin 2 kg (ei kuitenkaan katkaravut ilmanpitä
vissä astioissa)

20

0

1605 30 10

Hummerin liha, keitetty, hummerivoin tai -pastan, pateiden, keittojen tai
kastikkeiden valmistukseen

vapaa

0

1605 30 90

Hummerit, valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan hummerin liha, kei
tetty, hummerivoin tai -pastan, pateiden, keittojen tai kastikkeiden valmis
tukseen)

20

0

1605 40 00

Äyriäiset, valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan taskuravut, katkaravut
ja hummerit)

20

0

1605 90 11

Sinisimpukat (Mytilus-suvun ja Perna-suvun lajit), valmisteena tai säilyk
keenä, ilmanpitävissä astioissa

20

0

1605 90 19

Sinisimpukat (Mytilus-suvun ja Perna-suvun lajit), valmisteena tai säilyk
keenä (ei kuitenkaan ilmanpitävissä astioissa)

20

0

1605 90 30

Simpukat, etanat ja muut nilviäiset, valmisteet tai säilykkeet (ei kuitenkaan
Mytilus- ja Perna-suvun simpukat)

20

0

1605 90 90

Merisiilit, merimakkarat, maneetit ja muut vedessä elävät selkärangatto
mat, valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan nilviäiset)

26

0

1701 11 10

Raaka ruokosokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu (ei kuitenkaan lisättyä
maku- tai väriainetta sisältävä)

33,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SR)

1701 11 90

Raaka ruokosokeri (ei kuitenkaan puhdistettavaksi tarkoitettu ja lisättyä
maku- tai väriainetta sisältävä)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SR)

1701 12 10

Raaka juurikassokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu (ei kuitenkaan lisättyä
maku- tai väriainetta sisältävä)

33,9 EUR/100 kg/
net

-

1701 12 90

Raaka juurikassokeri (ei kuitenkaan puhdistettavaksi tarkoitettu ja lisättyä
maku- tai väriainetta sisältävä)

41,9 EUR/100 kg/
net

-

1701 91 00

Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, lisättyä maku- tai väriainetta sisäl
tävä, jähmeä

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1701 99 10

Valkoinen sokeri jossa on vähintään 99,5 prosenttia kuivapainosta sakka
roosia (ei kuitenkaan lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)
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1701 99 90

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät (ei
kuitenkaan lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä ruoko- ja juurikassokeri,
raakasokeri ja valkoinen sokeri)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 11 00

Laktoosi, kiinteä, ja laktoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältä
mättömät, joissa on vähintään 99 painoprosenttia laktoosia vedettömänä
laktoosina ilmaistuna ja kuiva-aineen painosta laskettuna

14 EUR/100 kg/net

-

1702 19 00

Laktoosi, kiinteä, ja laktoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältä
mättömät, joissa on vähemmän kuin 99 painoprosenttia laktoosia vedet
tömänä laktoosina ilmaistuna ja kuiva-aineen painosta laskettuna

14 EUR/100 kg/net

-

1702 20 10

Jähmeä vaahterasokeri, maku- tai väriainetta sisältävä

0,4 EUR/100 kg/1
painoprosentilta sak
karoosia, mukaan lu
kien muiden soke
rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna

-

1702 20 90

Vaahterasokeri, jähmeä, ja vaahterasiirappi (ei kuitenkaan lisättyä makutai väriainetta sisältävät)

8

0

1702 30 10

Isoglukoosi, jähmeä, jossa ei ole lainkaan fruktoosia tai jossa sitä on vä
hemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta

50,7 EUR/100 kg/
net mas

TQ(SP)

1702 30 51

Glukoosi (dekstroosi), valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristet
tuna, jossa ei ole lainkaan fruktoosia tai jossa sitä on vähemmän kuin 20
prosenttia kuivapainosta ja jossa on fruktoosia vähintään 99 prosenttia
kuivapainosta (ei kuitenkaan isoglukoosi)

26,8 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 30 59

Glukoosi, jähmeä, ja glukoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältä
mättömät, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän
kuin 20 prosenttia kuivapainosta ja jossa on glukoosia vähintään 99 pro
senttia kuivapainosta (ei kuitenkaan isoglukoosi sekä glukoosi (dekstroosi),
valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristettuna)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 30 91

Glukoosi (dekstroosi), valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristet
tuna, jossa ei ole lainkaan fruktoosia tai jossa sitä on vähemmän kuin 20
prosenttia kuivapainosta ja jossa on glukoosia vähemmän kuin 99 pro
senttia kuivapainosta (ei kuitenkaan isoglukoosi)

26,8 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 30 99

Glukoosi, jähmeä, ja glukoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältä
mättömät, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän
kuin 20 prosenttia kuivapainosta ja jossa on glukoosia vähemmän kuin
99 prosenttia kuivapainosta (ei kuitenkaan isoglukoosi sekä glukoosi (dek
stroosi), valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristettuna)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 40 10

Isoglukoosi, jähmeä, jossa on fruktoosia vähintään 20 mutta vähemmän
kuin 50 prosenttia kuivapainosta (ei kuitenkaan inverttisokeri)

50,7 EUR/100 kg/
net mas

-
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1702 40 90

Glukoosi, jähmeä, ja glukoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältä
mättömät, joissa on fruktoosia vähintään 20 mutta vähemmän kuin 50
prosenttia kuivapainosta (ei kuitenkaan isoglukoosi ja inverttisokeri)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 50 00

Kemiallisesti puhdas fruktoosi, jähmeä

16 + 50,7 EUR/
100 kg/net mas

AV0-TQ(SP)

1702 60 10

Isoglukoosi, jähmeä, jossa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kui
vapainosta (ei kuitenkaan kemiallisesti puhdas fruktoosi ja inverttisokeri)

50,7 EUR/100 kg/
net mas

-

1702 60 80

Inuliinisiirappi, joka on saatu välittömästi hydrolysoimalla inuliinia tai oli
0,4 EUR/100 kg/1
gofruktooseja ja jossa kuivapainosta määritettynä on enemmän kuin 50 painoprosentilta sak
karoosia, mukaan lu
prosenttia vapaassa muodossa tai sakkaroosina olevaa fruktoosia
kien muiden soke
rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna

-

1702 60 95

0,4 EUR/100 kg/1
Fruktoosi, jähmeä, ja fruktoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisäl
tämättömät, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuivapai painoprosentilta sak
nosta (ei kuitenkaan isoglukoosi, inuliinisiirappi, kemiallisesti puhdas fruk karoosia, mukaan lu
toosi ja inverttisokeri)
kien muiden soke
rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna

-

1702 90 10

Kemiallisesti puhdas maltoosi, jähmeä

12,8

0

1702 90 30

Isoglukoosi, jähmeä, jossa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta, glu
koosipolymeereistä saatu

50,7 EUR/100 kg/
net mas

TQ(SP)

1702 90 50

Maltodekstriini, jähmeä, ja maltodekstriinisiirappi (ei kuitenkaan makutai väriainetta sisältävät)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 90 60

Keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna

0,4 EUR/100 kg/1
painoprosentilta sak
karoosia, mukaan lu
kien muiden soke
rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna

TQ(SP)

1702 90 71

Sokeri ja melassi, sokerivärinä, sakkaroosia vähintään 50 prosenttia kuiva
painosta sisältävä

0,4 EUR/100 kg/1
painoprosentilta sak
karoosia, mukaan lu
kien muiden soke
rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna

TQ(SP)

1702 90 75

Sokeri ja melassi, sokerivärinä, sakkaroosia alle 50 prosenttia kuivapai
nosta sisältävä, jauheena, myös yhteenpuristettuna

27,7 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)
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1702 90 79

Sokeri ja melassi, sokerivärinä, sakkaroosia vähemmän kuin 50 prosenttia
kuivapainosta sisältävä (ei kuitenkaan sokeri ja melassi jauheena, myös yh
teenpuristettuna)

19,2 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 90 80

Inuliinisiirappi, joka on saatu välittömästi hydrolysoimalla inuliinia tai oli
0,4 EUR/100 kg/1
gofruktooseja ja jossa kuivapainosta määritettynä on vähintään 10 mutta painoprosentilta sak
enintään 50 prosenttia vapaassa muodossa tai sakkaroosina olevaa fruk karoosia, mukaan lu
toosia
kien muiden soke
rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna

TQ(SP)

1702 90 99

Jähmeät sokerit, myös inverttisokeri, ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseok
0,4 EUR/100 kg/1
set, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta, lisättyä maku- tai vä painoprosentilta sak
riainetta sisältämättömät (ei kuitenkaan ruoko- ja juurikassokeri, kemialli karoosia, mukaan lu
sesti puhdas sakkaroosi ja maltoosi, laktoosi, vaahterasokeri, glukoosi, kien muiden soke
fruktoosi, maltodekstriini sekä niiden siirapit, isoglukoosi, inuliinisiirappi, rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna
keinotekoinen hunaja sekä sokeriväri)

TQ(SP)

1703 10 00

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä ruokosokerimelassi

0,35 EUR/100 kg/
net

0

1703 90 00

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä juurikassokerimelassi

0,35 EUR/100 kg/
net

0

1704 10 11

Levypurukumi, myös sokerilla kuorrutettu, jossa on vähemmän kuin 60
painoprosenttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina il
maistuna

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net MAX
17,9

0

1704 10 19

Purukumi, myös sokerilla kuorrutettu, jossa on vähemmän kuin 60 paino
prosenttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmais
tuna (ei kuitenkaan levypurukumi)

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net MAX
17,9

0

1704 10 91

Levypurukumi, myös sokerilla kuorrutettu, jossa on vähintään 60 paino
prosenttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmais
tuna

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net MAX
18,2

0

1704 10 99

Purukumi, myös sokerilla kuorrutettu, jossa on vähintään 60 painopro
senttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna
(ei kuitenkaan levypurukumi)

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net MAX
18,2

0

1704 90 10

Lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia,
mutta ei muita lisättyjä aineita

13,4

0

1704 90 30

Valkoinen suklaa

9,1 + 45,1 EUR/
100 kg/net MAX
18,9 + 16,5 EUR/
100 kg/net

0

1704 90 51

Pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino vähintään 1 kg

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0
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1704 90 55

Kurkkupastillit ja yskänkaramellit

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 61

Kaakaota sisältämättömät valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuor
rutuskerros

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 65

Viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset sekä hedelmäpastat, jotka ovat so
kerimakeisina

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 71

Keitetyt makeiset, myös täytetyt

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 75

Toffeet ja niiden kaltaiset makeiset

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 81

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet, tablettien muodossa, jotka on
valmistettu puristamalla, myös sidonta-aineita sisältävät (ei kuitenkaan pu
rukumi, valkoinen suklaa, kurkkupastillit ja yskänkaramellit, viini- ja he
delmäkumit, geleemakeiset, hedelmäpastat, jotka ovat sokerimakeisina,
keitetyt makeiset, myös täytetyt, pastat ja massat, myös marsipaani, tuo
tetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg)

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

1

Pastat ja massat, marsipaani, nougat ja muut kaakaota sisältämättömät so
kerivalmisteet (ei kuitenkaan purukumi, valkoinen suklaa, kurkkupastillit
ja yskänkaramellit, viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset, hedelmäpastat,
jotka ovat sokerimakeisina, keitetyt makeiset, myös täytetyt, toffeet ja nii
den kaltaiset makeiset, puristamalla valmistetut tabletit ja pastat, massa ja
marsipaanit, joiden tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino on vä
hintään 1 kg). Sokeripitoisuus pienempi kuin 70 painoprosenttia

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

2

Pastat ja massat, marsipaani, nougat ja muut kaakaota sisältämättömät so
kerivalmisteet (ei kuitenkaan purukumi, valkoinen suklaa, kurkkupastillit
ja yskänkaramellit, viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset, hedelmäpastat,
jotka ovat sokerimakeisina, keitetyt makeiset, myös täytetyt, toffeet ja nii
den kaltaiset makeiset, puristamalla valmistetut tabletit ja pastat, massa ja
marsipaanit, joiden tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino on vä
hintään 1 kg). Sokeripitoisuus vähintään 70 painoprosenttia

10 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1801 00 00

Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut

vapaa

0

1802 00 00

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet

vapaa

0

1803 10 00

Kaakaomassa, josta rasvaa ei ole poistettu

9,6

0

1803 20 00

Kaakaomassa, josta rasva on joko kokonaan tai osittain poistettu

9,6

0

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

7,7

0
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1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

8

0

1806 10 15

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, mutta
jossa ei ole lainkaan sakkaroosia tai jossa on vähemmän kuin 5 painopro
senttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna,
tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

8

0

1806 10 20

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jossa on
vähintään 5 mutta vähemmän kuin 65 painoprosenttia sakkaroosia, mu
kaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna, tai isoglukoosia sakka
roosina ilmaistuna

8 + 25,2 EUR/
100 kg/net

0

1806 10 30

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jossa on
vähintään 65 mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia sakkaroosia, mu
kaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna, tai isoglukoosia sakka
roosina ilmaistuna

8 + 31,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

1806 10 90

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jossa on
vähintään 80 painoprosenttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri
sakkaroosina ilmaistuna, tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

8 + 41,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

1806 20 10

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä tai tan
koina, joiden paino on suurempi kuin 2 kg, taikka nesteenä, tahnana, jau
heena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vä
hintään 31 painoprosenttia kaakaovoita tai jotka sisältävät kaakaovoita ja
maitorasvaa yhteensä vähintään 31 painoprosenttia (ei kuitenkaan kaakao
jauhe)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 30

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä tai tan
koina, joiden paino on suurempi kuin 2 kg, taikka nesteenä, tahnana, jau
heena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on
kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä vähintään 25 mutta vähemmän kuin
31 painoprosenttia (ei kuitenkaan kaakaojauhe)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 50

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä tai tan
koina, joiden paino on suurempi kuin 2 kg, taikka nesteenä, tahnana, jau
heena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vä
hintään 18 mutta vähemmän kuin 31 painoprosenttia kaakaovoita (ei kui
tenkaan kaakaojauhe)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 70

”Chocolate milk crumb” -valmisteet, astian tai tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg

15,4 + EA

0

1806 20 80

Suklaakuorrutteet, astian tai tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 2 kg

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä tai tan
koina, joiden paino on suurempi kuin 2 kg, taikka nesteenä, tahnana, jau
heena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vä
hemmän kuin 18 painoprosenttia kaakaovoita (ei kuitenkaan kaakaojauhe,
suklaakuorrutteet ja ”chocolate milk crumb”). Sokeripitoisuus pienempi
kuin 70 painoprosenttia

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 95

1
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Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä tai tan
koina, joiden paino on suurempi kuin 2 kg, taikka nesteenä, tahnana, jau
heena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vä
hemmän kuin 18 painoprosenttia kaakaovoita (ei kuitenkaan kaakaojauhe,
suklaakuorrutteet ja ”chocolate milk crumb”). Sokeripitoisuus vähintään
70 painoprosenttia

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1806 31 00

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä, tankoina
tai patukoina joiden paino on enintään 2 kg, täytetyt

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 10

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä, tankoina
tai patukoina joiden paino on enintään 2 kg, lisättyä viljaa, hedelmää tai
pähkinää sisältävät (ei kuitenkaan täytetyt)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 90

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä, tankoina
tai patukoina joiden paino on enintään 2 kg (ei kuitenkaan täytetyt ja li
sättyä viljaa, hedelmää tai pähkinää sisältävät)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 11

Suklaa ja suklaatuotteet, konvehteina, myös täytetyt, alkoholia sisältävät

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 19

Suklaa ja suklaatuotteet, konvehteina, myös täytetyt, alkoholia sisältämät
tömät

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 31

Suklaa ja suklaatuotteet, täytetyt (ei kuitenkaan levyt, tangot ja patukat
sekä konvehdit)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 39

Suklaa ja suklaatuotteet (ei kuitenkaan levyt, tangot, patukat, konvehdit ja
täytetyt)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 50

Sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, jotka perustuvat muihin makeutus
aineisiin kuin sokeriin, kaakaota sisältävät

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 60

Kaakaota sisältävät levitteet

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 70

Kaakaota sisältävät valmisteet juomien valmistukseen

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 90

Kaakaota sisältävät valmisteet, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2 kg (ei kuitenkaan suklaa, konvehdit ja muut suklaatuot
teet, sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, jotka perustuvat muihin ma
keutusaineisiin kuin sokeriin, kaakaota sisältävät levitteet, kaakaota sisältä
vät valmisteet juomien valmistukseen sekä kaakaojauhe)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1901 10 00

Pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa,
hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuut
teesta tehdyt, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai sitä on vähemmän kuin
40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna, muualle kuu
lumattomat, sekä maidosta, hapatetusta kermasta, herasta, jogurtista, kefii
ristä tai niiden kaltaisista nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elin
tarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai sitä on vähemmän
kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna, muualle
kuulumattomat

7,6 + EA

0

1806 20 95

2
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1901 20 00

Hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuut
teesta tehdyt seokset ja taikinat, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai sitä on
vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta lasket
tuna, muualle kuulumattomat, sekä maidosta, kermasta, kirnupiimästä,
hapatetusta maidosta ja kermasta, herasta, jogurtista, kefiiristä tai niiden
kaltaisista nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt seokset ja taikinat,
joissa ei ole lainkaan kaakaota tai sitä on vähemmän kuin 5 painoprosent
tia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna, muualle kuulumattomat, ni
mikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

7,6 + EA

0

1901 90 11

Mallasuute, kuivauutteen määrä vähintään 90 painoprosenttia

5,1 + 18 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 19

Mallasuute, kuivauutteen määrä pienempi kuin 90 painoprosenttia

5,1 + 14,7 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 91

Hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuut
teesta tehdyt elintarvikevalmisteet, ilman maitorasvoja, sakkaroosia, iso
glukoosia, glukoosia tai tärkkelystä tai joissa on vähemmän kuin 1,5 pai
noprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia,
isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, ilman kaakaota tai sitä on vähem
män kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna (ei
kuitenkaan mallasuute, pikkulasten ruokavalmisteet vähittäismyyntipak
kauksissa, leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut seokset ja taikinat
sekä maidosta, kermasta, kirnupiimästä, hapatetusta maidosta ja kermasta,
herasta, jogurtista, kefiiristä tai niiden kaltaisista valmistetut nimikkeiden
0401–0404 tuotteet jauheena)

12,8

0

1901 90 99

1

Hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuut
teesta tehdyt elintarvikevalmisteet, ilman kaakaota tai sitä on vähemmän
kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna, sekä
maidosta, kermasta, kirnupiimästä, hapatetusta maidosta ja kermasta, he
rasta, jogurtista, kefiiristä tai niiden kaltaisista nimikkeiden 0401–0404
tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, ilman kaakaota tai sitä on vähem
män kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan mallasuute, pikkulasten ruokaval
misteet vähittäismyyntipakkauksissa ja alanimikkeen 1901 90 91 leipo
matuotteiden valmistukseen tarkoitetut seokset ja taikinat). Sokeripitoi
suus pienempi kuin 70 painoprosenttia

7,6 + EA

0

1901 90 99

2

Hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuut
teesta tehdyt elintarvikevalmisteet, ilman kaakaota tai sitä on vähemmän
kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna, sekä
maidosta, kermasta, kirnupiimästä, hapatetusta maidosta ja kermasta, he
rasta, jogurtista, kefiiristä tai niiden kaltaisista nimikkeiden 0401–0404
tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, ilman kaakaota tai sitä on vähem
män kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan mallasuute, pikkulasten ruokaval
misteet vähittäismyyntipakkauksissa ja alanimikkeen 1901 90 91 leipo
matuotteiden valmistukseen tarkoitetut seokset ja taikinat). Sokeripitoi
suus vähintään 70 painoprosenttia

7,6 + EA

AV0-TQ(SP)

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muulla
kaan tavalla valmistettu, munaa sisältävät

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 11 00
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1902 19 10

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muulla
kaan tavalla valmistettu ja jotka eivät sisällä tavallisia vehnäjauhoja eivätkä
munaa

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 19 90

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muulla
kaan tavalla valmistettu ja jotka sisältävät tavallisia vehnäjauhoja mutta ei
vät munaa

7,7 + 21,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 10

Lihalla tai muulla aineella täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt
tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia
kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia

8,5

0

1902 20 30

Lihalla tai muulla aineella täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt
tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia
makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia, mukaan lu
kien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta

54,3 EUR/100 kg/
net

0

1902 20 91

Lihalla tai muulla aineella täytetyt kypsennetyt makaronivalmisteet (ei kui
tenkaan tuotteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa
ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia, mukaan lukien rasva
lajista tai alkuperästä riippumatta, tai enemmän kuin 20 painoprosenttia
kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia)

8,3 + 6,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 99

Lihalla tai muulla aineella täytetyt muut makaronivalmisteet (ei kuitenkaan
tuotteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa ja sen kal
taisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia, mukaan lukien rasva lajista tai
alkuperästä riippumatta, tai enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äy
riäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 10

Kuivatut makaronivalmisteet (ei kuitenkaan täytetyt)

6,4 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 90

Kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut makaronivalmisteet (ei kuiten
kaan täytetyt tai kuivatut)

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 10

Couscous, valmistamaton

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 90

Couscous, kypsennetty tai muulla tavalla valmistettu

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jy
vinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

6,4 + 15,1 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 10

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvike
valmisteet, maissista tehdyt

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 30

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvike
valmisteet, riisistä tehdyt

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 90

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvike
valmisteet (ei kuitenkaan maissista tai riisistä tehdyt)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0
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1904 20 10

Myslin kaltaiset valmisteet, jotka perustuvat paahtamattomiin viljahiutalei
siin

9 + EA

0

1904 20 91

Elintarvikevalmisteet, paahtamattomista viljahiutaleista taikka paahtamat
tomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun vil
jan sekoituksesta saadut, maissiin perustuvat (ei kuitenkaan paahtamatto
miin viljahiutaleisiin perustuvat myslin kaltaiset valmisteet)

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 95

Elintarvikevalmisteet, paahtamattomista viljahiutaleista taikka paahtamat
tomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun vil
jan sekoituksesta saadut, riisiin perustuvat (ei kuitenkaan paahtamattomiin
viljahiutaleisiin perustuvat myslin kaltaiset valmisteet)

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 99

Elintarvikevalmisteet, paahtamattomista viljahiutaleista taikka paahtamat
tomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun vil
jan sekoituksesta saadut (ei kuitenkaan maissiin tai riisiin perustuvat sekä
paahtamattomiin viljahiutaleisiin perustuvat myslin kaltaiset valmisteet)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0

1904 30 00

Bulgurvehnä, valmistettuina jyvinä tai jyväsinä, jotka on saatu kypsentä
mällä durumvehnän jyviä

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 10

Riisi, esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumaton
(ei kuitenkaan jauhot, rouheet sekä paisuttamalla tai paahtamalla tai paah
tamattomista viljahiutaleista taikka paahtamattomien viljahiutaleiden ja
paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut
elintarvikevalmisteet)

8,3 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 80

Vilja, jyvinä tai jyväsinä taikka hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina
jyvinä tai jyväsinä, esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle
kuulumaton (ei kuitenkaan riisi, maissi, jauhot, rouheet sekä paisuttamalla
tai paahtamalla tai paahtamattomista viljahiutaleista taikka paahtamatto
mien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun viljan
ja bulgurvehnän sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet)

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1905 10 00

Näkkileipä

5,8 + 13 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 10

Maustekakut, myös kaakaota sisältävät, joissa on vähemmän kuin 30 pai
noprosenttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina il
maistuna

9,4 + 18,3 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 30

Maustekakut, myös kaakaota sisältävät, joissa on vähintään 30 mutta vä
hemmän kuin 50 painoprosenttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttiso
keri sakkaroosina ilmaistuna

9,8 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 90

Maustekakut, myös kaakaota sisältävät, joissa on vähintään 50 painopro
senttia sakkaroosia, mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna

10,1 + 31,4 EUR/
100 kg/net

0

1905 31 11

Makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), myös kaakaota sisältävät, ko
konaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla
päällystetyt tai peitetyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 85 g

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0
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1905 31 19

Makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), myös kaakaota sisältävät, ko
konaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla
päällystetyt tai peitetyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 85 g

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 30

Makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), myös kaakaota sisältävät,
joissa on vähintään 8 painoprosenttia maitorasvaa (ei kuitenkaan suklaalla
tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 91

Makeat täytekeksit, myös kaakaota sisältävät, joissa on vähemmän kuin 8
painoprosenttia maitorasvaa (ei kuitenkaan suklaalla tai muilla kaakaota
sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 99

Makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), myös kaakaota sisältävät,
joissa on vähemmän kuin 8 painoprosenttia maitorasvaa (ei kuitenkaan
suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt
sekä täytekeksit)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 05

Vohvelit ja vohvelikeksit, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia
vettä

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 11

Vohvelit ja vohvelikeksit, myös kaakaota sisältävät, kokonaan tai osittain
suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 85 g (ei kuiten
kaan tuotteet, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia vettä)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 19

Vohvelit ja vohvelikeksit, myös kaakaota sisältävät, kokonaan tai osittain
suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt
(ei kuitenkaan tuotteet, joissa tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino on enintään 85 g ja tuotteet, joissa on enemmän kuin 10 painopro
senttia vettä)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 91

Vohvelit ja vohvelikeksit, suolatut, myös täytetyt (ei kuitenkaan tuotteet,
joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia vettä)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 99

Vohvelit ja vohvelikeksit, myös kaakaota sisältävät, myös täytetyt (ei kui
tenkaan kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä val
misteilla päällystetyt tai peitetyt, suolatut ja tuotteet, joissa on enemmän
kuin 10 painoprosenttia vettä)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 40 10

Korput

9,7 + EA

0

1905 40 90

Paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet (ei kuitenkaan kor
put)

9,7 + EA

0

1905 90 10

Happamaton leipä (matzos)

3,8 + 15,9 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 20

Ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen
käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

4,5 + 60,5 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 30

Ruokaleipä, lisättyä hunajaa, munaa, juustoa tai hedelmää sisältämätön,
myös sokeria tai rasvaa enintään 5 prosenttia kuivapainosta sisältävä

9,7 + EA

0
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1905 90 45

Keksit ja pikkuleivät (biscuits) (ei kuitenkaan makeat keksit ja pikkuleivät
(sweet biscuits))

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 55

Puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut: (ei kuitenkaan
näkkileipä, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet
sekä vohvelit ja vohvelikeksit)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 60

Hedelmäpiirakat, rusinaleipä (currant bread), pullat, (panettone), marengit,
joulupulla (Christmas stollen), voisarvet ja muut leipomatuotteet, joissa
on lisättyä makeutusainetta (ei kuitenkaan näkkileivät, maustekakut ja nii
den kaltaiset tuotteet, makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), vohve
lit ja vohvelikeksit sekä korput)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 90 90

Pizzat, quichet ja muut makeuttamattomat leipomatuotteet (ei kuitenkaan
näkkileipä, maustekakut ja niiden kaltaiset tuotteet, makeat keksit ja pik
kuleivät (sweet biscuits), vohvelit ja vohvelikeksit, korput ja niiden kaltai
set paahdetut tuotteet, ruokaleipä, ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit,
jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja
niiden kaltaiset tuotteet)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

2001 10 00

Kurkut, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

17,6

0

2001 90 10

Mango-chutney, etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty

vapaa

0

2001 90 20

Capsicum-sukuiset hedelmät, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt (ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat)

5

0

2001 90 30

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), etikan tai etikkahapon avulla val
mistettu tai säilötty

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

2001 90 40

Jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään
5 painoprosenttia tärkkelystä, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0

2001 90 50

Sienet, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

16

0

2001 90 60

Palmunsydämet, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

10

0

2001 90 65

Oliivit, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

16

0

2001 90 70

Makeat ja miedot paprikat, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt

16

0

2001 90 91

Guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pi
tahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät arecapähkinät
(betelpähkinät) koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (maca
damiapähkinät), etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

10

0

2001 90 93

Kepasipulit, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

16

0
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2001 90 99

Kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, etikan tai etik
kahapon avulla valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan kepasipulit, kurkut,
pikkukurkut, mango-chutney, Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin ma
keat ja miedot paprikat, sokerimaissi, jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset
syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä; sie
net, palmunsydämet, oliivit, makeat ja miedot paprikat, guavat, mangot,
mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedel
mät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pitahaya), kookos
pähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, arecapähkinät (betelpähkinät),
koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (macadamiapähkinät))

16

0

2002 10 10

Kuoritut tomaatit, kokonaiset tai paloitellut, muulla tavalla kuin etikan tai
etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

14,4

0

2002 10 90

Kuorimattomat tomaatit, kokonaiset tai paloitellut, muulla tavalla kuin eti
kan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

14,4

0

2002 90 11

Tomaatit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, kuiva-ainepitoisuus pienempi kuin 12 painoprosenttia, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan
kokonaiset tai paloitellut tomaatit)

14,4

0

2002 90 19

Tomaatit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, kuiva-ainepitoisuus pienempi kuin 12 painoprosenttia, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan koko
naiset tai paloitellut tomaatit)

14,4

0

2002 90 31

Tomaatit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, kuiva-ainepitoisuus vähintään 12 mutta enintään 30 painopro
senttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg (ei kuitenkaan kokonaiset tai paloitellut tomaatit)

14,4

0

2002 90 39

Tomaatit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, kuiva-ainepitoisuus vähintään 12 mutta enintään 30 painopro
senttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei
kuitenkaan kokonaiset tai paloitellut tomaatit)

14,4

0

2002 90 91

Tomaatit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, kuiva-ainepitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan
kokonaiset tai paloitellut tomaatit)

14,4

0

2002 90 99

Tomaatit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, kuiva-ainepitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan koko
naiset tai paloitellut tomaatit)

14,4

0

2003 10 20

Agaricus-suvun sienet, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
väliaikaisesti säilötyt, täysin kypsennetyt

18,4 + 191 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 10 30

Agaricus-suvun sienet, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan täysin kypsennetyt ja ainoastaan väli
aikaisesti säilötyt sienet)

18,4 + 222 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 20 00

Multasienet (tryffelit), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt

14,4

0

2003 90 00

Sienet, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt (ei kuitenkaan Agaricus-suvun sienet)

18,4

0
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14,4

0

2004 10 10

Perunat, ainoastaan kypsennetyt, jäädytetyt

2004 10 91

Perunat, valmistetut tai säilötyt, hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiu
taleina, jäädytetyt

7,6 + EA

0

2004 10 99

Perunat, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, jäädytetyt (ei kuitenkaan ainoastaan kypsennetyt perunat sekä pe
runat hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina)

17,6

0

2004 90 10

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), muulla tavalla kuin etikan tai etik
kahapon avulla valmistettu tai säilötty, jäädytetty

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

2004 90 30

Hapankaali, kaprikset ja oliivit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon
avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt

16

0

2004 90 50

Herneet (Pisum sativum) ja vihreät pavut (Phaseolus spp.), muulla tavalla
kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt

19,2

0

2004 90 91

Kepasipulit, ainoastaan kypsennetyt, jäädytetyt

14,4

0

2004 90 98

Kasvikset sekä kasvissekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkaha
pon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt (ei kuitenkaan sokerin avulla
säilötyt kasvikset sekä tomaatit, sienet, multasienet (tryffelit), perunat, so
kerimaissi (Zea mays var. saccharata), hapankaali, kaprikset, oliivit, herneet
(Pisum sativum), vihreät pavut (Phaseolus spp.) ja ainoastaan kypsennetyt
kepasipulit, sekoittamattomat)

17,6

0

2005 10 00

Homogenoidut kasvikset, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin, vä
hittäismyyntipakkauksissa, joiden nettopaino on enintään 250 g

17,6

0

2005 20 10

Perunat, hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina (ei kuitenkaan
jäädytetyt)

8,8 + EA

0

2005 20 20

Perunat, ohuina viipaleina, rasvassa kiehautetut, myös suolatut tai mauste
tut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä tilassa välittömään kulutukseen so
veltuvat, jäädyttämättömät

14,1

0

2005 20 80

Perunat, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, jäädyttämättömät (ei kuitenkaan perunat hienoina tai karkeina
jauhoina taikka hiutaleina sekä perunat ohuina viipaleina, rasvassa kiehau
tettuina, myös suolattuina tai maustettuina, ilmanpitävissä pakkauksissa,
siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltuvina)

14,1

0

2005 40 00

Herneet (Pisum sativum), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan jäädytetyt)

19,2

0

2005 51 00

Silvityt pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.), muulla tavalla kuin etikan tai
etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan jäädytetyt)

17,6

0

2005 59 00

Silpimättömät pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.), muulla tavalla kuin eti
kan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan jäädyte
tyt)

19,2

0

2005 60 00

Parsa, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säi
lötty (ei kuitenkaan jäädytetty)

17,6

0
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2005 70 10

Oliivit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, jäädyttämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 5 kg

12,8

0

2005 70 90

Oliivit, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, jäädyttämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 5 kg

12,8

0

2005 80 00

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), muulla tavalla kuin etikan tai etik
kahapon avulla valmistettu tai säilötty (ei kuitenkaan jäädytetty)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

2005 91 00

Bambunidut, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut
tai säilötyt (ei kuitenkaan jäädytetyt)

17,6

0

2005 99 10

Capsicum-sukuiset hedelmät, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon
avulla valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat
sekä jäädytetyt)

6,4

0

2005 99 20

Kaprikset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt (ei kuitenkaan jäädytetyt)

16

0

2005 99 30

Latva-artisokat, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmiste
tut tai säilötyt (ei kuitenkaan jäädytetyt)

17,6

0

2005 99 40

Porkkanat, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut
tai säilötyt, jäädyttämättömät

17,6

0

2005 99 50

Vihannessekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla val
mistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät

17,6

0

2005 99 60

Hapankaali, jäädyttämätön

16

0

2005 99 90

Kasvikset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt, jäädyttämättömät (ei kuitenkaan sokerilla säilötyt, alanimikkeen
2005 10 homogenoidut kasvikset sekä tomaatit, sienet, multasienet (tryf
felit), perunat, hapankaali, herneet (Pisum sativum), pavut (Vigna spp. ja
Phaseolus spp.), parsa, oliivit, sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), bam
bunidut, tuliset Capsicum-sukuiset hedelmät, kaprikset, artisokat, porkka
nat ja kasvissekoitukset)

17,6

0

2006 00 10

Inkivääri, sokerilla säilötty, valeltu, lasitettu tai kandeerattu

vapaa

0

2006 00 31

1

Kirsikat, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia, sokerilla säilö
tyt, valellut, lasitetut tai kandeeratut. Sokeripitoisuus pienempi kuin 70
painoprosenttia

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 31

2

Kirsikat, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia, sokerilla säilö
tyt, valellut, lasitetut tai kandeeratut. Sokeripitoisuus vähintään 70 paino
prosenttia

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

Guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pi
tahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, arecapähkinät
(betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (maca
damiapähkinät), sokerilla säilötyt, valellut, lasitetut tai kandeeratut, sokeri
pitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia

12,5 + 15 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 35
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2006 00 38

1

Vihannekset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut syötävät kasvi
nosat, sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut), sokeripitoisuus
suurempi kuin 13 painoprosenttia (ei kuitenkaan kirsikat, inkivääri, gua
vat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jak
kipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pita
haya), kookospähkinät, cashew-pähkinät, parapähkinät, areca-pähkinät
(betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (maca
damiapähkinät)). Sokeripitoisuus pienempi kuin 70 painoprosenttia

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 38

2

Vihannekset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut syötävät kasvi
nosat, sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut), sokeripitoisuus
suurempi kuin 13 painoprosenttia (ei kuitenkaan kirsikat, inkivääri, gua
vat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jak
kipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pita
haya), kookospähkinät, cashew-pähkinät, parapähkinät, areca-pähkinät
(betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (maca
damiapähkinät)). Sokeripitoisuus vähintään 70 painoprosenttia

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2006 00 91

Guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pi
tahaya), kookospähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, arecapähkinät
(betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (maca
damiapähkinät), sokerilla säilötyt, valellut, lasitetut tai kandeeratut, sokeri
pitoisuus enintään 13 painoprosenttia

12,5

0

2006 00 99

Vihannekset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut syötävät kasvi
nosat, sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut), sokeripitoisuus
enintään 13 painoprosenttia (ei kuitenkaan inkivääri, guavat, mangot,
mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedel
mät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat (pitahaya), kookos
pähkinät, cashew-pähkinät, parapähkinät, areca-pähkinät (betelpähkinät),
koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (macadamiapähkinät))

20

0

2007 10 10

Homogenoidut, keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaa
tit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, pikkulasten
ruoaksi tai dieettitarkoituksiin, vähittäismyyntipakkauksissa, joiden netto
paino on enintään 250 g, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosent
tia

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 10 91

Homogenoidut, keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, he
delmäsoseet sekä -pastat guavista, mangoista, mangostaneista, papaijoista,
tamarindeista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotil
loista, passiohedelmistä, karambolista, pitahaijoista (pitahaya), myös lisät
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, pikkulasten ruoaksi tai
dieettitarkoituksiin, vähittäismyyntipakkauksissa, joiden nettopaino on
enintään 250 g (ei kuitenkaan tuotteet, joiden sokeripitoisuus on suurem
pi kuin 13 painoprosenttia)

15

0
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2007 10 99

Homogenoidut, keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaa
tit, hedelmäsoseet sekä -pastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältävät, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin, vähittäis
myyntipakkauksissa, joiden nettopaino on enintään 250 g (ei kuitenkaan
valmisteet, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia
sekä guavista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarindeista, cas
hew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, passiohedel
mistä, karambolista ja pitahaijoista (pitahaya), tehdyt valmisteet)

24

0

2007 91 10

1

Keittämällä valmistetut sitrushedelmähillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet
ja -pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuiten
kaan alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus
pienempi kuin 70 painoprosenttia

20 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 10

2

Keittämällä valmistetut sitrushedelmähillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet
ja -pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuiten
kaan alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus
vähintään 70 painoprosenttia

20 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 91 30

Keittämällä valmistetut sitrushedelmähillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet
sekä -pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 mutta enintään 30 paino
prosenttia (ei kuitenkaan alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmis
teet)

20 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 90

Keittämällä valmistetut sitrushedelmähillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet
sekä -pastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (ei
kuitenkaan valmisteet, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 paino
prosenttia, ja alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet)

21,6

0

2007 99 10

Keittämällä valmistettu luumusose ja -pasta, sokeripitoisuus suurempi
kuin 30 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 100 kg, teolliseen valmistukseen tarkoitetut

22,4

0

2007 99 20

1

Keittämällä valmistettu kastanjasose ja -pasta, sokeripitoisuus suurempi
kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan alanimikkeen 2007 10 homoge
noidut valmisteet). Sokeripitoisuus pienempi kuin 70 prosenttia

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 20

2

Keittämällä valmistettu kastanjasose ja -pasta, sokeripitoisuus suurempi
kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan alanimikkeen 2007 10 homoge
noidut valmisteet). Sokeripitoisuus vähintään 70 prosenttia

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 31

1

Keittämällä valmistetut kirsikkahillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet ja
-pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan
alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus pie
nempi kuin 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 31

2

Keittämällä valmistetut kirsikkahillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet ja
-pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan
alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus vähin
tään 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2007 99 33

1

Keittämällä valmistetut mansikkahillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet ja
-pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan
alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus pie
nempi kuin 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 33

2

Keittämällä valmistetut mansikkahillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet ja
-pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan
alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus vähin
tään 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 35

1

Keittämällä valmistetut vadelmahillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet ja
-pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan
alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus pie
nempi kuin 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 35

2

Keittämällä valmistetut vadelmahillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet ja
-pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan
alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet). Sokeripitoisuus vähin
tään 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 39

1

Keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, soseet sekä pastat, so
keripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan vadelmista,
mansikoista, kirsikoista tai sitrushedelmistä valmistetut, kastanjasose ja
-pasta, alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet sekä teolliseen
valmistukseen tarkoitettu luumusose ja -pasta, joiden tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino on suurempi kuin 100 kg). Sokeripitoisuus
pienempi kuin 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 39

2

Keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, soseet sekä pastat, so
keripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan vadelmista,
mansikoista, kirsikoista tai sitrushedelmistä valmistetut, kastanjasose ja
-pasta, alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet sekä teolliseen
valmistukseen tarkoitettu luumusose ja -pasta, joiden tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino on suurempi kuin 100 kg). Sokeripitoisuus
vähintään 70 prosenttia

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 55

Keittämällä valmistettu omenasose ja -hilloke, sokeripitoisuus suurempi
kuin 13 mutta enintään 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan alanimikkeen
2007 10 homogenoidut valmisteet)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 57

Keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, hedelmäsoseet sekä
-pastat, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 mutta enintään 30 painopro
senttia (ei kuitenkaan sitrushedelmistä tehdyt valmisteet, omenasose ja
-hilloke sekä alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 91

Keittämällä valmistettu omenasose ja -hilloke, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät (ei kuitenkaan valmisteet, joiden sokeri
pitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia ja alanimikkeen 2007 10
homogenoidut valmisteet)

24

0
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2007 99 93

Keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, hedelmäsoseet ja
-pastat guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, jakkipuun he
delmistä, passiohedelmistä, tamarindeista, cashew-omenoista, litseistä, sa
potilloista, karambolista, pitahaijoista (pitahaya), kookospähkinöistä, cas
hewpähkinöistä, parapähkinöistä, arecapähkinöistä (betelpähkinät), koola
pähkinöistä (colapähkinät) ja australianpähkinöistä (macadamiapähkinät),
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (ei kuitenkaan
valmisteet, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia ja
alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet)

15

0

2007 99 98

Keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, hedelmäsoseet sekä
-pastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (ei kui
tenkaan valmisteet, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painopro
senttia, omenasose ja -hilloke, alanimikkeen 2007 10 homogenoidut val
misteet ja guavista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarindeista,
cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, passiohe
delmistä, karambolista, pitahaijoista (pitahaya), kookospähkinöistä, cas
hew-pähkinöistä, parapähkinöistä, areca-pähkinöistä (betelpähkinät), koo
lapähkinöistä (colapähkinät) ja australianpähkinöistä (macadamiapähkinät)
sekä sitrushedelmistä tehdyt valmisteet)

24

0

2008 11 10

Maapähkinävoi

12,8

0

2008 11 92

Maapähkinät, paahdetut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

11,2

0

2008 11 94

Maapähkinät, valmistetut tai säilötyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan paahdetut, sokerilla säilötyt
sekä maapähkinävoi)

11,2

0

2008 11 96

Maapähkinät, paahdetut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg

12

0

2008 11 98

Maapähkinät, valmistetut tai säilötyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan paahdetut, sokerilla säilötyt sekä
maapähkinävoi)

12,8

0

2008 19 11

Kookos-, cashew- ja parapähkinät, arecapähkinät (betelpähkinät), koola
pähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (macadamiapähkinät), mu
kaan lukien sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia gua
via, mangoja, mangostaneja, papaijoita, tamarindeja, cashew-omenoita, lit
sejä, jakkipuun hedelmiä, sapotilloja, passiohedelmiä, karambolia, pitahai
joja (pitahaya), kookos-, cashew- ja parapähkinöitä sekä arecapähkinöitä
(betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (colapähkinöitä) ja australianpähkinöitä
(macadamiapähkinöitä), valmistetut tai säilötyt, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan sokerilla säilö
tyt)

7

0

2008 19 13

Paahdetut mantelit ja pistaasipähkinät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 1 kg

9

0
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2008 19 19

Pähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset, valmistetut tai säilö
tyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg
(ei kuitenkaan etikalla säilötyt, sokerilla säilötyt mutta ei sokeriliemessä,
keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja
pähkinäsoseet ja hedelmä- ja pähkinäpastat sekä maapähkinät, paahdetut
mantelit ja pistaasipähkinät, kookos-, cashew- ja parapähkinät, arecapähki
nät (betelpähkinät), koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät
(macadamiapähkinät) sekä sekoitukset, joissa on vähintään 50 painopro
senttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä)

11,2

0

2008 19 91

Kookos-, cashew- ja parapähkinät, arecapähkinät (betelpähkinät), koola
pähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (macadamiapähkinät), myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia guavia, man
goja, mangostaneja, papaijoita, tamarindeja, cashew-omenoita, litsejä, jak
kipuun hedelmiä, sapotilloja, passiohedelmiä, karambolia, pitahaijoja (pi
tahaya), kookos-, cashew- ja parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähki
nöitä), koolapähkinöitä (colapähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macada
miapähkinöitä), valmistetut tai säilötyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino enintään 1 kg, muualle kuulumattomat

8

0

2008 19 93

Paahdetut mantelit ja pistaasipähkinät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 1 kg

10,2

0

2008 19 95

Paahdetut pähkinät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enin
tään 1 kg (ei kuitenkaan maapähkinät, mantelit, pistaasipähkinät, kookos
pähkinät, cashewpähkinät, parapähkinät, arecapähkinät (betelpähkinät),
koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (macadamiapähkinät))

12

0

2008 19 99

Pähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset, valmistetut tai säilö
tyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kui
tenkaan etikalla säilötyt, sokerilla säilötyt mutta ei sokeriliemessä, keittä
mällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähki
näsoseet ja hedelmä- ja pähkinäpastat sekä maapähkinät, paahdetut pähki
nät, kookospähkinät, cashew- ja parapähkinät, arecapähkinät (betelpähki
nät), koolapähkinät (colapähkinät) ja australianpähkinät (macadamiapähki
nät) sekä sekoitukset, joissa on vähintään 50 painoprosenttia trooppisia
pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä)

12,8

0

2008 20 11

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 17 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino suurempi kuin 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 19

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan
ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 17 painoprosenttia)

25,6

0

2008 20 31

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 19 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino enintään 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 39

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan ne, joi
den sokeripitoisuus on suurempi kuin 19 painoprosenttia)

25,6

0
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2008 20 51

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisältävät mutta lisättyä
alkoholia sisältämättömät, sokeripitoisuus suurempi kuin 17 painopro
senttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg

19,2

0

2008 20 59

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisältävät mutta lisättyä
alkoholia sisältämättömät, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 mutta enin
tään 17 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

17,6

0

2008 20 71

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisältävät mutta lisättyä
alkoholia sisältämättömät, sokeripitoisuus suurempi kuin 19 painopro
senttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

20,8

0

2008 20 79

Ananakset, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisältävät mutta lisättyä
alkoholia sisältämättömät, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 mutta enin
tään 19 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg

19,2

0

2008 20 90

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria tai lisättyä alkoho
lia sisältämättömät

18,4

0

2008 30 11

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeri
pitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus
enintään 11,85 % mas

25,6

0

2008 30 19

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeri
pitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 11,85 % mas

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 30 31

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todelli
nen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden so
keripitoisuus on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

24

0

2008 30 39

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joi
den sokeripitoisuus on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

25,6

0

2008 30 51

Greipit ja pomelot lohkoina, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisäl
tävät mutta lisättyä alkoholia sisältämättömät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

15,2

0

2008 30 55

Mandariinit, myös tangeriinit ja satsumat, sekä klementiinit, wilkingit ja
muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit, valmistetut tai säilötyt, lisät
tyä sokeria sisältävät mutta lisättyä alkoholia sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

18,4

0

2008 30 59

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisältävät mutta li
sättyä alkoholia sisältämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan greipit ja pomelot lohkoina,
mandariinit, myös tangeriinit ja satsumat, sekä klementiinit, wilkingit ja
muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit)

17,6

0
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2008 30 71

Greipit ja pomelot lohkoina, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisäl
tävät mutta lisättyä alkoholia sisältämättömät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

15,2

0

2008 30 75

Mandariinit, myös tangeriinit ja satsumat, sekä klementiinit, wilkingit ja
muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit, valmistetut tai säilötyt, lisät
tyä sokeria sisältävät mutta lisättyä alkoholia sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

17,6

0

2008 30 79

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria sisältävät mutta li
sättyä alkoholia sisältämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan greipit ja pomelot lohkoina, manda
riinit, myös tangeriinit ja satsumat, sekä klementiinit, wilkingit ja muut
niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit)

20,8

0

2008 30 90

Sitrushedelmät, valmistetut tai säilötyt lisättyä sokeria tai lisättyä alkoholia
sisältämättömät

18,4

0

2008 40 11

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 13 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus
enintään 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

25,6

0

2008 40 19

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 13 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 40 21

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen al
koholipitoisuus enintään 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoi
suus on suurempi kuin 13 painoprosenttia)

24

0

2008 40 29

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen al
koholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan ne, joiden sokeri
pitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia)

25,6

0

2008 40 31

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 15 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino enintään 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 40 39

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan ne, joi
den sokeripitoisuus on suurempi kuin 15 painoprosenttia)

25,6

0

2008 40 51

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosent
tia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

17,6

0

2008 40 59

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

16

0
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2008 40 71

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosent
tia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

19,2

0

2008 40 79

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus enintään 15 painoprosenttia,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

17,6

0

2008 40 90

Päärynät, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria tai lisättyä alkoholia sisäl
tämättömät

16,8

0

2008 50 11

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 13 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus
enintään 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

25,6

0

2008 50 19

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 13 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 31

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen
alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoi
suus on suurempi kuin 13 painoprosenttia)

24

0

2008 50 39

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen
alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan ne, joiden so
keripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia)

25,6

0

2008 50 51

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 15 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauk
sen nettopaino enintään 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 59

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan ne, joi
den sokeripitoisuus on suurempi kuin 15 painoprosenttia)

25,6

0

2008 50 61

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät
mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 paino
prosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg

19,2

0

2008 50 69

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät
mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 mutta
enintään 13 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

17,6

0

2008 50 71

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät
mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 15 paino
prosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

20,8

0

2008 50 79

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät
mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 mutta
enintään 15 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

19,2

0
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2008 50 92

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia tai lisättyä sokeria si
sältämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään
5 kg

13,6

0

2008 50 94

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia tai lisättyä sokeria si
sältämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään
4,5 kg mutta pienempi kuin 5 kg

17

0

2008 50 99

Aprikoosit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia tai lisättyä sokeria si
sältämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino pienempi
kuin 4,5 kg

18,4

0

2008 60 11

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus enin
tään 11,85 % mas

25,6

0

2008 60 19

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus suu
rempi kuin 11,85 % mas

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 60 31

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen al
koholipitoisuus enintään 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripi
toisuus on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

24

0

2008 60 39

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen al
koholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden so
keripitoisuus on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

25,6

0

2008 60 50

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

17,6

0

2008 60 60

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg

20,8

0

2008 60 70

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia tai lisättyä sokeria sisäl
tämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään
4,5 kg

18,4

0

2008 60 90

Kirsikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia tai lisättyä sokeria sisäl
tämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino pienempi
kuin 4,5 kg

18,4

0

2008 70 11

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
vät, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia ja todellinen alko
holipitoisuus enintään 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 1 kg

25,6

0

2008 70 19

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
vät, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia ja todellinen alko
holipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 70 31

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
vät, todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan ne, joi
den sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia)

24

0
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2008 70 39

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
vät, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan
ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia)

25,6

0

2008 70 51

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
vät, sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 70 59

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
vät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kui
tenkaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 15 painoprosenttia)

25,6

0

2008 70 61

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
mättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin
13 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suu
rempi kuin 1 kg

19,2

0

2008 70 69

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
mättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin
9 mutta enintään 13 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 1 kg

17,6

0

2008 70 71

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
mättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin
15 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enin
tään 1 kg

19,2

0

2008 70 79

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
mättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin
9 mutta enintään 15 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 1 kg

17,6

0

2008 70 92

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria tai lisät
tyä alkoholia sisältämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino vähintään 5 kg

15,2

0

2008 70 98

Persikat, myös nektariinit, valmistetut tai säilötyt, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino pienempi kuin 5 kg (ei kuitenkaan lisättyä alkoho
lia tai lisättyä sokeria sisältävät)

18,4

0

2008 80 11

Mansikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus enin
tään 11,85 % mas

25,6

0

2008 80 19

Mansikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoi
suus suurempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus suu
rempi kuin 11,85 % mas

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 80 31

Mansikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen al
koholipitoisuus enintään 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripi
toisuus on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

24

0

2008 80 39

Mansikat, valmistetut tai säilötyt, sokeripitoisuus enintään 9 painoprosent
tia, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas (ei kuiten
kaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

25,6

0
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2008 80 50

Mansikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

17,6

0

2008 80 70

Mansikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg

20,8

0

2008 80 90

Mansikat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä sokeria tai lisättyä alkoholia si
sältämättömät

18,4

0

2008 91 00

Palmunsydämet, valmistetut tai säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta tai alkoholia sisältävät (ei kuitenkaan etikalla valmistetut
tai säilötyt)

10

0

2008 92 12

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja
parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (cola
pähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 pai
noprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas

16

0

2008 92 14

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 pai
noprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas (ei kui
tenkaan sekoitukset pähkinöistä, trooppisista hedelmistä ja 20 ryhmän 7
ja 8 lisähuomautuksessa mainituista trooppisista hedelmistä/pähkinöistä,
joiden nettosisällöstä vähintään 50 painoprosenttia on maapähkinöitä ja
muita siemeniä)

25,6

0

2008 92 16

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja
parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (cola
pähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 pai
noprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 92 18

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 pai
noprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas
(ei kuitenkaan sekoitukset pähkinöistä, trooppisista hedelmistä ja 20 ryh
män 7 ja 8 lisähuomautuksessa mainituista trooppisista hedelmistä/pähki
nöistä, joiden nettosisällöstä vähintään 50 painoprosenttia on maapähki
nöitä ja muita siemeniä)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0
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2008 92 32

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja
parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (cola
pähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin
9 painoprosenttia)

15

0

2008 92 34

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät ja todellinen alkoholipitoisuus enin
tään 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi
kuin 9 painoprosenttia, ja sekoitukset pähkinöistä, trooppisista hedelmistä
ja 20 ryhmän 7 ja 8 lisähuomautuksessa mainituista trooppisista hedel
mistä/pähkinöistä, joiden nettosisällöstä vähintään 50 painoprosenttia on
maapähkinöitä ja muita siemeniä)

24

0

2008 92 36

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja
parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (cola
pähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen alkoholipitoisuus suurempi
kuin 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi
kuin 9 painoprosenttia)

16

0

2008 92 38

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät ja todellinen alkoholipitoisuus suurem
pi kuin 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurem
pi kuin 9 painoprosenttia, ja sekoitukset pähkinöistä, trooppisista hedel
mistä ja 20 ryhmän 7 ja 8 lisähuomautuksessa mainituista trooppisista
hedelmistä/pähkinöistä, joiden nettosisällöstä vähintään 50 painoprosent
tia on maapähkinöitä ja muita siemeniä)

25,6

0

2008 92 51

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja
parapähkinöitä,,arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (cola
pähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

11

0

2008 92 59

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei
kuitenkaan 20 ryhmän 7 ja 8 lisähuomautuksessa mainituista trooppisista
hedelmistä ja pähkinöistä valmistetut sekoitukset, jotka sisältävät vähin
tään 50 painoprosenttia maapähkinöitä ja muita siemeniä, sekä alanimik
keen 1904 20 10 myslin kaltaiset paahtamattomiin viljahiutaleisiin perus
tuvat valmisteet)

17,6

0
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2008 92 72

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja,
parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (cola
pähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät,
joissa yksittäisen hedelmälajin osuus on enintään 50 prosenttia hedelmien
kokonaispainosta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enin
tään 1 kg

8,5

0

2008 92 74

Hedelmäsekoitukset, joissa yksittäistä hedelmälajia on enintään 50 pro
senttia hedelmien kokonaispainosta, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alko
holia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan 20 ryhmän 7 ja
8 lisähuomautuksessa mainituista trooppisista hedelmistä ja pähkinöistä
valmistetut sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia näitä
hedelmiä, sekoitukset maapähkinöistä ja muista siemenistä sekä alanimik
keen 1904 20 10 myslin kaltaiset paahtamattomiin viljahiutaleisiin perus
tuvat valmisteet)

13,6

0

2008 92 76

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja
parapähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (cola
pähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuiten
kaan sekoitukset, joissa yksittäisen hedelmälajin osuus on enintään 50 pro
senttia hedelmien kokonaispainosta)

12

0

2008 92 78

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuiten
kaan pähkinöistä, trooppisista hedelmistä ja 20 ryhmän 7 ja 8 lisähuo
mautuksessa mainituista trooppisista hedelmistä ja pähkinöistä valmistetut
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia maapähkinöitä
ja muita siemeniä, sekoitukset, joissa yksittäisen hedelmälajin osuus on
enintään 50 prosenttia hedelmien kokonaispainosta, sekä alanimikkeen
1904 20 10 myslin kaltaiset paahtamattomiin viljahiutaleisiin perustuvat
valmisteet)

19,2

0

2008 92 92

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, joissa on
vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja para
pähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (colapähki
nöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai säilö
tyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino vähintään 5 kg

11,5

0
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2008 92 93

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 5 kg, muualle kuulumat
tomat (ei kuitenkaan pähkinöistä, trooppisista hedelmistä ja 20 ryhmän 7
ja 8 lisähuomautuksessa mainituista trooppisista hedelmistä ja pähkinöistä
valmistetut sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia maa
pähkinöitä ja muita siemeniä, sekä alanimikkeen 1904 20 10 myslin kal
taiset paahtamattomiin viljahiutaleisiin perustuvat valmisteet)

18,4

0

2008 92 94

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, joissa on
vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja para
pähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (colapähki
nöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai säilö
tyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino vähintään 4,5 kg mutta pienempi kuin
5 kg

11,5

0

2008 92 96

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 4,5 kg mutta pienempi
kuin 5 kg, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pähkinöistä, trooppi
sista hedelmistä ja 20 ryhmän 7 ja 8 lisähuomautuksessa mainituista
trooppisista hedelmistä ja pähkinöistä valmistetut sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia maapähkinöitä ja muita siemeniä, sekä
alanimikkeen 1904 20 10 myslin kaltaiset paahtamattomiin viljahiutalei
siin perustuvat valmisteet)

18,4

0

2008 92 97

Sekoitukset guavoista, mangoista, mangostaneista, papaijoista, tamarin
deista, cashew-omenista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, pas
siohedelmistä, karambolista ja pitahaijoista, myös sekoitukset, joissa on
vähintään 50 painoprosenttia näitä hedelmiä ja kookos-, cashew- ja para
pähkinöitä, arecapähkinöitä (betelpähkinöitä), koolapähkinöitä (colapähki
nöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä), valmistetut tai säilö
tyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino pienempi kuin 4,5 kg

11,5

0

2008 92 98

Sekoitukset hedelmistä tai muista syötävistä kasvinosista, valmistetut tai
säilötyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksen nettopaino pienempi kuin 4,5 kg, muualle kuu
lumattomat (ei kuitenkaan sekoitukset pähkinöistä, 20 ryhmän 7 lisähuo
mautuksessa mainituista trooppisista hedelmistä, maapähkinöistä ja muita
siemenistä, sekä alanimikkeen 1904 20 10 myslin kaltaiset paahtamatto
miin viljahiutaleisiin perustuvat valmisteet)

18,4

0

2008 99 11

Inkiväärit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen
alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas

10

0

2008 99 19

Inkiväärit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen
alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas

16

0

2008 99 21

Viinirypäleet, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripi
toisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia

25,6 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0
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2008 99 23

Viinirypäleet, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripi
toisuus enintään 13 painoprosenttia (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoi
suus on suurempi kuin 13 painoprosenttia)

25,6

0

2008 99 24

Guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat ja pitahaijat,
valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoisuus suu
rempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

16

0

2008 99 28

Hedelmät ja muut syötävät kasvinosat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä al
koholia sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia, todel
linen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas (ei kuitenkaan sokerilla säi
lötyt mutta ei sokeriliemessä, hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedel
mäsoseet – ja pastat, keittämällä valmistetut, ja pähkinät, maapähkinät ja
muut siemenet, ananakset, sitrushedelmät, päärynät, aprikoosit, kirsikat,
persikat, mansikat, inkivääri, viinirypäleet, passiohedelmät, guavat, man
got, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun
hedelmät, sapotillat, karambolat ja pitahaijat)

25,6

0

2008 99 31

Guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat ja pitahaijat,
valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, sokeripitoisuus suu
rempi kuin 9 painoprosenttia ja todellinen alkoholipitoisuus suurempi
kuin 11,85 % mas

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 34

Hedelmät ja muut syötävät kasvinosat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä al
koholia sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia, todel
linen alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 % mas (ei kuitenkaan soke
rilla säilötyt mutta ei sokeriliemessä, hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit,
hedelmäsoseet – ja pastat, keittämällä valmistetut, ja pähkinät, maapähki
nät ja muut siemenet, ananakset, sitrushedelmät, päärynät, aprikoosit, kir
sikat, persikat, mansikat, inkivääri, viinirypäleet, passiohedelmät, guavat,
mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakki
puun hedelmät, sapotillat, karambolat ja pitahaijat)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 36

Guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat ja pitahaijat,
valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen alkoholipi
toisuus enintään 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoisuus
on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

15

0
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2008 99 37

Hedelmät ja muut syötävät kasvinosat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä al
koholia sisältävät, todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas (ei
kuitenkaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 9 painoprosenttia,
ja pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, ananakset, sitrushedelmät,
päärynät, aprikoosit, kirsikat, persikat, mansikat, inkivääri, viinirypäleet,
guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat ja pitahaijat)

24

0

2008 99 38

Guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit,
jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat ja pitahaijat,
valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältävät, todellinen alkoholipi
toisuus suurempi kuin 11,85 % mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoi
suus on suurempi kuin 9 painoprosenttia)

16

0

2008 99 40

Hedelmät ja muut syötävät kasvinosat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä al
koholia sisältävät, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 11,85 %
mas (ei kuitenkaan ne, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 9 paino
prosenttia, pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, ananakset, sitrushe
delmät, päärynät, aprikoosit, kirsikat, persikat, mansikat, inkivääri, viiniry
päleet, guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat,
litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, passiohedelmät, karambolat ja pita
haijat)

25,6

0

2008 99 41

Inkiväärit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

vapaa

0

2008 99 43

Viinirypäleet, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät
mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

19,2

0

2008 99 45

Luumut, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg

17,6

0

2008 99 46

Passiohedelmät, guavat ja tamarindit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alko
holia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

11

0

2008 99 47

Mangot, mangostanit, papaijat, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät,
sapotillat, karambolat ja pitahaijat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoho
lia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg

11

0
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2008 99 49

Hedelmät ja muut syötävät kasvinosat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä al
koholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg (ei kuitenkaan soke
rilla säilötyt mutta ei sokeriliemessä, hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit,
hedelmäsoseet ja -pastat, keittämällä valmistetut, ja pähkinät, maapähkinät
ja muut siemenet, ananakset, sitrushedelmät, päärynät, aprikoosit, kirsikat,
persikat, mansikat, inkivääri, viinirypäleet, luumut, passiohedelmät, gua
vat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jak
kipuun hedelmät, sapotillat, karambolat ja pitahaijat)

17,6

0

2008 99 51

Inkiväärit, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg

vapaa

0

2008 99 61

Passiohedelmät ja guavat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia sisältä
mättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino enintään 1 kg

13

0

2008 99 62

Mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakki
puun hedelmät, sapotillat, karambolat ja pitahaijat, valmistetut tai säilötyt,
lisättyä alkoholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan sekoi
tukset)

13

0

2008 99 67

Hedelmät ja muut syötävät kasvinosat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä al
koholia sisältämättömät mutta lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg (ei kuitenkaan sokerilla säi
lötyt mutta ei sokeriliemessä, hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedel
mäsoseet ja -pastat, keittämällä valmistetut, ja pähkinät, maapähkinät ja
muut siemenet, ananakset, sitrushedelmät, päärynät, aprikoosit, kirsikat,
persikat, mansikat, inkivääri, passiohedelmät, guavat, mangot, mangosta
nit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapo
tillat, karambolat ja pitahaijat)

20,8

0

2008 99 72

Luumut, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältä
mättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 5 kg

15,2

0

2008 99 78

Luumut, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältä
mättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino pienempi kuin
5 kg

18,4

0

2008 99 85

Maissi, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoholia ja lisättyä sokeria sisältä
mättömät (ei kuitenkaan sokerimaissi (Zea mays var. saccharata))

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

2008 99 91

Jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on tärkke
lystä vähintään 5 painoprosenttia, valmistetut tai säilötyt, lisättyä alkoho
lia ja lisättyä sokeria sisältämättömät (ei kuitenkaan jäädytetyt tai kuivatut)

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0
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2008 99 99

Hedelmät ja muut syötävät kasvinosat, valmistetut tai säilötyt, lisättyä al
koholia ja lisättyä sokeria sisältämättömät (ei kuitenkaan etikalla valmiste
tut tai säilötyt, sokerilla säilötyt mutta ei sokeriliemessä, hillot, hedelmä
hyytelöt, marmelaatit, hedelmäsoseet ja -pastat, keittämällä valmistetut, ja
pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, ananakset, sitrushedelmät, pää
rynät, aprikoosit, kirsikat, persikat, mansikat, luumut, maissi, jamssit, ba
taatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat)

18,4

0

2009 11 11

1

Jäädytetty appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:
ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä soke
ria vähemmän kuin 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 11 11

2

Jäädytetty appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:
ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä soke
ria vähintään 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 19

Jäädytetty appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:
ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

33,6

0

2009 11 91

Jäädytetty appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa,
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enemmän kuin 30
painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 99

Jäädytetty appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan
alkoholia sisältävä ja tuotteet, joiden arvo on enintään 30 EUR/100 kg
netto ja jotka sisältävät lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosent
tia)

15,2

0

2009 12 00

Appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, myös lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisäl
tävä ja jäädytetty)

12,2

0

2009 19 11

1

Appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä ja jäädytetty). Lisättyä
sokeria vähemmän kuin 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 19 11

2

Appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä ja jäädytetty). Lisättyä
sokeria vähintään 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 19 19

Appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä ja jäädytetty)

33,6

0

2009 19 91

Appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria
enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisäl
tävä ja jäädytetty)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 19 98

Appelsiinimehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enin
tään 67 20 °C:ssa, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä, jäädytetty sekä tuotteet, joiden arvo
on enintään 30 EUR/100 kg netto ja jotka sisältävät lisättyä sokeria enem
män kuin 30 painoprosenttia)

12,2

0

2009 21 00

Greippi- tai pomelomehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan
alkoholia sisältävä)

12

0

2009 29 11

1

Greippi- tai pomelomehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:
ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä soke
ria vähemmän kuin 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 29 11

2

Greippi- tai pomelomehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:
ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä soke
ria vähintään 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 29 19

Greippi- tai pomelomehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:
ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

33,6

0

2009 29 91

Greippi- tai pomelomehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta
enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä soke
ria enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia
sisältävä)

12 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 29 99

Greippi- tai pomelomehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta
enintään 67 20 °C:ssa, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä ja tuotteet, joiden arvo on enin
tään 30 EUR/100 kg netto ja jotka sisältävät lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia)

12

0

2009 31 11

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo
suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuiten
kaan alkoholia sisältävä, sekamehu, appelsiinimehu ja greippi- tai pomelo
mehu)

14,4

0

2009 31 19

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo
suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan lisättyä sokeria sisäl
tävä, alkoholia sisältävä, sekamehu, appelsiinimehu, greippi- tai pomelo
mehu)

15,2

0

2009 31 51

Sitruunamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo enintään
30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia si
sältävä)

14,4

0

2009 31 59

Sitruunamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo enintään
30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä ja lisättyä sokeria
sisältävä)

15,2

0

2009 31 91

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo
enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan al
koholia sisältävä, sekamehu, sitruunamehu, appelsiinimehu ja greippi- tai
pomelomehu)

14,4

0
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2009 31 99

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo
enintään 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä, al
koholia sisältävä, sekamehu, sitruunamehu, appelsiinimehu ja greippi- tai
pomelomehu)

15,2

0

2009 39 11

1

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa,
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä, sekamehu, appel
siinimehu ja greippi- tai pomelomehu). Lisättyä sokeria vähemmän kuin
30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 39 11

2

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa,
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä, sekamehu, appel
siinimehu ja greippi- tai pomelomehu). Lisättyä sokeria vähintään 30 pai
noprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 19

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa,
arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä, sekamehu, ap
pelsiinimehu ja greippi- tai pomelomehu)

33,6

0

2009 39 31

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, lisättyä so
keria sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä, sekamehu, appelsiini
mehu ja greippi- tai pomelomehu)

14,4

0

2009 39 39

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto (ei kuiten
kaan lisättyä sokeria sisältävä, alkoholia sisältävä, sekamehu, appelsiini
mehu, greippi- tai pomelomehu)

15,2

0

2009 39 51

Sitruunamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 55

Sitruunamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

14,4

0

2009 39 59

Sitruunamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan alkoholia si
sältävä ja lisättyä sokeria sisältävä)

15,2

0

2009 39 91

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria
enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisäl
tävä, sekamehu, sitruunamehu, appelsiinimehu ja greippi- tai pomelo
mehu)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 95

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria
enintään 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä,
sekamehu, sitruunamehu, appelsiinimehu ja greippi- tai pomelomehu)

14,4

0
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2009 39 99

Sitrushedelmän mehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan li
sättyä sokeria sisältävä, alkoholia sisältävä, sekamehu, sitruunamehu, ap
pelsiinimehu ja greippi- tai pomelomehu)

15,2

0

2009 41 10

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo suurempi
kuin 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alko
holia sisältävä)

15,2

0

2009 41 91

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo enintään
30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia si
sältävä)

15,2

0

2009 41 99

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa (ei kuitenkaan
lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

16

0

2009 49 11

1

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä sokeria vähem
män kuin 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 49 11

2

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä sokeria vähin
tään 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 19

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo suu
rempi kuin 30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

33,6

0

2009 49 30

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisäl
tävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

15,2

0

2009 49 91

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 93

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

15,2

0

2009 49 99

Ananasmehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa (ei kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

16

0

2009 50 10

Tomaattimehu, kuiva-ainepitoisuus pienempi kuin 7 painoprosenttia, lisät
tyä sokeria sisältävä, käymätön (ei kuitenkaan lisättyä alkoholia sisältävä)

16

0

2009 50 90

Tomaattimehu, kuiva-ainepitoisuus pienempi kuin 7 painoprosenttia, käy
mätön (ei kuitenkaan lisättyä sokeria tai alkoholia sisältävä)

16,8

0
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2009 61 10

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”), Liitteen I lisäyksessä 2
käymätön, Brix-arvo enintään 30 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 18 EUR/
oleva A jakso
100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kui
tenkaan alkoholia sisältävä)

0+EP

2009 61 90

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”),
käymätön, Brix-arvo enintään 30 20 °C:ssa, arvo enintään 18 EUR/
100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kui
tenkaan alkoholia sisältävä)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 69 11

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”),
käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo enintään 22 EUR/
100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kui
tenkaan alkoholia sisältävä)

40 + 121 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 19

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”), Liitteen I lisäyksessä 2
oleva A jakso
käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin
22 EUR/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä
(ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

0+EP

2009 69 51

Tiivistetty viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape Liitteen I lisäyksessä 2
oleva A jakso
must”), käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 67 20 °C:
ssa, arvo suurempi kuin 18 EUR/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

0+EP

2009 69 59

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”), Liitteen I lisäyksessä 2
käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 67 20 °C:ssa, arvo
oleva A jakso
suurempi kuin 18 EUR/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältävä (ei kuitenkaan tiivistetty ja alkoholia sisältävä)

0+EP

2009 69 71

Tiivistetty viinirypälemehu, myös rypäleen puristemehu (”grape must”),
käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 18 euroa/100 kg, lisättyä sokeria enemmän kuin 30 prosenttia
sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

22,4 + 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 79

Viinirypälemehu, myös rypäleen puristemehu (”grape must”), käymätön,
Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään
18 euroa/100 kg, lisättyä sokeria enemmän kuin 30 prosenttia sisältävä
(ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

22,4 + 27 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 90

Viinirypälemehu, myös rypäleen puristemehu (”grape must”), käymätön,
Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään
18 EUR/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä
(ei kuitenkaan enemmän kuin 30 prosenttia lisättyä sokeria sisältävä tai
alkoholia sisältävä)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 71 10

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo suurempi
kuin 18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alko
holia sisältävä)

18

0

2009 71 91

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa, arvo enintään
18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia si
sältävä)

18

0
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2009 71 99

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 20 20 °C:ssa (ei kuitenkaan
lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

18

0

2009 79 11

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 22 euroa/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

30 + 18,4 EUR/
100 kg/net

AV0

2009 79 19

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo suu
rempi kuin 22 euroa/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

30

0

2009 79 30

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisäl
tävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

18

AV0

2009 79 91

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

18 + 19,3 EUR/
100 kg/net

0

2009 79 93

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

18

0

2009 79 99

Omenamehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67
20 °C:ssa (ei kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

18

0

2009 80 11

1

Päärynämehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 22 euroa/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä sokeria vähem
män kuin 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 11

2

Päärynämehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo
enintään 22 euroa/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä). Lisättyä sokeria vähin
tään 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 19

Päärynämehu, käymätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo suu
rempi kuin 22 euroa/100 kg, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

33,6

0

2009 80 34

Guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarindista, cashew-ome
nasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passiohedelmästä, ka
rambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, käymätön, myös lisättyä soke
ria tai muuta makeutusainetta sisältävä, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °
C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan sekamehu)

21 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

Kasvis- tai hedelmämehu, käymätön, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo enin
tään 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan sekamehu, sitrushedelmämehu
ja passiohedelmästä, mangosta, mangostanista, papaijasta, jakkipuun he
delmästä, guavasta, tamarindista, cashew-omenasta, litsistä, sapotillasta,
karambolasta, pitahaijasta, ananaksesta, tomaatista, viinirypäleestä, ome
nasta tai päärynästä valmistettu mehu). Lisättyä sokeria vähemmän kuin
30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 35

1
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Kasvis- tai hedelmämehu, käymätön, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo enin
tään 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan sekamehu, sitrushedelmämehu
ja passiohedelmästä, mangosta, mangostanista, papaijasta, jakkipuun he
delmästä, guavasta, tamarindista, cashew-omenasta, litsistä, sapotillasta,
karambolasta, pitahaijasta, ananaksesta, tomaatista, viinirypäleestä, ome
nasta tai päärynästä valmistettu mehu). Lisättyä sokeria vähintään 30 pai
noprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 36

Guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarindista, cashew-ome
nasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passiohedelmästä, ka
rambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, käymätön, myös lisättyä soke
ria tai muuta makeutusainetta sisältävä, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °
C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan alkoholia
sisältävä ja sekamehu)

21

0

2009 80 38

Kasvis- tai hedelmämehu, käymätön, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo suu
rempi kuin 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä, seka
mehu, sitrushedelmämehu ja guavasta, mangosta, mangostanista, papai
jasta, tamarindista, cashew-omenasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapo
tillasta, passiohedelmästä, karambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu,
ananasmehu, tomaattimehu, viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu
”grape must”, omenamehu ja päärynämehu)

33,6

0

2009 80 50

Päärynämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi
kuin 18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alko
holia sisältävä)

19,2

0

2009 80 61

Päärynämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään
18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia
sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

19,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 63

Päärynämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään
18 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia sisäl
tävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

19,2

0

2009 80 69

Päärynämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa (ei kuitenkaan
lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

20

0

2009 80 71

Kirsikkamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi
kuin 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alko
holia sisältävä)

16,8

0

2009 80 73

Guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarindista, cashew-ome
nasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passiohedelmästä, ka
rambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, käymätön, Brix-arvo enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, lisättyä so
keria sisältävä (ei kuitenkaan sekamehu ja alkoholia sisältävä)

10,5

0

2009 80 35
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2009 80 79

Kasvis- tai hedelmämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa,
arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei
kuitenkaan sekamehu, alkoholia sisältävä, sitrushedelmämehu ja guavasta,
mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarindista, cashew-omenasta, lit
sistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passiohedelmästä, karambolasta
ja pitahaijasta valmistettu mehu, ananasmehu, tomaattimehu, viinirypäle
mehu ja rypäleen puristemehu ”grape must”, omenamehu, päärynämehu
ja kirsikkamehu)

16,8

0

2009 80 85

Guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarindista, cashew-ome
nasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passiohedelmästä, ka
rambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, käymätön, Brix-arvo enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria
enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan sekamehu ja
alkoholia sisältävä)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 86

Kasvis- tai hedelmämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa,
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enemmän kuin 30
painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan sekamehu, alkoholia sisältävä, sit
rushedelmämehu ja guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tama
rindista, cashew-omenasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, pas
siohedelmästä, karambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, ananas
mehu, tomaattimehu, viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu ”grape
must”, omenamehu ja päärynämehu)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 88

Guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarindista, cashew-ome
nasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passiohedelmästä, ka
rambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, käymätön, Brix-arvo enin
tään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria
enintään 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan sekamehu ja alkoho
lia sisältävä)

10,5

0

2009 80 89

Kasvis- tai hedelmämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa,
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enintään 30 paino
prosenttia sisältävä (ei kuitenkaan sekamehu, alkoholia sisältävä, sitrushe
delmämehu ja guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarin
dista, cashew-omenasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passi
ohedelmästä, karambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, ananasmehu,
tomaattimehu, viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu ”grape must”,
omenamehu ja päärynämehu)

16,8

0

2009 80 95

Pensaskarpalomehu (Vaccinium macrocarpon -lajin hedelmistä valmistettu
mehu), käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa (ei kuitenkaan lisättyä
sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

14

0

2009 80 96

Kirsikkamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa (ei kuitenkaan
lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

17,6

0
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2009 80 97

Guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarindista, cashew-ome
nasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passiohedelmästä, ka
rambolasta ja pitahaijasta valmistettu mehu, käymätön, Brix-arvo enin
tään 67 20 °C:ssa (ei kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia si
sältävä)

11

0

2009 80 99

Kasvis- tai hedelmämehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa (ei
kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä, alkoholia sisältävä, sekamehu, sitrus
hedelmämehu, guavasta, mangosta, mangostanista, papaijasta, tamarin
dista, cashew-omenasta, litsistä, jakkipuun hedelmästä, sapotillasta, passi
ohedelmästä, karambolasta tai pitahaijasta valmistettu mehu, ananasmehu,
tomaattimehu, viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu ”grape must”,
omenamehu, päärynämehu, kirsikkamehu ja Vaccinium macrocarpon -lajin
hedelmistä valmistettu mehu)

17,6

0

2009 90 11

1

Omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo
suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo enintään 22 EUR/100 kg netto, myös li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia
sisältävä). Lisättyä sokeria vähemmän kuin 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 11

2

Omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo
suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo enintään 22 EUR/100 kg netto, myös li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia
sisältävä). Lisättyä sokeria vähintään 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

Omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo
suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 22 EUR/100 kg netto,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan
alkoholia sisältävä)

33,6

0

2009 90 19

2009 90 21

1

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/
100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei
kuitenkaan alkoholia sisältävä ja omena- ja päärynämehusta valmistettu
sekamehu). Lisättyä sokeria vähemmän kuin 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 21

2

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/
100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (ei
kuitenkaan alkoholia sisältävä ja omena- ja päärynämehusta valmistettu
sekamehu). Lisättyä sokeria vähintään 30 painoprosenttia

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 29

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo suurempi kuin 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin
30 EUR/100 kg netto, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä ja omena- ja päärynämehusta val
mistettu sekamehu)

33,6

0

2009 90 31

Omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo
enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 18 EUR/100 kg netto, lisättyä soke
ria enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia
sisältävä)

20 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 90 39

Omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo
enintään 67 20 °C:ssa, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävä (ei kuitenkaan tuotteet, joiden arvo on enintään 18 EUR/100 kg
netto ja jotka sisältävät lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia,
ja alkoholia sisältävät)

20

0

2009 90 41

Sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brixarvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, li
sättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

15,2

0

2009 90 49

Sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brixarvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto (ei
kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

16

0

2009 90 51

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/
100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä,
omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu ja sitrushedelmä- ja ana
nasmehusta valmistettu sekamehu)

16,8

0

2009 90 59

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo suurempi kuin 30 EUR/
100 kg netto (ei kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä,
omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu ja sitrushedelmä- ja ana
nasmehusta valmistettu sekamehu)

17,6

0

2009 90 71

Sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brixarvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä
sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoho
lia sisältävä)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 73

Sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brixarvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä
sokeria enintään 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia si
sältävä)

15,2

0

2009 90 79

Sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brixarvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto (ei kui
tenkaan lisättyä sokeria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

16

0

2009 90 92

Guavan, mangon, mangostanin, papaijan, tamarindin, cashew-omenan, lit
sin, jakkipuun hedelmän, sapotillan, passiohedelmän, karambolan ja pita
haijan mehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 94

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo enintään 67 20°C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg
netto, lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä (ei kui
tenkaan alkoholia sisältävä, omena- ja päärynämehusta valmistettu seka
mehu, sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu sekamehu ja guavan,
mangon, mangostanin, papaijan, tamarindin, cashew-omenan, litsin, jakki
puun hedelmän, sapotillan, passiohedelmän, karambolan ja pitahaijan me
husta valmistettu sekamehu)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 90 95

Guavan, mangon, mangostanin, papaijan, tamarindin, cashew-omenan, lit
sin, jakkipuun hedelmän, sapotillan, passiohedelmän, karambolan ja pita
haijan mehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan alkoholia sisältävä)

10,5

0

2009 90 96

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg
netto, lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia sisältävä (ei kuitenkaan
alkoholia sisältävä, omena- ja päärynämehusta valmistettu sekamehu, sit
rushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu sekamehu ja guavan, mangon,
mangostanin, papaijan, tamarindin, cashew-omenan, litsin, jakkipuun he
delmän, sapotillan, passiohedelmän, karambolan ja pitahaijan mehusta
valmistettu sekamehu)

16,8

0

2009 90 97

Guavan, mangon, mangostanin, papaijan, tamarindin, cashew-omenan, lit
sin, jakkipuun hedelmän, sapotillan, passiohedelmän, karambolan ja pita
haijan mehusta valmistettu sekamehu, käymätön, Brix-arvo enintään 67
20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg netto (ei kuitenkaan lisättyä so
keria sisältävä tai alkoholia sisältävä)

11

0

2009 90 98

Sekamehu, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ja kasvismehu, käy
mätön, Brix-arvo enintään 67 20 °C:ssa, arvo enintään 30 EUR/100 kg
netto (ei kuitenkaan lisättyä sokeria sisältävä, alkoholia sisältävä, omenaja päärynämehusta valmistettu sekamehu, sitrushedelmä- ja ananasme
husta valmistettu sekamehu ja guavan, mangon, mangostanin, papaijan,
tamarindin, cashew-omenan, litsin, jakkipuun hedelmän, sapotillan, passi
ohedelmän, karambolan ja pitahaijan mehusta valmistettu sekamehu)

17,6

0

2101 11 11

Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet, kahviin perustuvan kuiva-aineen pitoi
suus vähintään 95 painoprosenttia, kiinteät

9

0

2101 11 19

Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet, kahviin perustuvan kuiva-aineen pitoi
suus pienempi kuin 95 painoprosenttia, tahnamaiset tai nestemäiset

9

0

2101 12 92

Kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin perustuvat valmisteet

11,5

0

2101 12 98

1

Kahviin perustuvat valmisteet, sokeripitoisuus pienempi kuin 70 paino
prosenttia

9 + EA

0

2101 12 98

2

Kahviin perustuvat valmisteet, sokeripitoisuus vähintään 70 painoprosent
tia

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2101 20 20

Tee- tai mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet

6

0

2101 20 92

Tee- tai mateuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin perustuvat valmisteet

6

0
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2101 20 98

1

Teehen tai mateen perustuvat valmisteet, sokeripitoisuus pienempi kuin
70 painoprosenttia

6,5 + EA

0

2101 20 98

2

Teehen tai mateen perustuvat valmisteet, sokeripitoisuus vähintään 70
painoprosenttia

6,5 + EA

AV0-TQ(SP)

11,5

0

5,1 + 12,7 EUR/
100 kg/net

0

14,1

0

10,8 + 22,7 EUR/
100 kg/net

0

10,9

0

2101 30 11

Paahdettu juurisikuri

2101 30 19

Paahdetut kahvinkorvikkeet (ei kuitenkaan juurisikuri)

2101 30 91

Paahdetusta juurisikurista saadut uutteet, esanssit ja tiivisteet

2101 30 99

Paahdetuista kahvinkorvikkeista saadut uutteet, esanssit ja tiivisteet (ei kui
tenkaan juurisikurista saadut)

2102 10 10

Valikoitu kantahiiva (hiivaviljelmät)

2102 10 31

Leivontahiiva, kuivattu

12

0

2102 10 39

Leivontahiiva (ei kuitenkaan kuivattu)

12

0

2102 10 90

Elävä eli aktiivinen hiiva (ei kuitenkaan valikoitu kantahiiva ja leivonta
hiiva)

14,7

0

2102 20 11

Kuollut eli inaktiivinen hiiva tabletteina, kuutioina tai niiden kaltaisessa
muodossa taikka pakkauksessa, jossa tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino on enintään 1 kg

8,3

0

2102 20 19

Kuollut eli inaktiivinen hiiva (ei kuitenkaan tabletteina, kuutioina tai nii
den kaltaisessa muodossa taikka pakkauksessa, jossa tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopaino on enintään 1 kg)

5,1

0

2102 20 90

Yksisoluiset mikro-organismit, kuolleet (ei kuitenkaan lääkkeiksi pakatut
sekä hiiva)

vapaa

0

2102 30 00

Valmistetut leivinjauheet

6,1

0

2103 10 00

Soijakastike

7,7

0

2103 20 00

Tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

10,2

0

2103 30 10

Sinappijauho (ei kuitenkaan valmistettu)

vapaa

0

2103 30 90

Sinappi, mukaan lukien valmistettu sinappijauho

9

0

2103 90 10

Nestemäinen mango-chutney

vapaa

0

2103 90 30

Aromaattiset katkerot, alkoholipitoisuus 44,2–49,2 tilavuusprosenttia,
katkeroa, mausteita ja erilaisia aineksia 1,5–6 painoprosenttia sekä sokeria
4–10 painoprosenttia sisältävät, enintään 0,5 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0
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2103 90 90

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoituk
set (ei kuitenkaan soijakastike, tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastik
keet, nestemäinen mango-chutney sekä alanimikkeen 2103 90 30 aro
maattiset katkerot)

7,7

0

2104 10 10

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten, kuivatut

11,5

0

2104 10 90

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten (ei kuitenkaan kuivatut)

11,5

0

2104 20 00

Hienoksi homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet, jotka koostuvat
kahdesta tai useammasta perusaineesta, kuten lihasta, kalasta, kasviksista
tai hedelmistä, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin, vähittäismyynti
pakkauksissa, joiden paino on enintään 250 g

14,1

0

2105 00 10

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota si
sältävät, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa tai sitä on vähemmän kuin 3
painoprosenttia

8,6 + 20,2 EUR/
100 kg/net MAX
19,4 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 91

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, maitorasvaa vä
hintään 3 mutta vähemmän kuin 7 painoprosenttia

8 + 38,5 EUR/
100 kg/net MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 99

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, maitorasvaa vä
hintään 7 painoprosenttia

7,9 + 54 EUR/
100 kg/net MAX
17,8 + 6,9 EUR/
100 kg/net

AV0-5

2106 10 20

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet, joissa ei ole lainkaan mai
torasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa
on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin
5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 paino
prosenttia glukoosia tai tärkkelystä

12,8

0

2106 10 80

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet, joissa on vähintään 1,5
painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 5 painoprosenttia sakkaroosia tai
isoglukoosia, vähintään 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

EA

0

2106 90 20

Alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmis
tukseen ja joiden todellinen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 0,5 tila
vuusprosenttia (ei kuitenkaan hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat)

17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

0

2106 90 30

Isoglukoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

42,7 EUR/100 kg/
net mas

0

2106 90 51

Laktoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

14 EUR/100 kg/net

0

2106 90 55

Glukoosi- ja maltodekstriinisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

20 EUR/100 kg/net

0
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2106 90 59

Sokerisiirapit, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät (ei kuitenkaan isoglu
koosi-, laktoosi-, glukoosi- ja maltodekstriinisiirappi)

0,4 EUR/100 kg/1
painoprosentilta sak
karoosia, mukaan lu
kien muiden soke
rien pitoisuudet sak
karoosina ilmaistuna

0

2106 90 92

Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat, joissa ei ole lainkaan mai
torasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa
on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin
5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 paino
prosenttia glukoosia tai tärkkelystä

12,8

0

2106 90 98

1

Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat, joissa on vähintään 1,5
painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 5 painoprosenttia sakkaroosia tai
isoglukoosia, vähintään 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä, sokeri
pitoisuus pienempi kuin 70 painoprosenttia

9 + EA

0

2106 90 98

2

Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat, joissa on vähintään 1,5
painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 5 painoprosenttia sakkaroosia tai
isoglukoosia, vähintään 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä, sokeri
pitoisuus vähintään 70 painoprosenttia

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2201 10 11

Luonnon kivennäisvesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältä
mätön ja maustamaton, hiilihapoton

vapaa

0

2201 10 19

Luonnon kivennäisvesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältä
mätön ja maustamaton, hiilihapotettu

vapaa

0

2201 10 90

Keinotekoinen kivennäisvesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämätön ja maustamaton, myös hiilihapotettu vesi

vapaa

0

2201 90 00

Vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustama
ton; jää ja lumi (ei kuitenkaan kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi sekä me
rivesi, tislattu vesi, sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamiseen käytet
tävä vesi ja puhtaudeltaan näitä vastaava vesi)

vapaa

0

2202 10 00

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä tai maustettu, tarkoitettu sellaisenaan juotavaksi

9,6

0

2202 90 10

Alkoholittomat juomat, maitoa, maitotuotteita ja niistä saatuja rasvoja si
sältämättömät (ei kuitenkaan vesi sekä hedelmä- ja kasvismehut)

9,6

0

2202 90 91

Alkoholittomat juomat, maidosta tai maitotuotteista saatuja rasvoja vä
hemmän kuin 0,2 painoprosenttia sisältävät

6,4 + 13,7 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 95

Alkoholittomat juomat, maidosta tai maitotuotteista saatuja rasvoja vähin
tään 0,2 mutta vähemmän kuin 2 painoprosenttia sisältävät

5,5 + 12,1 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 99

Alkoholittomat juomat, maidosta tai maitotuotteista saatuja rasvoja vähin
tään 2 painoprosenttia sisältävät

5,4 + 21,2 EUR/
100 kg/net

0

2203 00 01

Mallasjuomat, enintään 10 litraa vetävissä pulloissa

vapaa

0
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2203 00 09

Mallasjuomat, enintään 10 litraa vetävissä astioissa (ei kuitenkaan pul
loissa)

vapaa

0

2203 00 10

Mallasjuomat, enemmän kuin 10 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2204 10 11

Samppanja, todellinen alkoholipitoisuus vähintään 8,5 tilavuusprosenttia

32 EUR/hl

0

2204 10 19

Kuohuviini, tuoreista rypäleistä, todellinen alkoholipitoisuus vähintään 8,5
tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan samppanja)

32 EUR/hl

0

2204 10 91

Asti spumante, todellinen alkoholipitoisuus pienempi kuin 8,5 tilavuus
prosenttia

32 EUR/hl

0

2204 10 99

Kuohuviini, tuoreista rypäleistä, todellinen alkoholipitoisuus pienempi
kuin 8,5 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan Asti spumante)

32 EUR/hl

0

2204 21 10

Viini, tuoreista rypäleistä, myös väkevöity viini, pulloissa, jotka on suljettu
sienenmuotoisella korkilla, joka on tuettu sitein tai kiinnikkein, enintään 2
litraa vetävissä pulloissa; viini muissa astioissa, joissa hiilidioksidin aikaan
saama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari mutta pienempi kuin 3
baaria 20 °C:ssa mitattuna, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei kuiten
kaan kuohuviini)

32 EUR/hl

0

2204 21 11

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Alsace, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 12

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Bordeaux, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 13

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Bourgogne, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 17

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Val de Loire, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 18

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Mosel-Saar-Ruwer, enintään 2 litraa vetä
vissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
(ei kuitenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 19

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Pfalz, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 22

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Rheinhessen, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 23

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Tokaj (esim. Aszu, Szamorodni, Máslás ja
Fordítás), enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus
enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini eikä helmeilevä
viini)

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 24

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Lazio, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 26

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Toscana, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 27

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Trentino, Alto Adige ja Friuli, enintään 2 lit
raa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 28

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Veneto, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 32

Vinho verde -luokkaan kuuluvat laatuvalkoviinit, enintään 2 litraa vetä
vissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
(ei kuitenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 34

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Penedés, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 36

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Rioja, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 37

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Valencia, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 38

Laatuvalkoviinit, määritetyillä alueilla tuotetut, enintään 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei
kuitenkaan Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel-Saar-Ruwer,
Pfalz, Rheinhessen, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto,
Vinho Verde, Penedés, Rioja ja Valencia sekä kuohuviini ja helmeilevä
viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 42

Laatuviinit, tuotantoalue Bordeaux, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, to
dellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 43

Laatuviinit, tuotantoalue Bourgogne, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 44

Laatuviinit, tuotantoalue Beaujolais, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 46

Laatuviinit, tuotantoalue Côtes-du-Rhône, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 47

Laatuviinit, tuotantoalue Languedoc-Roussillon, enintään 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei
kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 48

Laatuviinit, tuotantoalue Val de Loire, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 62

Laatuviinit, tuotantoalue Piemonte, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, to
dellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 66

Laatuviinit, tuotantoalue Toscana, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, to
dellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 67

Laatuviinit, tuotantoalue Trentino ja Alto Adige, enintään 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei
kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 68

Laatuviinit, tuotantoalue Veneto, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, to
dellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 69

Laatuviinit, tuotantoalue Dao, Bairrada ja Douro, enintään 2 litraa vetä
vissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
(ei kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 71

Laatuviinit, tuotantoalue Navarra, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, to
dellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 74

Laatuviinit, tuotantoalue Penedés, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, to
dellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 76

Laatuviinit, tuotantoalue Rioja, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todelli
nen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuo
huviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 77

Laatuviini, tuotantoalue Valdepeñas, enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 78

Laatuviinit, määritetyillä alueilla tuotetut, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, LanguedocRoussillon, Val de Loire, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto,
Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja ja Valdepeñas sekä kuohu
viini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 79

Tuoreista rypäleistä valmistettu valkoviini, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja määritetyillä alueilla tuotettu laatu
viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 80

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös muu viini ja rypäleen puriste
mehu (grape must), jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia li
säämällä, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus
enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini,
määritetyillä alueilla tuotettu laatuviini ja pöytävalkoviini)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 81

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Tokaj (esim. Aszu, Szamorodni, Máslás ja
Fordítás), enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 13 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia

15,8 EUR/hl

0

2204 21 82

Laatuvalkoviinit, määritetyillä alueilla tuotetut, enintään 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 mutta enintään
15 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviinit ja helmeilevät viinit)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 83

Laatuviinit, määritetyillä alueilla tuotetut, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 mutta enintään 15 ti
lavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalko
viini)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 84

Tuoreista rypäleistä valmistettu valkoviini, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 mutta enintään 15 ti
lavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja määrite
tyillä alueilla tuotettu laatuviini)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 85

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini ja rypäleen pu
ristemehu (grape must), jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoho
lia lisäämällä, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin 13 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia (ei kuiten
kaan kuohuviini, helmeilevä viini, määritetyillä alueilla tuotettu laatuviini
ja pöytävalkoviini)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 87

Marsala, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tilavuusprosenttia

18,6 EUR/hl

0

2204 21 88

Samos ja Muscat de Lemnos, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia

18,6 EUR/hl

0

2204 21 89

Portviini, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tilavuusprosenttia

14,8 EUR/hl

0

2204 21 91

Madeiraviini ja Setubalista peräisin oleva muskatelliviini, enintään 2 litraa
vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 mutta
enintään 18 tilavuusprosenttia

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 92

Sherry, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tilavuusprosenttia

14,8 EUR/hl

0

2204 21 94

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini, enintään 2 lit
raa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15
mutta enintään 18 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini, helmei
levä viini, Marsala, Samos, Muscat de Lemnos, portviini, madeiraviini, Se
tubalista peräisin oleva muskatelliviini ja sherry)

18,6 EUR/hl

0

2204 21 95

Portviini, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 mutta enintään 22 tilavuusprosenttia

15,8 EUR/hl

0

2204 21 96

Madeiraviini, sherry ja Setubalista peräisin oleva muskatelliviini, enintään
2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18
mutta enintään 22 tilavuusprosenttia

15,8 EUR/hl

0

2204 21 98

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini, enintään 2 lit
raa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18
mutta enintään 22 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan portviini, madeira
viini, sherry ja Setubalista peräisin oleva muskatelliviini)

20,9 EUR/hl

0

2204 21 99

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini, enintään 2 lit
raa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22 tila
vuusprosenttia

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 29 10

Viini, tuoreista rypäleistä, myös väkevöity viini, pulloissa, jotka on suljettu
sienenmuotoisella korkilla, joka on tuettu sitein tai kiinnikkein, enemmän
kuin 2 litraa vetävissä pulloissa; viini muissa astioissa, joissa hiilidioksidin
aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari, mutta pienempi
kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna, enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa (ei kuitenkaan kuohuviini ja helmeilevä viini)

32 EUR/hl

0

2204 29 11

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Tokaj (esim. Aszu, Szamorodni, Máslás ja
Fordítás), enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipi
toisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini ja hel
meilevä viini)

13,1 EUR/hl

0

2204 29 12

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Bordeaux, enemmän kuin 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei
kuitenkaan kuohuviini ja helmeilevä viini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 13

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Bourgogne, enemmän kuin 2 litraa vetä
vissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
(ei kuitenkaan kuohuviini ja helmeilevä viini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 17

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Val de Loire, enemmän kuin 2 litraa vetä
vissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
(ei kuitenkaan kuohuviini eikä helmeilevä viini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 18

Laatuvalkoviinit, määritetyillä alueilla tuotetut, enemmän kuin 2 litraa ve
tävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosent
tia (ei kuitenkaan Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, kuohuviini ja
helmeilevä viini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 42

Laatuviinit, tuotantoalue Bordeaux, enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 43

Laatuviinit, tuotantoalue Bourgogne, enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 44

Laatuviinit, tuotantoalue Beaujolais, enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 46

Laatuviinit, tuotantoalue Côtes-du-Rhône, enemmän kuin 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei
kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 47

Laatuviinit, tuotantoalue Languedoc-Roussillon, enemmän kuin 2 litraa
vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuuspro
senttia (ei kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 48

Laatuviinit, tuotantoalue Val de Loire, enemmän kuin 2 litraa vetävissä as
tioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 58

Laatuviinit, määritetyillä alueilla tuotetut, enemmän kuin 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei
kuitenkaan Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, LanguedocRoussillon, Val de Loire sekä kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytävalko
viini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 62

Valkoviinit, tuotantoalue Sisilia, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini ja määritetyillä alueilla tuotettu laatuviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 64

Valkoviinit, tuotantoalue Veneto, enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja määritetyillä alueilla tuotettu laatu
viini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 65

Tuoreista rypäleistä valmistettu valkoviini, enemmän kuin 2 litraa vetä
vissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
(ei kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini, määritetyillä alueilla tuotettu
laatuviini sekä Sisiliassa ja Venetossa tuotettu viini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 71

Viinit, tuotantoalue Puglia (Apulia), enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa, todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini, määritetyillä alueilla tuotettu laatu
viini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 72

Viinit, tuotantoalue Sisilia, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, to
dellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan
kuohuviini, helmeilevä viini, määritetyillä alueilla tuotettu laatuviini ja
pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 75

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini ja rypäleen pu
ristemehu (grape must), jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoho
lia lisäämällä, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoho
lipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini, hel
meilevä viini, Pugliassa ja Sisiliassa tuotettu viini, määritetyillä alueilla tuo
tettu laatuviini ja pöytävalkoviini)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 77

Laatuvalkoviinit, tuotantoalue Tokaj (esim. Aszu, Szamorodni, Máslás ja
Fordítás), enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipi
toisuus suurempi kuin 13 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia

14,2 EUR/hl

0

2204 29 78

Laatuvalkoviinit, määritetyillä alueilla tuotetut, enemmän kuin 2 litraa ve
tävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan Tokaj, kuohuviini ja helmei
levä viini)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 82

Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit, enemmän kuin 2 litraa vetävissä
astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 mutta enintään
15 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini, helmeilevä viini ja pöytä
valkoviini)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 83

Tuoreista rypäleistä valmistettu valkoviini, enemmän kuin 2 litraa vetä
vissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 mutta enin
tään 15 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan määritetyillä alueilla tuotettu laa
tuviini)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 84

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini ja rypäleen pu
ristemehu (grape must), jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoho
lia lisäämällä, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoho
lipitoisuus suurempi kuin 13 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia (ei kui
tenkaan kuohuviini, helmeilevä viini, määritetyillä alueilla tuotettu laatu
viini ja pöytävalkoviini)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 87

Marsala, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipi
toisuus suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tilavuusprosenttia

15,4 EUR/hl

0

2204 29 88

Samos ja Muscat de Lemnos, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa,
todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tila
vuusprosenttia

15,4 EUR/hl

0

2204 29 89

Portviini, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipi
toisuus suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tilavuusprosenttia

12,1 EUR/hl

0

2204 29 91

Madeiraviini ja Setubalista peräisin oleva muskatelliviini, enemmän kuin 2
litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15
mutta enintään 18 tilavuusprosenttia

12,1 EUR/hl

0

2204 29 92

Sherry, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin 15 mutta enintään 18 tilavuusprosenttia

12,1 EUR/hl

0

2204 29 94

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini, enemmän kuin
2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15
mutta enintään 18 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan kuohuviini, helmei
levä viini, määritetyillä alueilla tuotettu laatuviini, pöytävalkoviini, Marsala,
Samos, Muscat de Lemnos, portviini, madeiraviini, Setubalista peräisin
oleva muskatelliviini ja sherry)

15,4 EUR/hl

0

2204 29 95

Portviini, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipi
toisuus suurempi kuin 18 mutta enintään 22 tilavuusprosenttia

13,1 EUR/hl

0
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2204 29 96

Madeiraviini, sherry ja Setubalista peräisin oleva muskatelliviini, enemmän
kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi
kuin 18 mutta enintään 22 tilavuusprosenttia

13,1 EUR/hl

0

2204 29 98

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini, enemmän kuin
2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18
mutta enintään 22 tilavuusprosenttia (ei kuitenkaan portviini, madeira
viini, sherry ja Setubalista peräisin oleva muskatelliviini)

20,9 EUR/hl

0

2204 29 99

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini, enemmän kuin
2 litraa vetävissä astioissa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22
tilavuusprosenttia

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 30 10

Rypäleen puristemehu (grape must), jonka käyminen on pysäytetty muu
ten kuin alkoholia lisäämällä, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin
1 tilavuusprosentti (ei kuitenkaan rypäleen puristemehu (grape must), jon
ka käyminen on pysäytetty alkoholia lisäämällä)

32

0

2204 30 92

Rypäleen puristemehu (grape must), käymätön, tiivistetty 22 ryhmän 7 li Liitteen I lisäyksessä 2
sähuomautuksessa tarkoitetussa merkityksessä, tiheys enintään 1,33 g/cm3
oleva A jakso
20 °C:ssa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosent
tia mutta enintään 1 tilavuusprosentti (ei kuitenkaan rypäleen puriste
mehu (grape must), jonka käyminen on pysäytetty alkoholia lisäämällä)

0+EP

2204 30 94

Rypäleen puristemehu (grape must), käymätön, tiivistämätön, tiheys enin Liitteen I lisäyksessä 2
tään 1,33 g/cm3 20 °C:ssa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5
oleva A jakso
tilavuusprosenttia mutta enintään 1 tilavuusprosentti (ei kuitenkaan rypä
leen puristemehu (grape must), jonka käyminen on pysäytetty alkoholia li
säämällä)

0+EP

2204 30 96

Rypäleen puristemehu (grape must), käymätön, tiivistetty 22 ryhmän 7 li Liitteen I lisäyksessä 2
sähuomautuksessa tarkoitetussa merkityksessä, tiheys suurempi kuin
oleva A jakso
1,33 g/cm3 20 °C:ssa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tila
vuusprosenttia mutta enintään 1 tilavuusprosentti (ei kuitenkaan rypäleen
puristemehu (grape must), jonka käyminen on pysäytetty alkoholia lisää
mällä)

0+EP

2204 30 98

Rypäleen puristemehu (grape must), käymätön, tiivistämätön, tiheys suu Liitteen I lisäyksessä 2
rempi kuin 1,33 g/cm3 20 °C:ssa, todellinen alkoholipitoisuus suurempi
oleva A jakso
kuin 0,5 tilavuusprosenttia mutta enintään 1 tilavuusprosentti (ei kuiten
kaan rypäleen puristemehu (grape must), jonka käyminen on pysäytetty
alkoholia lisäämällä)

0+EP

2205 10 10

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, maustettu kasveilla
tai aromaattisilla aineilla, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen al
koholipitoisuus enintään 18 tilavuusprosenttia

10,9 EUR/hl

0

2205 10 90

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, maustettu kasveilla
tai aromaattisilla aineilla, enintään 2 litraa vetävissä astioissa, todellinen al
koholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia

0,9 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2205 90 10

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, maustettu kasveilla
tai aromaattisilla aineilla, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todel
linen alkoholipitoisuus enintään 18 tilavuusprosenttia

9 EUR/hl

0

2205 90 90

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, maustettu kasveilla
tai aromaattisilla aineilla, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, todel
linen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia

0,9 EUR/% vol/hl

0

2206 00 10

Piquette (puristejäännöksestä valmistettu viini)

1,3 EUR/% vol/hl
MIN 7,2 EUR/hl

0
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2206 00 31

Siideri ja päärynäviini, kuohuvat

19,2 EUR/hl

0

2206 00 39

Sima ja muut käymisen avulla valmistetut juomat, käymisen avulla valmis
tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien
ja alkoholittomien juomien sekoitukset, kuohuvat, muualle kuulumatto
mat

19,2 EUR/hl

0

2206 00 51

Siideri ja päärynäviini, kuohumattomat, enintään 2 litraa vetävissä asti
oissa

7,7 EUR/hl

0

2206 00 59

Sima ja muut käymisen avulla valmistetut juomat, käymisen avulla valmis
tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien
ja alkoholittomien juomien sekoitukset, kuohumattomat, enintään 2 litraa
vetävissä astioissa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tuoreista rypä
leistä valmistettu viini, rypäleen puristemehu (grape must), vermutti ja
muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla
tai aromaattisilla aineilla, piquette (puristejäännöksestä valmistettu viini),
siideri ja päärynäviini)

7,7 EUR/hl

0

2206 00 81

Siideri ja päärynäviini, kuohumattomat, enemmän kuin 2 litraa vetävissä
astioissa

5,76 EUR/hl

0

2206 00 89

Sima ja muut käymisen avulla valmistetut juomat, käymisen avulla valmis
tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien
ja alkoholittomien juomien sekoitukset, kuohumattomat, enemmän kuin
2 litraa vetävissä astioissa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tuo
reista rypäleistä valmistettu viini, rypäleen puristemehu (grape must), ver
mutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu
kasveilla tai aromaattisilla aineilla, piquette (puristejäännöksestä valmis
tettu viini), siideri ja päärynäviini)

5,76 EUR/hl

0

2207 10 00

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 ti
lavuusprosenttia

19,2 EUR/hl

0

2207 20 00

Denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu väkiviina, väkevyydestä riippu
matta

10,2 EUR/hl

0

2208 20 12

Konjakki, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 14

Armanjakki, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 26

Grappa, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 27

Brandy de Jerez, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 29

Väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejään
nöksestä tislaamalla valmistetut, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei
kuitenkaan konjakki, armanjakki, Brandy de Jerez ja grappa)

vapaa

0

2208 20 40

Raakatisleet, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 62

Konjakki, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 64

Armanjakki, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 86

Grappa, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 20 87

Brandy de Jerez, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0
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2208 20 89

Väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejään
nöksestä tislaamalla valmistetut, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
(ei kuitenkaan raakatisle, konjakki, armanjakki, grappa ja Brandy de Jerez)

vapaa

0

2208 30 11

Bourbon, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 30 19

Bourbon, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 30 32

Skotlantilainen mallasviski, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 30 38

Skotlantilainen mallasviski, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 30 52

Skotlantilaiset viskisekoitukset, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 30 58

Skotlantilaiset viskisekoitukset, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 30 72

Skotlantilainen viski, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei kuitenkaan
mallasviskit ja viskisekoitukset)

vapaa

0

2208 30 78

Skotlantilainen viski, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (ei kuiten
kaan mallasviskit ja viskisekoitukset)

vapaa

0

2208 30 82

Viski, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei kuitenkaan bourbon ja skot
lantilainen viski)

vapaa

0

2208 30 88

Viski, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (ei kuitenkaan bourbon ja
skotlantilainen viski)

vapaa

0

2208 40 11

Rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyylialkoholia
vähintään 225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia (sallittu poikke
ama 10 prosenttia), enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 31

Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla
käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita ja joiden arvo on suurempi kuin
7,9 EUR litralta puhdasta alkoholia, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei
kuitenkaan rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyy
lialkoholia vähintään 225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia (sal
littu poikkeama 10 prosenttia))

vapaa

0

2208 40 39

Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla
käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita ja joiden arvo on enintään
7,9 EUR litralta puhdasta alkoholia, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei
kuitenkaan rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyy
lialkoholia vähintään 225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia (sal
littu poikkeama 10 prosenttia))

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 51

Rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyylialkoholia
vähintään 225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia (sallittu poikke
ama 10 prosenttia), enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)
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2208 40 91

Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla
käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita ja joiden arvo on suurempi kuin
2 EUR litralta puhdasta alkoholia, enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa (ei kuitenkaan rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyylija metyylialkoholia vähintään 225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alko
holia (sallittu poikkeama 10 prosenttia))

vapaa

0

2208 40 99

Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla
käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita ja joiden arvo on enintään 2 EUR
litralta puhdasta alkoholia, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (ei
kuitenkaan rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyy
lialkoholia vähintään 225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia (sal
littu poikkeama 10 prosenttia))

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)

2208 50 11

Gini, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 50 19

Gini, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 50 91

Genever, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 50 99

Genever, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 60 11

Votka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 tilavuusprosenttia, enintään 2 litraa
vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 60 19

Votka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 tilavuusprosenttia, enemmän kuin
2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 60 91

Votka, alkoholipitoisuus suurempi kuin 45,4 tilavuusprosenttia, enintään
2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 60 99

Votka, alkoholipitoisuus suurempi kuin 45,4 tilavuusprosenttia, enemmän
kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 70 10

Liköörit, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 70 90

Liköörit, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 11

Arrakki, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 19

Arrakki, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 33

Luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 38

Luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina, enemmän kuin 2 litraa vetävissä asti
oissa

vapaa

0

2208 90 41

Ouzo, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 45

Calvados, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0
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2208 90 48

Väkevät alkoholijuomat, hedelmistä tislatut, enintään 2 litraa vetävissä as
tioissa (ei kuitenkaan luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina sekä calvados)

vapaa

0

2208 90 52

Korn, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 54

Tequila, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 56

Väkevät alkoholijuomat, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei kuitenkaan
rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla val
mistetut, viski, rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmis
tettu tislaamalla käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita, gini, genever, ar
rakki, votka, liköörit, ouzo, tequila sekä hedelmistä tislatut väkevät alko
holijuomat)

vapaa

0

2208 90 69

Alkoholipitoiset juomat, enintään 2 litraa vetävissä astioissa (ei kuitenkaan
ouzo, väkevät alkoholijuomat ja liköörit)

vapaa

0

2208 90 71

Hedelmistä tislatut väkevät alkoholijuomat, enemmän kuin 2 litraa vetä
vissä astioissa (ei kuitenkaan luumu-, päärynä ja kirsikkaviina sekä rypäle
viinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut)

vapaa

0

2208 90 75

Tequila, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

vapaa

0

2208 90 77

Väkevät alkoholijuomat, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (ei kui
tenkaan rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaa
malla valmistetut, viski, rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on
valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita, gini, gene
ver, arrakki, votka, liköörit, ouzo, tequila sekä hedelmistä tislatut väkevät
alkoholijuomat)

vapaa

0

2208 90 78

Alkoholipitoiset juomat, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (ei kui
tenkaan väkevät alkoholijuomat, liköörit ja ouzo)

vapaa

0

2208 90 91

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin
80 tilavuusprosenttia, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

1 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2208 90 99

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin
80 tilavuusprosenttia, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

1 EUR/% vol/hl

0

2209 00 11

Viinietikka, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

6,4 EUR/hl

0

2209 00 19

Viinietikka, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

4,8 EUR/hl

0

2209 00 91

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet, enintään 2 litraa ve
tävissä astioissa (ei kuitenkaan viinietikka)

5,12 EUR/hl

0

2209 00 99

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet, enemmän kuin 2 lit
raa vetävissä astioissa (ei kuitenkaan viinietikka)

3,84 EUR/hl

0

2301 10 00

Jauhot, jauheet ja pelletit, lihasta tai muista eläimenosista valmistetut, ih
misravinnoksi soveltumattomat; eläinrasvan sulatusjätteet

vapaa

0

2301 20 00

Jauhot, jauheet ja pelletit, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä
elävistä selkärangattomista valmistetut, ihmisravinnoksi soveltumattomat

vapaa

0
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2302 10 10

Leseet, lesejauhot ja muut maissin seulomisessa, jauhamisessa tai muussa
käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut, tärkkelyspi
toisuus enintään 35 painoprosenttia

44 EUR/t

0

2302 10 90

Leseet, lesejauhot ja muut maissin seulomisessa, jauhamisessa tai muussa
käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut, tärkkelyspi
toisuus suurempi kuin 35 painoprosenttia

89 EUR/t

0

2302 30 10

Leseet, lesejauhot ja muut vehnän seulomisessa, jauhamisessa tai muussa
käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut, joiden
tärkkelyspitoisuus on enintään 28 painoprosenttia ja joista se osuus, joka
läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,2 mm, on enintään 10 painopro
senttia, tai jos enemmän kuin 10 painoprosenttia läpäisee seulan, niin tä
män osuuden tuhkapitoisuus on vähintään 1,5 prosenttia kuiva-aineen
painosta

44 EUR/t

0

2302 30 90

Leseet, lesejauhot ja muut vehnän seulomisessa, jauhamisessa tai muussa
käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut (ei kuiten
kaan ne, joiden tärkkelyspitoisuus on enintään 28 painoprosenttia, edel
lyttäen että enintään 10 painoprosenttia läpäisee silmäkooltaan 0,2 mm:n
seulan tai, jos enemmän kuin 10 painoprosenttia läpäisee seulan, kyseisen
seulan läpäisevän osuuden tuhkapitoisuus on vähintään 1,5 prosenttia
kuiva-aineen painosta)

89 EUR/t

0

2302 40 02

Leseet, lesejauhot ja muut riisin seulomisessa, jauhamisessa tai muussa kä
sittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut, tärkkelyspi
toisuus enintään 35 painoprosenttia

44 EUR/t

0

2302 40 08

Leseet, lesejauhot ja muut riisin seulomisessa, jauhamisessa tai muussa kä
sittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut, tärkkelyspi
toisuus suurempi kuin 35 painoprosenttia

89 EUR/t

0

2302 40 10

Leseet, lesejauhot ja muut viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa kä
sittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut, joiden tärkke
lyspitoisuus on enintään 28 painoprosenttia ja joista se osuus, joka läpäi
see seulan, jonka silmäkoko on 0,2 mm, on enintään 10 painoprosenttia,
tai jos enemmän kuin 10 painoprosenttia läpäisee seulan, niin tämän
osuuden tuhkapitoisuus on vähintään 1,5 prosenttia kuiva-aineen pai
nosta

44 EUR/t

0

2302 40 90

Leseet, lesejauhot ja muut viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa kä
sittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut (ei kuitenkaan
maissin, riisin tai vehnän leseet, lesejauhot ja muut jätetuotteet sekä tuot
teet, joiden tärkkelyspitoisuus on enintään 28 prosenttia, edellyttäen että
enintään 10 painoprosenttia läpäisee silmäkooltaan 0,2 mm:n seulan tai,
jos enemmän kuin 10 painoprosenttia läpäisee seulan, kyseisen seulan lä
päisevän osuuden tuhkapitoisuus on vähintään 1,5 prosenttia kuiva-ai
neen painosta)

89 EUR/t

0

2302 50 00

Leseet, lesejauhot ja muut palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai
muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut

5,1

0

2303 10 11

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet, kuiva-aineen val
kuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia (ei kuitenkaan tiivis
tetty maissinvaleluvesi)

320 EUR/t

0

2303 10 19

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet, kuiva-aineen val
kuaisainepitoisuus enintään 40 painoprosenttia (ei kuitenkaan tiivistetty
maissinvaleluvesi)

vapaa

0
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2303 10 90

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet (ei kui
tenkaan maissista peräisin olevat)

vapaa

0

2303 20 10

Sokerijuurikasjätemassa

vapaa

0

2303 20 90

Sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet (ei kuitenkaan sokeri
juurikasjätemassa)

vapaa

0

2303 30 00

Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

vapaa

0

2304 00 00

Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet,
myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

vapaa

0

2305 00 00

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jäte
tuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

vapaa

0

2306 10 00

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, puuvillansiemenistä saadut, myös jauhetut tai pelleteiksi
valmistetut

vapaa

0

2306 20 00

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, pellavansiemenistä saadut, myös jauhetut tai pelleteiksi
valmistetut

vapaa

0

2306 30 00

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, auringonkukansiemenistä saadut, myös jauhetut tai pelle
teiksi valmistetut

vapaa

0

2306 41 00

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, niukasti eruka
happoa sisältävistä rapsin- tai rypsinsiemenistä saadut (rapsin- ja rypsin
siemeniä, joista saadaan rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on alle 2
painoprosenttia, ja joista saatu kiinteä aineosa sisältää alle 30 mikromoo
lia glukosinolaatteja grammassa)

vapaa

0

2306 49 00

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, runsaasti eruka
happoa sisältävistä rapsin- tai rypsinsiemenistä saadut (rapsin- ja rypsin
siemeniä, joista saadaan rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on vähin
tään 2 painoprosenttia, ja joista saatu kiinteä aineosa sisältää vähintään
30 mikromoolia glukosinolaatteja grammassa)

vapaa

0

2306 50 00

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, kookospähkinöistä tai koprasta saadut, myös jauhetut tai
pelleteiksi valmistetut

vapaa

0

2306 60 00

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, palmunpähkinöistä tai-ytimistä saadut, myös jauhetut tai
pelleteiksi valmistetut

vapaa

0

2306 90 05

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, maissinalkioista saadut, myös jauhetut tai pelleteiksi val
mistetut

vapaa

0

2306 90 11

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet jätetuotteet, myös
jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, joissa on enintään 3 painoprosenttia
oliiviöljyä

vapaa

0
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2306 90 19

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet jätetuotteet, myös
jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, joissa on enemmän kuin 3 painopro
senttia oliiviöljyä

48 EUR/t

0

2306 90 90

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut (ei kuitenkaan
puuvillansiemenistä, pellavansiemenistä, auringonkukansiemenistä, rapsintai rypsinsiemenistä, kookospähkinöistä tai koprasta, palmunpähkinöistä
tai -ytimistä ja maissinalkioista, saadut sekä oliiviöljyn, soijaöljyn ja maa
pähkinäöljyn erottamisessa syntyneet)

vapaa

0

2307 00 11

Viinisakka, kokonaisalkoholipitoisuus enintään 7,9 % mas ja kuiva-ainepi
toisuus vähintään 25 painoprosenttia

vapaa

0

2307 00 19

Viinisakka (ei kuitenkaan viinisakka, jonka kokonaisalkoholipitoisuus on
enintään 7,9 % mas ja kuiva-ainepitoisuus vähintään 25 painoprosenttia)

1,62 EUR/kg/tot, alc,

0

2307 00 90

Raaka viinikivi

vapaa

0

2308 00 11

Viinirypäleiden puristejäännös, eläinten ruokintaan, myös pelleteiksi val
mistetut, kokonaisalkoholipitoisuus enintään 4,3 % mas ja kuiva-ainepitoi
suus enintään 40 painoprosenttia

vapaa

0

2308 00 19

Viinirypäleiden puristejäännös, eläinten ruokintaan, myös pelleteiksi val
mistetut (ei kuitenkaan viinirypäleiden puristejäännös, jonka kokonaisal
koholipitoisuus enintään 4,3 % mas ja kuiva-ainepitoisuus enintään 40 pai
noprosenttia)

1,62 EUR/kg/tot, alc,

0

2308 00 40

Tammenterhot ja hevoskastanjat, hedelmien puristejäännös, eläinten ruo
kintaan, myös pelleteiksi valmistetut (ei kuitenkaan rypäleiden puristejään
nös)

vapaa

0

2308 00 90

Maissinvarret, maissinlehdet, hedelmänkuoret ja muut kasviaineet ja kasvi
peräiset jätteet sekä kasviperäiset jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia käy
tetään eläinten ruokintaan, myös pelleteiksi valmistetut, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan tammenterhot, hevoskastanjat ja hedelmien pu
ristejäännös)

1,6

0

2309 10 11

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa ei
ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja jossa ei
ole lainkaan maitotuotteita tai niitä on vähemmän kuin 10 painoprosent
tia

vapaa

0

2309 10 13

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa ei
ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja jossa
on maitotuotteita vähintään 10 mutta vähemmän kuin 50 painoprosent
tia

498 EUR/t

0

2309 10 15

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa ei
ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja jossa
on maitotuotteita vähintään 50 mutta vähemmän kuin 75 painoprosent
tia

730 EUR/t

0
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2309 10 19

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa ei
ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja jossa
on maitotuotteita vähintään 75 painoprosenttia

948 EUR/t

0

2309 10 31

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa on
tärkkelystä enemmän kuin 10 mutta enintään 30 painoprosenttia ja jossa
ei ole lainkaan maitotuotteita tai niitä on vähemmän kuin 10 painopro
senttia

vapaa

0

2309 10 33

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa on
tärkkelystä enemmän kuin 10 mutta enintään 30 painoprosenttia ja jossa
on maitotuotteita vähintään 10 mutta vähemmän kuin 50 painoprosent
tia

530 EUR/t

0

2309 10 39

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa on
tärkkelystä enemmän kuin 10 mutta enintään 30 painoprosenttia ja jossa
on maitotuotteita vähintään 50 painoprosenttia

888 EUR/t

0

2309 10 51

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa on
tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia ja jossa ei ole lainkaan mai
totuotteita tai niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

102 EUR/t

0

2309 10 53

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa on
tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia ja jossa on maitotuotteita
vähintään 10 mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

577 EUR/t

0

2309 10 59

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa on glukoosia,
glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja jossa on
tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia ja jossa on maitotuotteita
vähintään 50 painoprosenttia

730 EUR/t

0

2309 10 70

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa ei ole tärkke
lystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisii
rappia mutta jossa on maitotuotteita

948 EUR/t

0

2309 10 90

Koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa, jossa ei ole tärkke
lystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä, maltodekstriinisiirap
pia eikä maitotuotteita

9,6

0

2309 90 10

Kala- tai merinisäkäsliimavesi, maataloudessa valmistettujen rehuaineiden
täydentämiseen

3,8

0

2309 90 20

23 ryhmän 5 lisähuomautuksessa tarkoitetut maissitärkkelyksen valmis
tuksesta peräisin olevat jätetuotteet, eläinten ruokintaan käytettävät (ei
kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa)

vapaa

0
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2309 90 31

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja
joissa ei ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja
joissa ei ole lainkaan maitotuotteita tai niitä on vähemmän kuin 10 paino
prosenttia (ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauk
sissa)

23 EUR/t

0

2309 90 33

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja
joissa ei ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja
joissa on maitotuotteita vähintään 10 mutta vähemmän kuin 50 paino
prosenttia (ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauk
sissa)

498 EUR/t

0

2309 90 35

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja
joissa ei ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja
joissa on maitotuotteita vähintään 50 mutta vähemmän kuin 75 paino
prosenttia (ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauk
sissa)

730 EUR/t

0

2309 90 39

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia ja
joissa ei ole lainkaan tärkkelystä tai sitä on enintään 10 painoprosenttia ja
joissa on maitotuotteita vähintään 75 painoprosenttia (ei kuitenkaan koi
ran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa)

948 EUR/t

0

2309 90 41

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia,
joissa on tärkkelystä enemmän kuin 10 mutta enintään 30 painoprosenttia
ja joissa ei ole lainkaan maitotuotteita tai niitä on vähemmän kuin 10 pai
noprosenttia (ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipak
kauksissa)

55 EUR/t

0

2309 90 43

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia,
joissa on tärkkelystä enemmän kuin 10 mutta enintään 30 painoprosenttia
ja joissa on maitotuotteita vähintään 10 mutta vähemmän kuin 50 paino
prosenttia (ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauk
sissa)

530 EUR/t

0

2309 90 49

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia,
joissa on tärkkelystä enemmän kuin 10 mutta enintään 30 painoprosenttia
ja joissa on maitotuotteita vähintään 50 painoprosenttia (ei kuitenkaan
koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa)

888 EUR/t

0

2309 90 51

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia,
joissa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia ja joissa ei ole
lainkaan maitotuotteita tai niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia
(ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa)

102 EUR/t

0
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2309 90 53

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia,
joissa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia ja joissa on mai
totuotteita vähintään 10 mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia (ei
kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa)

577 EUR/t

0

2309 90 59

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa on glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia,
joissa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia ja joissa on mai
totuotteita vähintään 50 painoprosenttia (ei kuitenkaan koiran- tai kissan
ruoka vähittäismyyntipakkauksissa)

730 EUR/t

0

2309 90 70

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, myös esiseokset, joissa ei ole
tärkkelystä, glukoosia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia mutta
joissa on maitotuotteita (ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäis
myyntipakkauksissa)

948 EUR/t

0

2309 90 91

Sokerijuurikasjätemassa, lisättyä melassia sisältävä, eläinten ruokintaan

12

0

2309 90 95

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, joissa on koliinikloridia vähin
tään 49 painoprosenttia orgaanisessa tai epäorgaanisessa perusaineessa (ei
kuitenkaan esiseokset)

9,6

0

2309 90 99

Eläinten ruokintaan käytettävät valmisteet, joissa ei ole tärkkelystä, glu
koosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä, maltodekstriinisiirappia eikä
maitotuotteita (ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipak
kauksissa, kala- tai merinisäkäsliima, 23 ryhmän 5 lisähuomautuksessa
tarkoitetut maissitärkkelyksen valmistuksesta peräisin olevat jätetuotteet,
lisättyä melassia sisältävä sokerijuurikasjätemassa sekä koliinikloridia vä
hintään 49 painoprosenttia orgaanisessa tai epäorgaanisessa perusaineessa
sisältävät valmisteet)

9,6

0

2401 10 10

”Flue-cured” virginia-tyyppinen tupakka, riipimätön

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 20

”Light air-cured” burley-tyyppinen tupakka, myös burleyhybridit, riipimä
tön

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 30

”Light air-cured” maryland-tyyppinen tupakka, riipimätön

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 41

”Fire-cured” kentucky-tyyppinen tupakka, riipimätön

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

L 356/190
CN 2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

24.12.2016
Perustaso

Luokka

2401 10 49

”Fire-cured” -tupakka, riipimätön (ei kuitenkaan kentucky-tyyppinen)

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 50

”Light air-cured” -tupakka, riipimätön (ei kuitenkaan burley- ja marylandtyyppinen)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 60

”Sun-cured” itämainen tupakka, riipimätön

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 70

”Dark air-cured” -tupakka, riipimätön

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 80

”Flue-cured” -tupakka, riipimätön (ei kuitenkaan virginia-tyyppinen)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 90

Tupakka, riipimätön (ei kuitenkaan ”flue-cured”, ”light air-cured”, ”fire-cu
red”, ”dark air-cured” -tupakka ja ”sun-cured” itämainen tupakka)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 10

”Flue-cured” virginia-tyyppinen tupakka, osittain tai kokonaan riivitty,
muuten valmistamaton

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 20

”Light air-cured” burley-tyyppinen tupakka, myös burleyhybridit, osittain
tai kokonaan riivitty, muuten valmistamaton

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 30

”Light air-cured” maryland-tyyppinen tupakka, osittain tai kokonaan rii
vitty, muuten valmistamaton

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 41

”Fire-cured” kentucky-tyyppinen tupakka, osittain tai kokonaan riivitty,
muuten valmistamaton

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 49

”Fire-cured” -tupakka, osittain tai kokonaan riivitty, muuten valmistama
ton (ei kuitenkaan kentucky-tyyppinen tupakka)

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0
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2401 20 50

”Light air-cured” -tupakka, osittain tai kokonaan riivitty, muuten valmista
maton (ei kuitenkaan burley- tai maryland-tyyppinen)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 60

”Sun-cured” itämainen tupakka, osittain tai kokonaan riivitty, muuten val
mistamaton

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 70

”Dark air-cured” -tupakka, osittain tai kokonaan riivitty, muuten valmista
maton

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 80

”Flue-cured” -tupakka, osittain tai kokonaan riivitty, muuten valmistama
ton (ei kuitenkaan virginia-tyyppinen)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 90

Tupakka, osittain tai kokonaan riivitty, muuten valmistamaton (ei kuiten
kaan ”flue-cured”, ”light air-cured”, ”fire-cured”, ”dark air-cured” -tupakka
ja ”sun-cured” itämainen tupakka)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 30 00

Tupakanjätteet

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2402 10 00

Sikarit ja pikkusikarit, tupakkaa sisältävät

26

0

2402 20 10

Savukkeet, tupakkaa ja mausteneilikkaa sisältävät

10

0

2402 20 90

Savukkeet, tupakkaa sisältävät (ei kuitenkaan mausteneilikkaa sisältävät)

57,6

0

2402 90 00

Sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, kokonaan tupakankorvikkeesta

57,6

0

2403 10 10

Piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen mää
rästä riippumatta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enin
tään 500 g

74,9

0

2403 10 90

Piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen mää
rästä riippumatta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurem
pi kuin 500 g

74,9

0

2403 91 00

Tupakka, ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” hienoksi leikatuista tupakan
lehdistä, tupakanjätteistä tai tupakkapölystä

16,6

0
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2403 99 10

Purutupakka ja nuuska

41,6

0

2403 99 90

Valmistettu tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; tupakkajauhe, tu
pakkauutteet ja -esanssit (ei kuitenkaan purutupakka, nuuska, sikarit, pik
kusikarit ja savukkeet, piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupa
kankorviketta korvikkeen määrästä riippumatta, homogenoitu tai rekonst
ruoitu tupakka, tupakkakasvista uutettu nikotiini ja tupakkauutteista ja
-esansseista valmistetut hyönteisten torjunta-aineet)

16,6

0

2501 00 10

Merivesi ja suolaliuokset

vapaa

0

2501 00 31

Suola, kemialliseen muuntamiseen (natriumin erottamiseen kloorista),
muiden tuotteiden valmistamiseksi tarkoitettu

vapaa

0

2501 00 51

Suola, denaturoitu tai muuhun teolliseen käyttöön (mukaan lukien puh
distus) kuin kemialliseen muuntamiseen tai ihmis- tai eläinravinnoksi tar
koitettujen ravintovalmisteiden säilöntään tai valmistukseen tarkoitettu

1,7 EUR/1 000 kg/
net

0

2501 00 91

Ihmisravinnoksi soveltuva suola

2,6 EUR/1 000 kg/
net

0

2501 00 99

Suola ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuun
tumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä (ei kuiten
kaan pöytäsuola, kemialliseen muuntamiseen (natriumin erottamiseen
kloorista) tarkoitettu suola, denaturoitu suola ja muuhun teolliseen käyt
töön tarkoitettu suola)

2,6 EUR/1 000 kg/
net

0

2502 00 00

Pasuttamattomat rautapyriitit

vapaa

0

2503 00 10

Raaka rikki ja puhdistamaton rikki (ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu ja
kolloidinen rikki)

vapaa

0

2503 00 90

Kaikenlainen rikki (ei kuitenkaan raaka tai puhdistamaton rikki ja subli
moitu, saostettu ja kolloidinen rikki)

1,7

0

2504 10 00

Luonnongrafiitti jauheena tai suomuina

vapaa

0

2504 90 00

Luonnongrafiitti (ei kuitenkaan jauheena tai suomuina)

vapaa

0

2505 10 00

Kvartsihiekka, myös värjätty

vapaa

0

2505 90 00

Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty (ei kuitenkaan kvartsihiekka,
kulta- ja platinapitoinen hiekka, sirkoni-, rutiili- ja ilmeniittihiekka, mo
natsiittihiekka ja terva- tai asfalttihiekka)

vapaa

0

2506 10 00

Kvartsi (ei kuitenkaan kvartsihiekka)

vapaa

0

2506 20 00

Kvartsiitti, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen
tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

vapaa

0
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2507 00 20

Kaoliini

vapaa

0

2507 00 80

Kaoliinipitoiset savet (ei kuitenkaan kaoliini)

vapaa

0

2508 10 00

Bentoniitti

vapaa

0

2508 30 00

Tulenkestävä savi (fire-clay) (ei kuitenkaan kaoliini ja muut kaoliinipitoiset
savet sekä paisutettu savi)

vapaa

0

2508 40 00

Savet (ei kuitenkaan tulenkestävä savi (fire-clay), bentoniitti, kaoliini ja
muut kaoliinipitoiset savet sekä paisutettu savi)

vapaa

0

2508 50 00

Andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti

vapaa

0

2508 60 00

Mulliitti

vapaa

0

2508 70 00

Samotti ja dinasmaa

vapaa

0

2509 00 00

Liitu

vapaa

0

2510 10 00

Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaatti
liitu, jauhamattomat

vapaa

0

2510 20 00

Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaatti
liitu, jauhetut

vapaa

0

2511 10 00

Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä)

vapaa

0

2511 20 00

Luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti), myös kalsinoitu (ei kuitenkaan ba
riumoksidi)

vapaa

0

2512 00 00

Piipitoiset fossiilijauheet, esim. piimaa, trippeli ja diatomiitti ja niiden kal
taiset piipitoiset maalajit, myös kalsinoidut, näennäinen ominaispaino
enintään 1

vapaa

0

2513 10 00

Hohkakivi

vapaa

0

2513 20 00

Smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-ai
neet, myös lämpökäsitellyt

vapaa

0

2514 00 00

Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla
tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi;
liuskekivijauho ja liuskekivijäte

vapaa

0

2515 11 00

Marmori ja travertiini, raaka tai karkeasti lohkottu

vapaa

0

2515 12 20

Marmori ja travertiini, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu
suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enin
tään 4 cm

vapaa

0
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2515 12 50

Marmori ja travertiini, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu
suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus suu
rempi kuin 4 cm mutta enintään 25 cm

vapaa

0

2515 12 90

Marmori ja travertiini, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu
suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus suu
rempi kuin 25 cm

vapaa

0

2515 20 00

Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennus
kalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5, sekä alabas
teri, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla
leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi (ei
kuitenkaan rouheena, siruina tai jauheena sekä marmori ja travertiini)

vapaa

0

2516 11 00

Graniitti, raaka tai karkeasti lohkottu (ei kuitenkaan jo luonteeltaan katu
kiviä, reunakiviä tai käytävänpäällyskiviä olevat)

vapaa

0

2516 12 10

Graniitti, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai
neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm (ei
kuitenkaan jo luonteeltaan katukiviä, reunakiviä tai käytävänpäällyskiviä
olevat)

vapaa

0

2516 12 90

Graniitti, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai
neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus suurempi kuin 25 cm
(ei kuitenkaan jo luonteeltaan katukiviä, reunakiviä tai käytävänpäällyski
viä olevat)

vapaa

0

2516 20 00

Hiekkakivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen
tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi (ei kuitenkaan jo luonteel
taan katukiviä, reunakiviä tai käytävänpäällyskiviä olevat)

vapaa

0

2516 90 00

Porfyyri, basaltti ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, myös karkeasti
lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen
tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi (ei kuitenkaan rouheena, si
ruina tai jauheena, tai jo luonteeltaan katukiviä, reunakiviä tai käytävän
päällyskiviä olevat, sekä muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näen
näinen ominaispaino on vähintään 2,5, sekä graniitti ja hiekkakivi)

vapaa

0

2517 10 10

Pikkukivi ja sora, jollaisia käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveä
miseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja pii
kivi, myös lämpökäsitellyt

vapaa

0

2517 10 20

Kalkkikivet ja dolomiitti, murskatut tai rouhitut, jollaisia käytetään beto
nin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muu
ten täytekivenä

vapaa

0

2517 10 80

Murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia käytetään betonin täytekivenä, maan
tien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, myös
lämpökäsitellyt (ei kuitenkaan pikkukivi, sora, mukulakivi ja piikivi sekä
murskattu tai rouhittu sulatuskalkkikivi ja dolomiitti)

vapaa

0

2517 20 00

Kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu sepeli, myös jos
siinä on pikkukiviä, soraa, mukulakiviä ja piikiviä, jollaisia käytetään beto
nin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muu
ten täytekivenä

vapaa

0
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2517 30 00

Tervasepeli

vapaa

0

2517 41 00

Marmorista saadut rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt

vapaa

0

2517 49 00

Rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt, travertiinista, Belgian mar
morista, alabasterista, basaltista, graniitista, hiekkakivestä, porfyyristä, sye
niitistä, laavasta, gneissistä, trakyytistä ja muista nimikkeiden 2515 ja
2516 kivistä saadut (ei kuitenkaan marmorista)

vapaa

0

2518 10 00

Kalsinoimaton ja sintraamaton (raaka) dolomiitti, myös murskattu tai rou
hittu, karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla suo
rakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi leikattu (ei kuiten
kaan murskattu tai rouhittu dolomiitti, jollaista käytetään betonin täyteki
venä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täyteki
venä)

vapaa

0

2518 20 00

Dolomiitti, kalsinoitu tai sitrattu (ei kuitenkaan murskattu tai rouhittu do
lomiitti, jollaista käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen,
rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä)

vapaa

0

2518 30 00

Dolomiittisullomassa

vapaa

0

2519 10 00

Luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti)

vapaa

0

2519 90 10

Magnesiumoksidi, myös puhdas (ei kuitenkaan kalsinoitu luonnon magne
siumkarbonaatti)

1,7

0

2519 90 30

Perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi, myös jos siinä on vähäisiä mää
riä muita ennen sintrausta lisättyjä oksideja

vapaa

0

2519 90 90

Sulatettu magnesiumoksidi (magnesia)

vapaa

0

2520 10 00

Kipsikivi; anhydriitti

vapaa

0

2520 20 10

Kipsikiveä tai kalsiumsulfaattia oleva rakennuskäyttöön tarkoitettu kipsi,
värjäämätön tai värjätty, myös vähäisiä kiihdytin- tai hidastinmääriä sisäl
tävä

vapaa

0

2520 20 90

Kipsikiveä tai kalsiumsulfaattia oleva kipsi, värjäämätön tai värjätty, myös
vähäisiä kiihdytin- tai hidastinmääriä sisältävä (ei kuitenkaan rakennus
käyttöön tarkoitettu)

vapaa

0

2521 00 00

Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään kalkin tai sementin val
mistukseen

vapaa

0

2522 10 00

Sammuttamaton kalkki

1,7

0

2522 20 00

Sammutettu kalkki

1,7

0

2522 30 00

Hydraulinen kalkki (ei kuitenkaan puhdas kalsiumoksidi ja kalsiumhyd
roksidi)

1,7

0
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2523 10 00

Sementtiklinkkerit

1,7

0

2523 21 00

Portlandsementti, valkoinen, myös keinotekoisesti värjätty

1,7

0

2523 29 00

Portlandsementti (ei kuitenkaan valkoinen, myös keinotekoisesti värjätty)

1,7

0

2523 30 00

Aluminaattisementti

1,7

0

2523 90 10

Masuunisementti (blast furnace cement)

1,7

0

2523 90 80

Sementti, myös värjätty (ei kuitenkaan portlandsementti, aluminaattise
mentti ja masuunisementti)

1,7

0

2524 10 00

Krokidoliittiasbesti (ei kuitenkaan krokidoliitista valmistetut tuotteet)

vapaa

0

2524 90 00

Asbesti (ei kuitenkaan krokidoliitti ja asbestista valmistetut tuotteet)

vapaa

0

2525 10 00

Kiille, raaka tai säännöttömiksi levyiksi tai lehtisiksi lohkottu

vapaa

0

2525 20 00

Kiillejauhe

vapaa

0

2525 30 00

Kiillejätteet

vapaa

0

2526 10 00

Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai
muulla tavalla leikattu neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi tai
laatoiksi, ja talkki, murskaamattomat ja jauhamattomat

vapaa

0

2526 20 00

Luonnonsteatiitti ja talkki, murskatut tai jauhetut

vapaa

0

2528 10 00

Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoidut) (ei kuitenkaan
luonnonsuolaliuoksista erotetut)

vapaa

0

2528 90 00

Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoidut) ja luonnonbooriha
pot, joissa on boorihappoa (H3BO3) enintään 85 prosenttia kuiva-aineen
painosta (ei kuitenkaan natriumboraatit ja niiden rikasteet sekä luonnon
suolaliuoksista erotetut boraatit)

vapaa

0

2529 10 00

Maasälpä

vapaa

0

2529 21 00

Fluorisälpä, jossa on enintään 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia

vapaa

0

2529 22 00

Fluorisälpä, jossa on enemmän kuin 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia

vapaa

0

2529 30 00

Leusiitti, nefeliini ja nefeliinisyeniitti

vapaa

0

2530 10 10

Perliitti, paisuttamaton

vapaa

0
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2530 10 90

Vermikuliitti ja kloriitit, paisuttamattomat

vapaa

0

2530 20 00

Kieseriitti ja epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaatit)

vapaa

0

2530 90 20

Merenvaha, luonnon tai talteenotettu

vapaa

0

2530 90 98

Arseenisulfidit, aluniitti, potsolaani, maavärit ja muut kivennäisaineet,
muualle kuulumattomat

vapaa

0

2601 11 00

Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroimattomat (ei kuitenkaan pasutetut
rautapyriitit)

vapaa

0

2601 12 00

Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapy
riitit)

vapaa

0

2601 20 00

Pasutetut rautapyriitit

vapaa

0

2602 00 00

Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaanimalmit ja -ri
kasteet, joissa on mangaania vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen pai
nosta

vapaa

0

2603 00 00

Kuparimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2604 00 00

Nikkelimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2605 00 00

Kobolttimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2606 00 00

Alumiinimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2607 00 00

Lyijymalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2608 00 00

Sinkkimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2609 00 00

Tinamalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2610 00 00

Kromimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2611 00 00

Volframimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2612 10 10

Uraanimalmit ja pikivälke sekä niiden rikasteet, joissa on enemmän kuin
5 painoprosenttia toriumia (Euratom)

vapaa

0

2612 10 90

Uraanimalmit ja -rikasteet (ei kuitenkaan uraanimalmit ja pikivälke, joissa
on enemmän kuin 5 painoprosenttia toriumia)

vapaa

0

2612 20 10

Monatsiitti; uraanitorianiitti ja muut toriummalmit ja -rikasteet, joissa on
enemmän kuin 20 painoprosenttia toriumia (Euratom)

vapaa

0
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2612 20 90

Toriummalmit ja -rikasteet (ei kuitenkaan monatsiitti, uraanitorianiitti ja
muut toriummalmit, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia toriu
mia)

vapaa

0

2613 10 00

Molybdeenimalmit ja -rikasteet, pasutetut

vapaa

0

2613 90 00

Molybdeenimalmit ja -rikasteet (ei kuitenkaan pasutetut)

vapaa

0

2614 00 10

Ilmeniitti ja sen rikasteet

vapaa

0

2614 00 90

Titaanimalmit ja -rikasteet (ei kuitenkaan ilmeniitti ja sen rikasteet)

vapaa

0

2615 10 00

Zirkoniummalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2615 90 10

Niobium- ja tantaalimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2615 90 90

Vanadiinimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2616 10 00

Hopeamalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2616 90 00

Jalometallimalmit ja -rikasteet (ei kuitenkaan hopeamalmit ja -rikasteet)

vapaa

0

2617 10 00

Antimonimalmit ja -rikasteet

vapaa

0

2617 90 00

Malmit ja malmirikasteet (ei kuitenkaan rauta-, mangaani-, kupari-, nik
keli-, koboltti-, alumiini-, lyijy-, sinkki-, tina-, kromi-, volframi-, uraani-,
torium-, molybdeeni-, titaani-, niobium-, tantaali-, vanadiini-, zirkonium-,
jalometalli- ja antimonimalmit ja niiden rikasteet)

vapaa

0

2618 00 00

Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyvästetty kuona (kuona
hiekka)

vapaa

0

2619 00 20

Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jäte, raudan tai mangaanin tal
teenottoon soveltuva

vapaa

0

2619 00 40

Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä kuona, titaanioksidin erotta
miseen soveltuva

vapaa

0

2619 00 80

Kuona, hehkuhilse ja muut raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät
jätteet (ei kuitenkaan jyvästetty kuona, raudan tai mangaanin talteenot
toon sekä titaanioksidin erottamiseen soveltuva kuona)

vapaa

0

2620 11 00

Kovasinkki

vapaa

0

2620 19 00

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti sinkkiä (ei kuitenkaan ko
vasinkki)

vapaa

0
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2620 21 00

Lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenestoaineseosten liet
teet, jotka ovat peräisin lyijypitoisen bensiinin ja lyijypitoisten nakutukse
nestoaineseosten varastointisäiliöistä ja joissa on pääasiallisesti lyijyä, lyijyyhdisteitä ja rautaoksidia

vapaa

0

2620 29 00

Tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti lyijyä (ei kuitenkaan lyijypitoiset
bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenestoaineseosten lietteet)

vapaa

0

2620 30 00

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti kuparia

vapaa

0

2620 40 00

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti alumiinia

vapaa

0

2620 60 00

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden
sekoituksia ja jollaisia käytetään arseenin tai kyseisten metallien erottami
seen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen (ei kuitenkaan rau
dan tai teräksen valmistuksessa syntyvät)

vapaa

0

2620 91 00

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on antimonia, berylliumia, kadmiumia, kro
mia tai niiden sekoituksia (ei kuitenkaan raudan tai teräksen valmistuk
sessa syntyvät)

vapaa

0

2620 99 10

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti nikkeliä

vapaa

0

2620 99 20

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti niobiumia ja tantaalia

vapaa

0

2620 99 40

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti tinaa

vapaa

0

2620 99 60

Kuonat, tuhka ja jätteet, joissa on pääasiallisesti titaania

vapaa

0

2620 99 95

Metalleja ja metalliyhdisteitä pääosin sisältävät kuonat, tuhkat ja jätteet (ei
kuitenkaan raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät ja pääasiallisesti
sinkkiä, lyijyä, kuparia, alumiinia, nikkeliä, niobiumia, tantaalia, tinaa tai
titaniumia sisältävät, arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden sekoituksia
sisältävät, jollaisia käytetään arseenin tai kyseisten metallien erottamiseen
tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen, sekä antimonia, beryl
liumia, kadmiumia, kromia tai niiden sekoituksia sisältävät)

vapaa

0

2621 10 00

Yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet

vapaa

0

2621 90 00

Kuona ja tuhka, myös merileväntuhka (ei kuitenkaan raudan tai teräksen
valmistuksessa syntyvä kuona, myös jyvästetty kuona, sekä arseenia, me
talleja tai metalliyhdisteitä sisältävät tuhkat ja jätteet sekä yhdyskuntajät
teen polttamisesta syntyvät jätteet

vapaa

0

2701 11 10

Antrasiitti, myös jauhettu, jossa haihtuvan aineen määrä kuivasta kiven
näisaineettomasta tuotteesta laskettuna on enintään 10 prosenttia (ei kui
tenkaan yhteenpuristettu)

vapaa

0

2701 11 90

Antrasiitti, myös jauhettu, jossa haihtuvan aineen määrä kuivasta kiven
näisaineettomasta tuotteesta laskettuna on suurempi kuin 10 prosenttia
mutta enintään 14 prosenttia (ei kuitenkaan yhteenpuristettu)

vapaa

0
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2701 12 10

Koksikivihiili, myös jauhettu (ei kuitenkaan yhteenpuristettu)

vapaa

0

2701 12 90

Bituminen kivihiili, myös jauhettu (ei kuitenkaan yhteenpuristettu ja kok
sikivihiili)

vapaa

0

2701 19 00

Kivihiili, myös jauhettu, ei yhteenpuristettu (ei kuitenkaan antrasiitti ja bi
tuminen kivihiili)

vapaa

0

2701 20 00

Briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet

vapaa

0

2702 10 00

Ruskohiili, myös jauhettu, ei yhteenpuristettu (ei kuitenkaan gagaatti)

vapaa

0

2702 20 00

Yhteenpuristettu ruskohiili (ei kuitenkaan gagaatti)

vapaa

0

2703 00 00

Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

vapaa

0

2704 00 11

Koksi ja puolikoksi, kivihiilestä, myös yhteenpuristettu, elektrodien valmis
tukseen käytettävä

vapaa

0

2704 00 19

Koksi ja puolikoksi, kivihiilestä, myös yhteenpuristettu (ei kuitenkaan elek
trodien valmistukseen käytettävä)

vapaa

0

2704 00 30

Koksi ja puolikoksi, ruskohiilestä, myös yhteenpuristettu

vapaa

0

2704 00 90

Koksi ja puolikoksi, turpeesta, myös yhteenpuristettu; retorttihiili

vapaa

0

2705 00 00

Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut, ei
kuitenkaan maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

vapaa

0

2706 00 00

Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön
tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva

vapaa

0

2707 10 10

Bentsoli (bentseeni), jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia bentsee
niä, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävä (ei kuitenkaan kemialli
sesti määritelty)

3

0

2707 10 90

Bentsoli (bentseeni), jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia bentsee
niä (ei kuitenkaan kemiallisesti määritelty ja moottori- tai muuna polttoai
neena käytettävä)

vapaa

0

2707 20 10

Toluoli (tolueeni), jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia tolueenia,
moottori- tai muuna polttoaineena käytettävä (ei kuitenkaan kemiallisesti
määritelty)

3

0

2707 20 90

Toluoli (tolueeni), jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia tolueenia
(ei kuitenkaan kemiallisesti määritelty ja moottori- tai muuna polttoai
neena käytettävä)

vapaa

0
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2707 30 10

Ksyloli (ksyleenit), jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia ksyleenejä,
moottori- tai muuna polttoaineena käytettävä (ei kuitenkaan kemiallisesti
määritelty)

3

0

2707 30 90

Ksyloli (ksyleenit), jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia ksyleenejä
(ei kuitenkaan kemiallisesti määritelty ja moottori- tai muuna polttoai
neena käytettävä)

vapaa

0

2707 40 00

Naftaleeni, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia naftaleenia (ei kui
tenkaan kemiallisesti määritelty)

vapaa

0

2707 50 10

Aromaattiset hiilivetyseokset, joista ASTM D 86 -menetelmän avulla
250 °C:ssa tislattaessa tislautuu vähintään 65 tilavuusprosenttia, häviöt
mukaan lukien, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät (ei kuiten
kaan kemiallisesti määritellyt yhdisteet)

3

0

2707 50 90

Aromaattiset hiilivetyseokset, joista ASTM D 86 -menetelmän avulla 250
°C:ssa tislattaessa tislautuu vähintään 65 tilavuusprosenttia, häviöt mu
kaan lukien (ei kuitenkaan kemiallisesti määritellyt yhdisteet ja moottoritai muuna polttoaineena käytettävät)

vapaa

0

2707 91 00

Kreosoottiöljyt (ei kuitenkaan kemiallisesti määritellyt)

1,7

0

2707 99 11

Raa'at kevytöljyt, korkean lämpötilan kivihiilitervan tislauksesta saadut,
joista tislautuu vähintään 90 tilavuusprosenttia tislattaessa 200 °C:een (ei
kuitenkaan kemiallisesti määritellyt)

1,7

0

2707 99 19

Raa'at kevytöljyt, korkean lämpötilan kivihiilitervan tislauksesta (ei kuiten
kaan ne, joista tislautuu vähintään 90 tilavuusprosenttia tislattaessa 200 °
C:een, ja kemiallisesti määritellyt yhdisteet)

vapaa

0

2707 99 30

Rikkipitoiset alkutisleet (sulphuretted toppings), korkean lämpötilan kivi
hiilitervan ensimmäisestä tislauksesta saadut

vapaa

0

2707 99 50

Pyridiini-, kinoliini-, akridiini-, ja aniliiniemäs sekä muut emäksiset tuot
teet, korkean lämpötilan kivihiilitervan ensimmäisestä tislauksesta saadut,
muualle kuulumattomat

1,7

0

2707 99 70

Antraseeni (ei kuitenkaan kemiallisesti määritelty)

vapaa

0

2707 99 80

Fenolit, joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia fenoleja (ei kuiten
kaan kemiallisesti määritellyt)

1,2

0

2707 99 91

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet sekä niiden
kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin
muiden kuin aromaattisten aineosien paino, nimikkeen 2803 hiilen val
mistukseen tarkoitetut

vapaa

0

2707 99 99

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet sekä niiden
kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin
muiden kuin aromaattisten aineosien paino, muualle kuulumattomat

1,7

0
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2708 10 00

Piki, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu

vapaa

0

2708 20 00

Pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu

vapaa

0

2709 00 10

Luonnonkaasukondensaatit

vapaa

0

2709 00 90

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at (ei kuitenkaan
luonnonkaasukondensaatit)

vapaa

0

2710 11 11

Kevyet öljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, 27 ryhmän 5
lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

4,7

0

2710 11 15

Kevyet öljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, kemialliseen
muuntamiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan 27 ryhmän 5 lisähuomautuk
sessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

4,7

0

2710 11 21

Raskasbensiini

4,7

0

2710 11 25

Erikoisbensiinit (ei kuitenkaan raskasbensiini), maaöljystä tai bitumisista
kivennäisistä saadut

4,7

0

2710 11 31

Lentobensiini

4,7

0

2710 11 41

Moottoribensiini, lyijypitoisuus enintään 0,013 g/l, tutkimusoktaaniluku
(RON) pienempi kuin 95

4,7

0

2710 11 45

Moottoribensiini, lyijypitoisuus enintään 0,013 g/l, tutkimusoktaaniluku
(RON) vähintään 95 mutta pienempi kuin 98

4,7

0

2710 11 49

Moottoribensiini, lyijypitoisuus enintään 0,013 g/l, tutkimusoktaaniluku
(RON) vähintään 98

4,7

0

2710 11 51

Moottoribensiini, lyijypitoisuus suurempi kuin 0,013 g/l, tutkimusoktaani
luku (RON) pienempi kuin 98 (ei kuitenkaan lentobensiini)

4,7

0

2710 11 59

Moottoribensiini, lyijypitoisuus suurempi kuin 0,013 g/l, tutkimusoktaani
luku (RON) vähintään 98 (ei kuitenkaan lentobensiini)

4,7

0

2710 11 70

Suihkumoottoribensiini (ei kuitenkaan lentobensiini)

4,7

0

2710 11 90

Kevyet öljyt ja valmisteet, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tarkoi
tetut, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn
tarkoitetut, erikoisbensiinit, moottoribensiini ja suihkumoottoribensiini)

4,7

0

2710 19 11

Keskiraskaat öljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, 27 ryh
män 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

4,7

0
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2710 19 15

Keskiraskaat öljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, kemialli
seen muuntamiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan 27 ryhmän 5 lisähuomau
tuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

4,7

0

2710 19 21

Lentopetroli

4,7

0

2710 19 25

Petroli (ei kuitenkaan lentopetroli)

4,7

0

2710 19 29

Keskiraskaat öljyt ja valmisteet, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä
saadut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kemialliseen muuntami
seen tarkoitetut, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn kä
sittelyyn tarkoitetut ja petroli)

4,7

0

2710 19 31

Kaasuöljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, 27 ryhmän 5
lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

3,5

0

2710 19 35

Kaasuöljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, kemialliseen
muuntamiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan 27 ryhmän 5 lisähuomautuk
sessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0

2710 19 41

Kaasuöljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, joiden rikkipi
toisuus on enintään 0,05 painoprosenttia (ei kuitenkaan kemialliseen
muuntamiseen tarkoitetut ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun
tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0

2710 19 45

Kaasuöljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, joiden rikkipi
toisuus on suurempi kuin 0,05 painoprosenttia mutta enintään 0,2 paino
prosenttia (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ja 27 ryh
män 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0

2710 19 49

Kaasuöljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, joiden rikkipi
toisuus on suurempi kuin 0,2 painoprosenttia (ei kuitenkaan kemialliseen
muuntamiseen tarkoitetut ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun
tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0

2710 19 51

Polttoöljyt, maaöljystä tai bitumisista kivennäisistä saadut, 27 ryhmän 5
lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

3,5

0

2710 19 55

Polttoöljyt, bitumisista kivennäisistä saadut, kemialliseen muuntamiseen
tarkoitetut (ei kuitenkaan 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun
tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0

2710 19 61

Polttoöljyt, bitumisista kivennäisistä saadut, rikkipitoisuus enintään 1 pai
noprosentti (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ja 27
ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0
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2710 19 63

Polttoöljyt, bitumisista kivennäisistä saadut, rikkipitoisuus suurempi kuin
1 painoprosentti mutta enintään 2 painoprosenttia (ei kuitenkaan kemial
liseen muuntamiseen tarkoitetut ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mai
nittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0

2710 19 65

Polttoöljyt, bitumisista kivennäisistä saadut, rikkipitoisuus suurempi kuin
2 painoprosenttia mutta enintään 2,8 painoprosenttia (ei kuitenkaan ke
mialliseen muuntamiseen tarkoitetut ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa
mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,5

0

2710 19 69

Polttoöljyt, bitumisista kivennäisistä saadut, rikkipitoisuus suurempi kuin
2,8 painoprosenttia (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut
ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tar
koitetut)

3,5

0

2710 19 71

Voiteluöljyt ja muut valmisteet, joissa on perusaineosana vähintään 70
painoprosenttia maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä, 27
ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

3,7

0

2710 19 75

Voiteluöljyt ja muut valmisteet, joissa on perusaineosana vähintään 70
painoprosenttia maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä, ke
mialliseen muuntamiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan 27 ryhmän 5 lisähuo
mautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut)

3,7

0

2710 19 81

Moottoriöljyt, kompressorivoiteluöljyt, turbiinivoiteluöljyt, joissa on pe
rusaineosana vähintään 70 painoprosenttia maaöljyä tai bitumisista kiven
näisistä saatuja öljyjä (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tarkoite
tut, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tar
koitetut ja 27 ryhmän 6 lisähuomautuksen edellytysten mukaisesti sekoi
tettavat)

3,7

0

2710 19 83

Hydrauliikkanesteet, joissa on perusaineosana vähintään 70 painoprosent
tia maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä (ei kuitenkaan ke
mialliseen muuntamiseen tarkoitetut, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa
mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ja 27 ryhmän 6 lisähuomautuk
sen edellytysten mukaisesti sekoitettavat)

3,7

0

2710 19 85

Valkoöljyt, nestemäinen parafiini, joissa on perusaineosana vähintään 70
painoprosenttia maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä (ei
kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut, 27 ryhmän 5 lisähuo
mautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ja 27 ryhmän 6 li
sähuomautuksen edellytysten mukaisesti sekoitettavat)

3,7

0
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2710 19 87

Vaihteisto- ja alennusvaihdeöljyt, joissa on perusaineosana vähintään 70
painoprosenttia maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä (ei
kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut, 27 ryhmän 5 lisähuo
mautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ja 27 ryhmän 6 li
sähuomautuksen edellytysten mukaisesti sekoitettavat)

3,7

0

2710 19 91

Metallintyöstössä käytettävät öljyt, muotinirrotusöljyt, korroosionestoöljyt,
joissa on perusaineosana vähintään 70 painoprosenttia maaöljyä tai bitu
misista kivennäisistä saatuja öljyjä (ei kuitenkaan kemialliseen muuntami
seen tarkoitetut, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn kä
sittelyyn tarkoitetut ja 27 ryhmän 6 lisähuomautuksen edellytysten mu
kaisesti sekoitettavat)

3,7

0

2710 19 93

Sähköeristysöljyt, joissa on perusaineosana vähintään 70 painoprosenttia
maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä (ei kuitenkaan kemial
liseen muuntamiseen tarkoitetut, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mai
nittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ja 27 ryhmän 6 lisähuomautuksen
edellytysten mukaisesti sekoitettavat)

3,7

0

2710 19 99

Voiteluöljyt ja muut raskasöljyt ja valmisteet, joissa on perusaineosana vä
hintään 70 painoprosenttia maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja
öljyjä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen
tarkoitetut ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsit
telyyn tarkoitetut)

3,7

0

2710 91 00

Jäteöljyt, joissa on polykloorattuja bifenyylejä (PCB), polykloorattuja terfe
nyylejä (PCT) tai polybromattuja bifenyylejä (PBB)

3,5

0

2710 99 00

Jäteöljyt, jotka sisältävät pääosin maaöljyä tai bitumisia kivennäisaineita
(ei kuitenkaan polykloorattuja bifenyylejä (PCB), polykloorattuja terfenyy
lejä (PCT) tai polybromattuja bifenyylejä (PBB) sisältävät)

3,5

0

2711 11 00

Luonnonkaasu eli maakaasu, nesteytetty

0,7

0

2711 12 11

Propaani, nesteytetty, puhtausaste vähintään 99 prosenttia, moottori- tai
muuna polttoaineena käytettävä

8

0

2711 12 19

Propaani, nesteytetty, puhtausaste vähintään 99 prosenttia (ei kuitenkaan
moottori- tai muuna polttoaineena käytettävä)

vapaa

0

2711 12 91

Propaani, nesteytetty, puhtausaste pienempi kuin 99 prosenttia, 27 ryh
män 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu

0,7

0
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2711 12 93

Propaani, nesteytetty, puhtausaste pienempi kuin 99 prosenttia, kemialli
seen muuntamiseen tarkoitettu (ei kuitenkaan alanimikkeessä 2711 12 91
tarkoitettuihin käsittelyihin)

0,7

0

2711 12 94

Propaani, nesteytetty, puhtausaste suurempi kuin 90 prosenttia mutta pie
nempi kuin 99 prosenttia (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tar
koitettu ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsitte
lyyn tarkoitettu)

0,7

0

2711 12 97

Propaani, nesteytetty, puhtausaste enintään 90 prosenttia (ei kuitenkaan
kemialliseen muuntamiseen tarkoitettu ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuk
sessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu)

0,7

0

2711 13 10

Butaanit, nesteytetyt, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiet
tyyn käsittelyyn tarkoitetut (ei kuitenkaan ne, joiden puhtausaste on vä
hintään 95 prosenttia n-butaania tai isobutaania)

0,7

0

2711 13 30

Butaanit, nesteytetyt, kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut (ei kuiten
kaan 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn
tarkoitetut ja butaanit, joiden puhtausaste on vähintään 95 prosenttia nbutaania tai isobutaania)

0,7

0

2711 13 91

Butaanit, nesteytetyt, puhtausaste suurempi kuin 90 prosenttia mutta pie
nempi kuin 95 prosenttia (ei kuitenkaan kemialliseen muuntamiseen tar
koitetut ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsitte
lyyn tarkoitetut)

0,7

0

2711 13 97

Propaani, nesteytetty, puhtausaste enintään 90 prosenttia (ei kuitenkaan
kemialliseen muuntamiseen tarkoitettu ja 27 ryhmän 5 lisähuomautuk
sessa mainittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu)

0,7

0

2711 14 00

Eteeni, propeeni, buteeni ja butadieeni, nesteytetyt (ei kuitenkaan eteeni,
jonka puhtausaste on vähintään 95 prosenttia, sekä propeeni, buteeni ja
butadieeni, joiden puhtausaste on vähintään 90 prosenttia

0,7

0

2711 19 00

Kaasumaiset hiilivedyt, nesteytetyt, muualle kuulumattomat, (ei kuiten
kaan luonnonkaasu eli maakaasu, propaani, butaani, eteeni, propeeni, bu
teeni ja butadieeni)

0,7

0

2711 21 00

Luonnonkaasu eli maakaasu kaasumaisessa tilassa

0,7

0

2711 29 00

Hiilivedyt, kaasumaisessa tilassa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
luonnonkaasu eli maakaasu)

0,7

0

2712 10 10

Vaseliini, raaka

0,7

0

2712 10 90

Vaseliini (ei kuitenkaan raaka)

2,2

0
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2712 20 10

Synteettinen parafiini, joka sisältää vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia
öljyä ja jonka molekyylipaino on vähintään 460 mutta enintään 1 560

vapaa

0

2712 20 90

Parafiini, joka sisältää vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä (ei kui
tenkaan synteettinen parafiini, jonka molekyylipaino on vähintään 460
mutta enintään 1 560)

2,2

0

2712 90 11

Otsokeriitti, ruskohiilivaha tai turvevaha (luonnontuotteet), raa'at

0,7

0

2712 90 19

Otsokeriitti, ruskohiilivaha ja turvevaha (luonnontuotteet), myös värjätyt
(ei kuitenkaan raa'at)

2,2

0

2712 90 31

Parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax) ja
muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla mene
telmällä valmistetut tuotteet, raa'at, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mai
nittuun tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut (ei kuitenkaan vaseliini ja parafiini,
joka sisältää vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä, sekä otsokeriitti,
ruskohiilivaha ja turvevaha)

0,7

0

2712 90 33

Parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax) ja
muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla mene
telmällä valmistetut tuotteet, raa'at, kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut
(ei kuitenkaan 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn käsit
telyyn tarkoitetut, vaseliini ja parafiini, joka sisältää vähemmän kuin 0,75
painoprosenttia öljyä, sekä otsokeriitti, ruskohiilivaha ja turvevaha)

0,7

0

2712 90 39

Parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax) ja
muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla mene
telmällä valmistetut tuotteet, raa'at (ei kuitenkaan kemialliseen muuntami
seen tarkoitetut, 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa mainittuun tiettyyn kä
sittelyyn tarkoitetut, vaseliini ja parafiini, joka sisältää vähemmän kuin
0,75 painoprosenttia öljyä, sekä otsokeriitti, ruskohiilivaha ja turvevaha)

0,7

0

2712 90 91

1-alkeenien seos, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja,
joiden ketjun pituus on vähintään 24 mutta enintään 28 hiiliatomia

vapaa

0

2712 90 99

Parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otso
keriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kal
taiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös vär
jätyt (ei kuitenkaan vaseliini, parafiini, joka sisältää vähemmän kuin 0,75
painoprosenttia öljyä, sekä 1-alkeenien seos, joka sisältää vähintään 80
painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus vähintään 24 mutta
enintään 28 hiiliatomia)

2,2

0

2713 11 00

Maaöljykoksi, kalsinoimaton

vapaa

0

2713 12 00

Maaöljykoksi, kalsinoitu

vapaa

0

2713 20 00

Maaöljybitumi

vapaa

0

2713 90 10

Maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet nimik
keen 2803 hiilen valmistukseen

vapaa

0

2713 90 90

Maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet (ei kui
tenkaan nimikkeen 2803 hiilen valmistukseen sekä maaöljykoksi ja
maaöljybitumi)

0,7

0
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2714 10 00

Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka

vapaa

0

2714 90 00

Luonnonbitumi ja -asfaltti; asfaltiitit ja asfalttikivi

vapaa

0

2715 00 00

Bitumimastiksi, ”cut-backs” ja muut luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin,
maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bi
tumiset seokset

vapaa

0

2716 00 00

Sähköenergia

vapaa

0

2801 10 00

Kloori

5,5

0

2801 20 00

Jodi

vapaa

0

2801 30 10

Fluori

5

0

2801 30 90

Bromi

5,5

0

2802 00 00

Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

4,6

0

2803 00 10

Metaaninoki

vapaa

0

2803 00 80

Hiili (kimrööki ja muut hiilen muodot), muualle kuulumattomat (ei kui
tenkaan metaaninoki)

vapaa

0

2804 10 00

Vety

3,7

0

2804 21 00

Argon

5

0

2804 29 10

Helium

vapaa

0

2804 29 90

Neon, krypton ja ksenon

5

0

2804 30 00

Typpi

5,5

0

2804 40 00

Happi

5

0

2804 50 10

Boori

5,5

0

2804 50 90

Telluuri

2,1

0
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L 356/209
Perustaso

Luokka

vapaa

0

2804 61 00

Pii, jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia piitä

2804 69 00

Pii, jossa on vähemmän kuin 99,99 painoprosenttia piitä

5,5

0

2804 70 00

Fosfori

5,5

0

2804 80 00

Arseeni

2,1

0

2804 90 00

Seleeni

vapaa

0

2805 11 00

Natrium

5

0

2805 12 00

Kalsium

5,5

0

2805 19 10

Strontium ja barium

5,5

0

2805 19 90

Alkalimetallit (ei kuitenkaan natrium)

4,1

0

2805 30 10

Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, näiden aineiden keskinäiset
seokset ja lejeeringit

5,5

0

2805 30 90

Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium (ei kuitenkaan näiden aine
iden keskinäiset seokset ja lejeeringit)

2,7

0

2805 40 10

Elohopea pulloissa, joiden nettotilavuus on 34,5 kg (standardipaino) ja
joiden pullokohtainen FOB-arvo on enintään 224 EUR

3

0

2805 40 90

Elohopea pulloissa (ei kuitenkaan pulloissa, joiden nettotilavuus on
34,5 kg (standardipaino) ja joiden pullokohtainen FOB-arvo on enintään
224 EUR)

vapaa

0

2806 10 00

Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo)

5,5

0

2806 20 00

Klooririkkihappo

5,5

0

2807 00 10

Rikkihappo

3

0

2807 00 90

Savuava rikkihappo (oleum)

3

0

2808 00 00

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

5,5

0

2809 10 00

Difosforipentoksidi

5,5

0

2809 20 00

Fosforihappo; polyfosforihapot, myös kemiallisesti määrittelemättömät

5,5

0

2810 00 10

Dibooritrioksidi

vapaa

0
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Perustaso

Luokka

2810 00 90

Boorioksidit; boorihapot (ei kuitenkaan dibooritrioksidi)

3,7

0

2811 11 00

Fluorivety (fluorivetyhappo)

5,5

0

2811 19 10

Bromivety (bromivetyhappo)

vapaa

0

2811 19 20

Syaanivety (syaanivetyhappo)

5,3

0

2811 19 80

Epäorgaaniset hapot (ei kuitenkaan kloorivety (kloorivetyhappo eli suola
happo), klooririkkihappo, rikkihappo, savuava rikkihappo (oleum), typpi
happo, typpirikkihapot (nitraushapot), fosforihappo, polyfosforihapot,
boorihapot, fluorivety (fluorivetyhappo) ja bromivety (bromivetyhappo)
ja syaanivety (syaanivetyhappo))

5,3

0

2811 21 00

Hiilidioksidi

5,5

0

2811 22 00

Piidioksidi

4,6

0

2811 29 05

Rikkidioksidi

5,5

0

2811 29 10

Rikkitrioksidi (rikkianhydridi); diarseenitrioksidi

4,6

0

2811 29 30

Typpioksidit

5

0

2811 29 90

Epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet (ei kuitenkaan difosforipentok
sidi, boorioksidit, hiilidioksidi, piidioksidi, rikkidioksidi, rikkitrioksidi (rik
kianhydridi), diarseenitrioksidi ja typpioksidit)

5,3

0

2812 10 11

Fosforitrikloridioksidi (fosforyylitrikloridi)

5,5

0

2812 10 15

Fosforitrikloridi

5,5

0

2812 10 16

Fosforipentakloridi

5,5

0

2812 10 18

Fosforikloridit ja fosforikloridioksidit (ei kuitenkaan fosforitrikloridi, fosfo
ritrikloridioksidi (fosforyylitrikloridi) ja fosforipentakloridi)

5,5

0

2812 10 91

Dirikkidikloridi

5,5

0

2812 10 93

Rikkidikloridi

5,5

0

2812 10 94

Fosgeeni (karbonyylikloridi)

5,5

0

2812 10 95

Tionyylidikloridi (tionnyylikloridi)

5,5

0
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Perustaso

Luokka

2812 10 99

Epämetallien kloridit ja kloridioksidit (ei kuitenkaan fosfori, dirikkidiklo
ridi, rikkidikloridi, fosgeeni (karbonyylikloridi), tionyylidikloridi (tionnyy
likloridi))

5,5

0

2812 90 00

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit (ei kuitenkaan kloridit ja klo
ridioksidit)

5,5

0

2813 10 00

Hiilidisulfidi (rikkihiili)

5,5

0

2813 90 10

Fosforisulfidit, kaupallinen fosforitrisulfidi

5,3

0

2813 90 90

Epämetallien sulfidit (ei kuitenkaan fosforisulfidit, mukaan lukien kaupalli
nen fosforitrisulfidi ja hiilidisulfidi (rikkihiili))

3,7

0

2814 10 00

Vedetön ammoniakki

5,5

0

2814 20 00

Ammoniakin vesiliuos

5,5

0

2815 11 00

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kiinteä

5,5

0

2815 12 00

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda) vesiliuoksena (natronlipeä)

5,5

0

2815 20 10

Kaliumhydroksidi (kaustinen kali), kiinteä

5,5

0

2815 20 90

Kaliumhydroksidi (kaustinen kali), vesiliuoksena (kalilipeä)

5,5

0

2815 30 00

Natrium- ja kaliumperoksidit

5,5

0

2816 10 00

Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi

4,1

0

2816 40 00

Strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit

5,5

0

2817 00 00

Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

5,5

0

2818 10 10

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön, valkoinen,
vaaleanpunainen tai rubiininpunainen, alumiinioksidipitoisuus suurempi
kuin 97,5 painoprosenttia (korkea puhtausaste)

5,2

0

2818 10 90

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön (ei kuitenkaan
valkoinen, vaaleanpunainen tai rubiininpunainen, alumiinioksidipitoisuus
suurempi kuin 97,5 painoprosenttia (korkea puhtausaste))

5,2

0

2818 20 00

Alumiinioksidi (ei kuitenkaan keinotekoinen korundi)

4

0

2818 30 00

Alumiinihydroksidi

5,5

0
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Luokka

2819 10 00

Kromitrioksidi

5,5

0

2819 90 10

Kromidioksidi

3,7

0

2819 90 90

Kromioksidit ja -hydroksidit (ei kuitenkaan kromitrioksidi ja kromidiok
sidi)

5,5

0

2820 10 00

Mangaanidioksidi

5,3

0

2820 90 10

Mangaanioksidi, joka sisältää vähintään 77 painoprosenttia mangaania

vapaa

0

2820 90 90

Mangaanioksidi (ei kuitenkaan mangaanidioksidi ja mangaanioksidi, joka
sisältää vähintään 77 painoprosenttia mangaania)

5,5

0

2821 10 00

Rautaoksidit ja -hydroksidit

4,6

0

2821 20 00

Maavärit, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa lasket
tuna Fe2O3:na

4,6

0

2822 00 00

Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit

4,6

0

2823 00 00

Titaanioksidit

5,5

0

2824 10 00

Lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti)

5,5

0

2824 90 10

Punainen ja oranssi lyijymönjä

5,5

0

2824 90 90

Lyijyoksidit (ei kuitenkaan lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti))

5,5

0

2825 10 00

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat

5,5

0

2825 20 00

Litiumoksidi ja -hydroksidi

5,3

0

2825 30 00

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit

5,5

0

2825 40 00

Nikkelioksidit ja -hydroksidit

vapaa

0

2825 50 00

Kuparioksidit ja -hydroksidit

3,2

0

2825 60 00

Germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi

5,5

0

2825 70 00

Molybdeenioksidit ja -hydroksidit

5,3

0

2825 80 00

Antimonioksidit

5,5

0
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Perustaso

Luokka

2825 90 11

Kalsiumhydroksidi, puhtausaste kuiva-aineen painosta vähintään 98 pai
noprosenttia, hiukkasina, joista enintään 1 painoprosentti on kooltaan yli
75 mikrometriä ja enintään 4 painoprosenttia on kooltaan alle 1,3 mikro
metriä

vapaa

0

2825 90 19

Kalsiumoksidi, -hydroksidi ja -peroksidi (ei kuitenkaan kalsiumhydroksidi,
puhtausaste kuiva-aineen painosta vähintään 98 painoprosenttia, hiukka
sina, joista enintään 1 painoprosentti on kooltaan yli 75 mikrometriä ja
enintään 4 painoprosenttia on kooltaan alle 1,3 mikrometriä)

4,6

0

2825 90 20

Berylliumoksidi ja -hydroksidi

5,3

0

2825 90 30

Tinaoksidit

5,5

0

2825 90 40

Volframioksidit ja -hydroksidit

4,6

0

2825 90 60

Kadmiumoksidi

vapaa

0

2825 90 80

Emäkset, epäorgaaniset, sekä metallioksidit, ja -hydroksidit ja -peroksidit,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset eloho
peayhdisteet)

5,5

0

2826 12 00

Alumiinifluoridi

5,3

0

2826 19 10

Ammonium- tai natriumfluoridit

5,5

0

2826 19 90

Fluoridit (ei kuitenkaan ammonium-, natrium-, alumiini- ja elohopeafluo
ridit)

5,3

0

2826 30 00

Natriumheksafluoroaluminaatti (synteettinen kryoliitti)

5,5

0

2826 90 10

Dikaliumheksafluorosirkonaatti

5

0

2826 90 80

Fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat (ei kui
tenkaan natriumheksafluoroaluminaatti (synteettinen kryoliitti), dikalium
heksafluorosirkonaatti ja epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

5,5

0

2827 10 00

Ammoniumkloridi

5,5

0

2827 20 00

Kalsiumkloridi

4,6

0

2827 31 00

Magnesiumkloridi

4,6

0

2827 32 00

Alumiinikloridi

5,5

0

2827 35 00

Nikkelikloridi

5,5

0

2827 39 10

Tinakloridi

4,1

0
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Luokka

2827 39 20

Rautakloridi

2,1

0

2827 39 30

Kobolttikloridi

5,5

0

2827 39 85

Kloridit (ei kuitenkaan ammonium-, kalsium-, magnesium-, alumiini-,
rauta-, koboltti-, nikkeli-, tina-, ja elohopeakloridi)

5,5

0

2827 41 00

Kuparikloridioksidit ja -kloridihydroksidit

3,2

0

2827 49 10

Lyijykloridioksidit ja -kloridihydroksidit

3,2

0

2827 49 90

Kloridioksidit ja kloridihydroksidit (ei kuitenkaan kupari-, lyijy- ja eloho
peakloridioksidit ja -kloridihydroksidit)

5,3

0

2827 51 00

Natrium- ja kaliumbromidit

5,5

0

2827 59 00

Bromidit ja bromidioksidit (ei kuitenkaan natrium-, kalium- ja elohopeab
romidit)

5,5

0

2827 60 00

Jodidit ja jodidioksidit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset eloho
peayhdisteet)

5,5

0

2828 10 00

Kalsiumhypokloriitit, mukaan lukien kaupallinen kalsiumhypokloriitti

5,5

0

2828 90 00

Hypokloriitit, kloriitit ja hypobromiitit (ei kuitenkaan kalsiumhypoklo
riitti)

5,5

0

2829 11 00

Natriumkloraatti

5,5

0

2829 19 00

Kloraatit (ei kuitenkaan natriumkloraatti)

5,5

0

2829 90 10

Perkloraatit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

4,8

0

2829 90 40

Kalium- ja natriumbromaatit

vapaa

0

2829 90 80

Bromaatit ja perbromaatit (ei kuitenkaan kaliumbromaatti ja natriumbro
maatti); jodaatit ja perjodaatit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset
elohopeayhdisteet)

5,5

0

2830 10 00

Natriumsulfidit

5,5

0

2830 90 11

Kalsium-, antimoni- ja rautasulfidit

4,6

0

2830 90 85

Sulfidit; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan
natrium-, kalsium-, antimoni- ja rautasulfidit sekä epäorgaaniset ja orgaa
niset elohopeayhdisteet)

5,5

0
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Luokka

2831 10 00

Natriumditioniitti ja -sulfoksylaatti

5,5

0

2831 90 00

Ditioniitit ja sulfoksylaatit (ei kuitenkaan natriumditioniitti ja -sulfoksy
laatti)

5,5

0

2832 10 00

Natriumsulfiitit

5,5

0

2832 20 00

Sulfiitit (ei kuitenkaan natriumsulfiitit)

5,5

0

2832 30 00

Tiosulfaatit

5,5

0

2833 11 00

Dinatriumsulfaatti

5,5

0

2833 19 00

Natriumsulfaatit (ei kuitenkaan dinatriumsulfaatti)

5,5

0

2833 21 00

Magnesiumsulfaatti

5,5

0

2833 22 00

Alumiinisulfaatti

5,5

0

2833 24 00

Nikkelisulfaatit

5

0

2833 25 00

Kuparisulfaatit

3,2

0

2833 27 00

Bariumsulfaatti

5,5

0

2833 29 20

Kadmium-, kromi- ja sinkkisulfaatit

5,5

0

2833 29 30

Koboltti- ja titaanisulfaatit

5,3

0

2833 29 50

Rautasulfaatit

5

0

2833 29 60

Lyijysulfaatit

4,6

0

2833 29 90

Sulfaatit (ei kuitenkaan natrium-, magnesium-, alumiini-, kromi-, nikkeli-,
kupari-, sinkki-, barium-, kadmium-, koboltti-, titaani-, rauta-, lyijy- ja elo
hopeasulfaatit)

5

0

2833 30 00

Alunat

5,5

0

2833 40 00

Peroksosulfaatit (persulfaatit)

5,5

0

2834 10 00

Nitriitit

5,5

0

2834 21 00

Kaliumnitraatti

5,5

0

2834 29 20

Barium-, beryllium-, kadmium-, koboltti-, nikkeli- ja lyijynitraatit

5,5

0
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Luokka

4,6

0

3

0

2834 29 40

Kuparinitraatit

2834 29 80

Nitraatit (ei kuitenkaan kalium-, barium-, beryllium-, kadmium-, koboltti-,
nikkeli-, kupari-, lyijy- ja elohopeanitraatit)

2835 10 00

Fosfinaatit (hypofosfiitit) ja fosfonaatit (fosfiitit)

5,5

0

2835 22 00

Mono- tai dinatriumfosfaatti

5,5

0

2835 24 00

Kaliumfosfaatit

5,5

0

2835 25 10

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti), fluoripitoisuus pienempi
kuin 0,005 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta

5,5

0

2835 25 90

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti), fluoripitoisuus vähintään
0,005 mutta pienempi kuin 0,2 painoprosenttia kuivasta vedettömästä
tuotteesta

5,5

0

2835 26 10

Kalsiumfosfaatit (ei kuitenkaan kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfos
faatti), fluoripitoisuus pienempi kuin 0,005 painoprosenttia kuivasta ve
dettömästä tuotteesta)

5,5

0

2835 26 90

Kalsiumfosfaatit (ei kuitenkaan kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfos
faatti), fluoripitoisuus vähintään 0,005 painoprosenttia kuivasta vedettö
mästä tuotteesta)

5,5

0

2835 29 10

Triammoniumfosfaatti

5,3

0

2835 29 30

Trinatriumfosfaatti

5,5

0

2835 29 90

Fosfaatit (ei kuitenkaan triammonium-, mononatrium-, dinatrium-, trinat
rium-, kalium-, kalsium- ja elohopeafosfaatit)

5,5

0

2835 31 00

Natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti), myös kemiallisesti määrittele
mätön

5,5

0

2835 39 00

Polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, (ei kuitenkaan nat
riumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti))

5,5

0

2836 20 00

Dinatriumkarbonaatti

5,5

0

2836 30 00

Natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)

5,5

0

2836 40 00

Kaliumkarbonaatit

5,5

0

2836 50 00

Kalsiumkarbonaatti

5

0
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Luokka

2836 60 00

Bariumkarbonaatti

5,5

0

2836 91 00

Litiumkarbonaatit

5,5

0

2836 92 00

Strontiumkarbonaatti

5,5

0

2836 99 11

Magnesium- ja kuparikarbonaatit

3,7

0

2836 99 17

Karbonaatit; kaupallinen ammoniumkarbonaatti ja muut ammoniumkar
bonaatit (ei kuitenkaan dinatriumkarbonaatti, natriumvetykarbonaatti
(natriumbikarbonaatti), kaliumkarbonaatit, kalsiumkarbonaatti, barium
karbonaatti, litiumkarbonaatit, strontiumkarbonaatti, magnesium- ja kupa
rikarbonaatti sekä epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

5,5

0

2836 99 90

Peroksokarbonaatit (perkarbonaatit)

5,5

0

2837 11 00

Natriumsyanidi

5,5

0

2837 19 00

Syanidit ja syanidioksidit (ei kuitenkaan natrium- ja elohopeasyanidit ja
-syanidioksidit)

5,5

0

2837 20 00

Kompleksisyanidit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayh
disteet)

5,5

0

2839 11 00

Natriummetasilikaatit, mukaan lukien kaupalliset metasilikaatit

5

0

2839 19 00

Natriumsilikaatit, mukaan lukien kaupalliset silikaatit, (ei kuitenkaan nat
riummetasilikaatit)

5

0

2839 90 10

Kaliumsilikaatit, mukaan lukien kaupalliset silikaatit

5

0

2839 90 90

Silikaatit, mukaan lukien kaupalliset alkalimetallisilikaatit (ei kuitenkaan
natrium- ja kaliumsilikaatit)

5

0

2840 11 00

Dinatriumtetraboraatti (puhdistettu booraksi), vedetön

vapaa

0

2840 19 10

Dinatriumtetraboraattipentahydraatti

vapaa

0

2840 19 90

Dinatriumtetraboraatti (puhdistettu booraksi) (ei kuitenkaan vedetön ja di
natriumtetraboraattipentahydraatti)

5,3

0

2840 20 10

Natriumboraatit, vedettömät (ei kuitenkaan dinatriumtetraboraatti (puh
distettu booraksi))

vapaa

0

2840 20 90

Boraatit (ei kuitenkaan natriumboraatit, vedettömät, ja dinatriumtetrabo
raatti (puhdistettu booraksi))

5,3

0
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Luokka

2840 30 00

Peroksoboraatit (perboraatit)

5,5

0

2841 30 00

Natriumdikromaatti

5,5

0

2841 50 00

Kromaatit ja dikromaatit; peroksokromaatit (ei kuitenkaan natriumdikro
maatti ja epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

5,5

0

2841 61 00

Kaliumpermanganaatti

5,5

0

2841 69 00

Manganiitit, manganaatit ja permanganaatit (ei kuitenkaan kaliumperman
ganaatti)

5,5

0

2841 70 00

Molybdaatit

5,5

0

2841 80 00

Volframaatit

5,5

0

2841 90 30

Sinkaatit ja vanadaatit

4,6

0

2841 90 85

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat (ei kuitenkaan
kromaatit, dikromaatit, peroksokromaatit, manganiitit, manganaatit, per
manganaatit, molybdaatit, volframaatit, sinkaatit ja vanadaatit)

5,5

0

2842 10 00

Epäorgaanisten happojen ja peroksohappojen kaksois- ja kompleksisilikaa
tit, mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättö
mät (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

5,5

0

2842 90 10

Seleenihappojen ja telluurihappojen suolat, kaksoissuolat ja kompleksisuo
lat (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

5,3

0

2842 90 80

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen suolat (ei kuitenkaan okso
metallihappojen ja peroksometallihappojen suolat, kaksois- ja kompleksi
silikaatit (mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittele
mättömät), seleenihappojen ja telluurihappojen suolat, kaksoissuolat ja
kompleksisuolat sekä atsidien suolat ja epäorgaaniset ja orgaaniset eloho
peayhdisteet)

5,5

0

2843 10 10

Kolloidinen hopea

5,3

0

2843 10 90

Kolloidiset jalometallit (ei kuitenkaan hopea)

3,7

0

2843 21 00

Hopeanitraatti (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdis
teet)

5,5

0

2843 29 00

Hopeayhdisteet, epäorgaaniset tai orgaaniset, myös kemiallisesti määritte
lemättömät (ei kuitenkaan hopeanitraatti)

5,5

0

2843 30 00

Kultayhdisteet, epäorgaaniset tai orgaaniset, myös kemiallisesti määrittele
mättömät

3

0

2843 90 10

Jalometallien amalgaamat

5,3

0
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2843 90 90

Jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti
määrittelemättömät (ei kuitenkaan hopea- ja kultayhdisteet)

3

0

2844 10 10

Luonnonuraani, viimeistelemätön; jätteet ja romu, luonnonuraania (Eura
tom)

vapaa

0

2844 10 30

Luonnonuraani, työstetty (Euratom)

vapaa

0

2844 10 50

Seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset,
joissa on luonnonuraania ja rautaa tai luonnonuraaniyhdisteitä ja rautaa
(ferrouraani)

vapaa

0

2844 10 90

Luonnonuraaniyhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraami
set tuotteet ja seokset, joissa on luonnonuraania tai luonnonuraaniyhdis
teitä (Euratom) (ei kuitenkaan ferrouraani)

vapaa

0

2844 20 25

Seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet sekä seokset,
joissa on U-235-rikasteista uraania ja rautaa (ferrouraani)

vapaa

0

2844 20 35

U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös
kermetit), keraamiset tuotteet sekä seokset, joissa on U-235-rikasteista
uraania (Euratom) (ei kuitenkaan ferrouraani)

vapaa

0

2844 20 51

Uraanin ja plutoniumin seokset, joissa on rautaa (ferrouraani)

vapaa

0

2844 20 59

Uraanin ja plutoniumin seokset (Euratom) (ei kuitenkaan ferrouraani)

vapaa

0

2844 20 99

Plutonium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraa
miset tuotteet ja seokset, joissa on plutoniumia tai näiden tuotteiden yh
disteitä (ei kuitenkaan uraanin ja plutoniumin seokset)

vapaa

0

2844 30 11

Kermetit, joissa on U-235:n suhteen köyhdytettyä uraania tai sen yhdis
teitä

5,5

0

2844 30 19

U-235:n suhteen köyhdytetty uraani; seosmetallit, dispersiot, keraamiset
tuotteet ja seokset, joissa on U-235:n suhteen köyhdytettyä uraania tai sen
yhdisteitä (ei kuitenkaan kermetit)

2,9

0

2844 30 51

Kermetit, joissa on toriumia tai sen yhdisteitä

5,5

0

2844 30 55

Torium, viimeistelemätön; jätteet ja romu, toriumia (Euratom)

vapaa

0

2844 30 61

Tangot, profiilit, langat, levyt ja nauhat, toriumia (Euratom)

vapaa

0

2844 30 69

Torium, työstetty; seosmetallit, dispersiot, keraamiset tuotteet ja seokset,
joissa on toriumia tai sen yhdisteitä (Euratom) (ei kuitenkaan kermetit
sekä tangot, profiilit, langat, levyt ja nauhat)

vapaa

0
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2844 30 91

U-235:n suhteen köyhdytetyn uraanin yhdisteet ja toriumin yhdisteet,
myös keskenään sekoitettuina (Euratom) (ei kuitenkaan toriumin suolat)

vapaa

0

2844 30 99

Toriumin suolat

vapaa

0

2844 40 10

U-233:sta peräisin oleva uraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot
(myös kermetit), keraamiset tuotteet ja U-233:sta tai tämän tuotteen yh
disteistä peräisin olevat seokset ja yhdisteet

vapaa

0

2844 40 20

Keinotekoiset radioaktiiviset isotoopit (Euratom)

vapaa

0

2844 40 30

Keinotekoisten radioaktiivisten isotooppien yhdisteet (Euratom)

vapaa

0

2844 40 80

Radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet (muut kuin alanimikkei
siin 2844 10, 2844 20, 2844 30 ja 2844 40 10–2844 40 30 kuuluvat);
seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset,
joissa on näitä alkuaineita, isotooppeja tai yhdisteitä; radioaktiiviset jätteet
(ei kuitenkaan U-233:sta peräisin oleva uraani)

vapaa

0

2844 50 00

Ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaine-elementit (panokset) (Eura
tom)

vapaa

0

2845 10 00

Raskas vesi (deuteriumoksidi) (Euratom)

5,5

0

2845 90 10

Deuterium ja sen yhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumrikasteiset;
näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset (Euratom) (ei kuitenkaan raskas
vesi (deuteriumoksidi))

5,5

0

2845 90 90

Isotoopit ja tällaisten isotooppien epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet,
myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan deuterium, raskas
vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumin yhdisteet, deuteriumrikastei
nen vety ja sen yhdisteet sekä näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset)

5,5

0

2846 10 00

Ceriumyhdisteet

3,2

0

2846 90 00

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien
seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet (ei kuitenkaan ceriumyhdis
teet)

3,2

0

2847 00 00

Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella

5,5

0

2848 00 00

Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan ferrofosfidi)

5,5

0

2849 10 00

Kalsiumkarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

5,5

0

2849 20 00

Piikarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

5,5

0

2849 90 10

Boorikarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

4,1

0
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2849 90 30

Volframikarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

5,5

0

2849 90 50

Alumiini-, kromi-, molybdeeni-, vanadiini-, tantaali- ja titaanikarbidit,
myös kemiallisesti määrittelemättömät

5,5

0

2849 90 90

Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan kalsium-,
pii-, boori-, volframi-, alumiini-, kromi-, molybdeeni-, vanadiini-, tantaali
ja titaanikarbidit)

5,3

0

2850 00 20

Hydridit ja nitridit, myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan
yhdisteet, jotka ovat myös nimikkeen 2849 karbideja)

4,6

0

2850 00 50

Atsidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan yhdisteet,
jotka ovat myös nimikkeen 2849 karbideja)

5,5

0

2850 00 70

Silisidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan yhdisteet,
jotka ovat myös nimikkeen 2849 karbideja)

5,5

0

2850 00 90

Boridit, myös kemiallisesti määrittelemättömät (ei kuitenkaan yhdisteet,
jotka ovat myös nimikkeen 2849 karbideja)

5,3

0

2852 00 00

Elohopean epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet (ei kuitenkaan amalgaa
mat)

5,5

0

2853 00 10

Tislattu vesi sekä vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten
ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi

2,7

0

2853 00 30

Nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma

4,1

0

2853 00 50

Syaanikloridi

5,5

0

2853 00 90

Epäorgaaniset yhdisteet, muualle kuulumattomat; amalgaamat (ei kuiten
kaan jalometalliamalgaamat)

5,5

0

2901 10 00

Asykliset hiilivedyt, tyydyttyneet

vapaa

0

2901 21 00

Eteeni

vapaa

0

2901 22 00

Propeeni (propyleeni)

vapaa

0

2901 23 10

1-buteeni ja 2-buteeni

vapaa

0

2901 23 90

Buteeni (butyleeni) ja sen isomeerit (ei kuitenkaan 1-buteeni ja 2-buteeni)

vapaa

0

2901 24 10

1,3-butadieeni

vapaa

0

2901 24 90

Isopropeeni

vapaa

0

2901 29 00

Asykliset hiilivedyt, tyydyttymättömät (ei kuitenkaan eteeni, propeeni
(propyleeni), buteeni (butyleeni) ja sen isomeerit sekä 1,3-butadieeni ja
isopreeni)

vapaa

0
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2902 11 00

Sykloheksaani

vapaa

0

2902 19 10

Sykloterpeenit

vapaa

0

2902 19 80

Alisykliset hiilivedyt (ei kuitenkaan sykloheksaani ja sykloterpeenit)

vapaa

0

2902 20 00

Bentseeni

vapaa

0

2902 30 00

Tolueeni

vapaa

0

2902 41 00

o-ksyleeni

vapaa

0

2902 42 00

m-ksyleeni

vapaa

0

2902 43 00

p-ksyleeni

vapaa

0

2902 44 00

Ksyleeni-isomeerien seokset

vapaa

0

2902 50 00

Styreeni

vapaa

0

2902 60 00

Etyylibentseeni

vapaa

0

2902 70 00

Kumeeni

vapaa

0

2902 90 10

Naftaleeni ja antraseeni

vapaa

0

2902 90 30

Bifenyyli ja terfenyylit

vapaa

0

2902 90 90

Sykliset hiilivedyt (ei kuitenkaan syklaanit, sykleenit, bentseeni, tolueeni,
ksyleenit, styreeni, etyylibentseeni, kumeeni, naftaleeni, antraseeni, bife
nyyli ja terfenyylit)

vapaa

0

2903 11 00

Kloorimetaani (metyylikloridi) ja kloorietaani (etyylikloridi)

5,5

0

2903 12 00

Dikloorimetaani (metyleenikloridi)

5,5

0

2903 13 00

Kloroformi (trikloorimetaani)

5,5

0

2903 14 00

Hiilitetrakloridi

5,5

0

2903 15 00

Eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani)

5,5

0

2903 19 10

1,1,1-trikloorietaani

5,5

0
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2903 19 80

Asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet kloorijohdannaiset (ei kuitenkaan
kloorimetaani (metyylikloridi), kloorietaani (etyylikloridi), dikloorimetaani
(metyleenikloridi), kloroformi (trikloorimetaani), hiilitetrakloridi, 1,2-dik
loorietaani (eteenidikloridi) ja 1,1,1-trikloorietaani (metyylikloroformi))

5,5

0

2903 21 00

Vinyylikloridi (kloorieteeni)

5,5

0

2903 22 00

Trikloorieteeni

5,5

0

2903 23 00

Tetrakloorieteeni (perkloorieteeni)

5,5

0

2903 29 00

Asyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät kloorijohdannaiset (ei kuitenkaan
vinyylikloridi (kloorieteeni), trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni (perkloorie
teeni))

5,5

0

2903 31 00

Eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani)

5,5

0

2903 39 11

Bromimetaani (metyylibromidi)

5,5

0

2903 39 15

Dibromimetaani

vapaa

0

2903 39 19

Asyklisten hiilivetyjen bromidit (bromijohdannaiset) (ei kuitenkaan eteen
idibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani), bromimetaani (metyylibromidi) ja
dibromimetaani)

5,5

0

2903 39 90

Asyklisten hiilivetyjen fluoridit (fluorijohdannaiset) ja jodidit (jodijohdan
naiset)

5,5

0

2903 41 00

Trikloorifluorimetaani

5,5

0

2903 42 00

Diklooridifluorimetaani

5,5

0

2903 43 00

Triklooritrifluorietaanit

5,5

0

2903 44 10

Diklooritetrafluorietaanit

5,5

0

2903 44 90

Klooripentafluorietaani

5,5

0

2903 45 10

Klooritrifluorimetaani

5,5

0

2903 45 15

Pentakloorifluorietaani

5,5

0

2903 45 20

Tetraklooridifluorietaanit

5,5

0

2903 45 25

Heptakloorifluoripropaanit

5,5

0

2903 45 30

Heksaklooridifluoripropaanit

5,5

0
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2903 45 35

Pentaklooritrifluoripropaanit

5,5

0

2903 45 40

Tetraklooritetrafluoripropaanit

5,5

0

2903 45 45

Triklooripentafluoripropaanit

5,5

0

2903 45 50

Diklooriheksafluoripropaanit

5,5

0

2903 45 55

Klooriheptafluoripropaanit

5,5

0

2903 45 90

Asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdannaiset, ainoastaan fluoratut ja
klooratut (ei kuitenkaan trikloorifluorimetaani, diklooridifluorimetaani,
triklooritrifluorietaanit, diklooritetrafluorietaanit, klooripentafluorietaani,
klooritrifluorimetaani, pentakloorifluorietaani, tetraklooridifluorietaanit;
heptakloorifluori-, heksaklooridifluori-, pentaklooritrifluori-, tetrakloori
tetrafluori-, triklooripentafluori-, diklooriheksafluori- ja klooriheptafluori
propaanit)

5,5

0

2903 46 10

Bromikloridifluorimetaani

5,5

0

2903 46 20

Bromitrifluorimetaani

5,5

0

2903 46 90

Dibromitetrafluorietaanit

5,5

0

2903 47 00

Asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdannaiset, jotka sisältävät vähintään
kaksi erilaista halogeenia (ei kuitenkaan ainoastaan fluoratut ja klooratut
sekä bromikloridifluorimetaani, bromitrifluorimetaani ja dibromitetraf
luorietaanit)

5,5

0

2903 49 10

Metaanin, etaanin ja propaanin halogeenijohdannaiset, ainoastaan fluorilla
ja kloorilla halogenoidut (ei kuitenkaan perhalogeenijohdannaiset)

5,5

0

2903 49 20

Asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset, ainoastaan fluorilla ja kloo
rilla halogenoidut (ei kuitenkaan metaanin, etaanin ja propaanin sekä per
halogeenijohdannaiset)

5,5

0

2903 49 30

Metaanin, etaanin ja propaanin halogeenijohdannaiset, ainoastaan fluorilla
ja bromilla halogenoidut (ei kuitenkaan perhalogeenijohdannaiset)

5,5

0

2903 49 40

Asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset, ainoastaan fluorilla ja bro
milla halogenoidut (ei kuitenkaan metaani, etaani ja propaani sekä perha
logeenijohdannaiset)

5,5

0

2903 49 80

Asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset, jotka sisältävät vähintään
kaksi erilaista halogeenia (ei kuitenkaan ainoastaan fluorilla ja kloorilla
halogenoidut, ainoastaan fluorilla ja bromilla halogenoidut sekä perhalo
geenijohdannaiset)

5,5

0

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lindaani (ISO,
INN)

5,5

0
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5,5

0

2903 52 00

Aldriini (ISO), klordaani (ISO) ja heptakloori (ISO)

2903 59 10

1,2-dibromi-4-(1,2-dibromietyyli)sykloheksaani

vapaa

0

2903 59 30

Tetrabromisykloktaanit

vapaa

0

2903 59 80

Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenihiilivetyjen halogeenijohdannaiset (ei
kuitenkaan 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lin
daani (ISO, INN)), sekä aldriini (ISO), klordaani (ISO) ja heptakloori (ISO),
1,2-dibromi-4-(1,2-dibromietyyli)sykloheksaani ja tetrabromisykloktaanit)

5,5

0

2903 61 00

Klooribentseeni, o-diklooribentseeni ja p-diklooribentseeni

5,5

0

2903 62 00

Heksaklooribentseeni (ISO) ja DDT (ISO) (klofenotaani (INN), (1,1,1-trik
loori-2,2-bis-(p-kloorifenyyli)etaani)

5,5

0

2903 69 10

2,3,4,5,6-pentabromietyylibentseeni

vapaa

0

2903 69 90

Aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset (ei kuitenkaan kloori
bentseeni, o-diklooribentseeni, p-diklooribentseeni, heksaklooribentseeni,
DDT (ISO) (klofenotaani (INN), (1,1,1-trikloori-2,2-bis-(p-kloorifenyyli)
etaani) ja 2,3,4,5,6-pentabromietyylibentseeni)

5,5

0

2904 10 00

Hiilivetyjen johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä, niiden
suolat ja etyyliesterit

5,5

0

2904 20 00

Hiilivetyjen johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitrosoryh
miä

5,5

0

2904 90 20

Hiilivetyjen sulfohalogeenijohdannaiset (ei kuitenkaan glyserolin esterit
happofunktioisten yhdisteiden kanssa)

5,5

0

2904 90 40

Trikloorinitrometaani (klooripikriini)

5,5

0

2904 90 85

Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, myös halogenoidut (ei
kuitenkaan ne, jotka sisältävät ainoastaan sulfo-, nitro- tai nitrosoryhmiä,
sulfohalogeenijohdannaiset, trikloorinitrometaani (klooripikriini) sekä gly
serolin esterit happofunktioisten yhdisteiden kanssa)

5,5

0

2905 11 00

Metanoli (metyylialkoholi)

5,5

0

2905 12 00

1-propanoli (propyylialkoholi) ja 2-propanoli (isopropyylialkoholi)

5,5

0

2905 13 00

1-butanoli (n-butyylialkoholi)

5,5

0

2905 14 10

2-metyyli-2-propanoli (tert-butyylialkoholi)

4,6

0

2905 14 90

Butanolit (ei kuitenkaan 1-butanoli (n-butyylialkoholi) ja 2-metyyli-2-pro
panoli (tert-butyylialkoholi))

5,5

0
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5,5

0

vapaa

0

2905 16 10

2-etyyli-1-heksanoli

2905 16 20

Oktan-2-oli

2905 16 80

Oktanoli (oktyylialkoholi) ja sen isomeerit (ei kuitenkaan 2-etyyli-1-heksa
noli ja oktan-2-oli)

5,5

0

2905 17 00

1-dodekanoli (lauryylialkoholi),1-heksadekanoli (setyylialkoholi) ja 1-okta
dekanoli (stearyylialkoholi)

5,5

0

2905 19 00

Tyydyttyneet yksiarvoiset asykliset alkoholit (ei kuitenkaan metanoli (me
tyylialkoholi), 1-propanoli (propyylialkoholi), 2-propanoli (isopropyylial
koholi), butanolit, oktanoli (oktyylialkoholi) ja sen isomeerit, 1-dodekanoli
(lauryylialkoholi), 1-heksadekanoli (setyylialkoholi) ja 1-oktadekanoli (stea
ryylialkoholi))

5,5

0

2905 22 10

Geranioli, sitronnelloli, linaloli, rodinoli ja neroli

5,5

0

2905 22 90

Asykliset terpeenialkoholit (ei kuitenkaan geranioli, sitronnelloli, linaloli,
rodinoli ja neroli)

5,5

0

2905 29 10

Allyylialkoholi

5,5

0

2905 29 90

Tyydyttymättömät yksiarvoiset asykliset alkoholit (ei kuitenkaan allyylial
koholi ja asykliset terpeenialkoholit)

5,5

0

2905 31 00

Eteeniglykoli (etaanidioli)

5,5

0

2905 32 00

Propeeniglykoli (propaani-1,2-dioli)

5,5

0

2905 39 10

2-metyylipentaani-2,4-dioli (heksyleeniglykoli)

5,5

0

2905 39 20

Butaani-1,3-dioli

vapaa

0

2905 39 25

Butaani-1,4-dioli

5,5

0

2905 39 30

2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli

vapaa

0

2905 39 85

Kaksiarvoiset (dioli) asykliset alkoholit (ei kuitenkaan eteeniglykoli (etaani
dioli), propeeniglykoli (propaani-1,2-dioli) ja 2-metyylipentaani-2,4-dioli
(heksyleeniglykoli), butaani-1,3-dioli, butaani-1,4-dioli ja 2,4,7,9-tetrame
tyylidek-5-yyni-4,7-dioli)

5,5

0

2905 41 00

2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli (trimetylolipropaani)

5,5

0

2905 42 00

Pentaerytritoli

5,5

0

2905 43 00

Mannitoli

9,6 + 125,8 EUR/
100 kg/net

-
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2905 44 11

D-glusitoli (sorbitoli) vesiliuoksena, jossa on enintään 2 painoprosenttia
D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg/net

-

2905 44 19

D-glusitoli (sorbitoli) vesiliuoksena (ei kuitenkaan tuote, jossa on enintään
2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna)

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

-

2905 44 91

D-glusitoli (sorbitoli), jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia
D-glusitolipitoisuudesta laskettuna (ei kuitenkaan vesiliuoksena)

7,7 + 23 EUR/
100 kg/net

-

2905 44 99

D-glusitoli (sorbitoli) (ei kuitenkaan vesiliuoksena eikä tuote, jossa on
enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta lasket
tuna)

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

-

2905 45 00

Glyseroli

3,8

0

2905 49 10

Kolmi- ja neliarvoiset (trioli ja tetraoli) asykliset alkoholit (ei kuitenkaan
2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli (trimetylolipropaani), pen
taerytritoli, mannitoli, D-glusitoli (sorbitoli) ja glyseroli)

5,5

0

2905 49 80

Moniarvoiset asykliset alkoholit (ei kuitenkaan diolit, triolit ja tetraolit ja
glyseroli)

5,5

0

2905 51 00

Etklorvinoli (INN)

vapaa

0

2905 59 10

Yksiarvoisten alkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

5,5

0

2905 59 91

2,2-bis(bromimetyyli)propaanidioli

vapaa

0

2905 59 99

Moniarvoisten asyklisten alkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitroso
johdannaiset (ei kuitenkaan 2,2-bis(bromimetyyli)propaanidioli ja etklorvi
noli (INN))

5,5

0

2906 11 00

Mentoli

5,5

0

2906 12 00

Sykloheksanoli, metyylisykloheksanolit ja dimetyylisykloheksanolit

5,5

0

2906 13 10

Sterolit

5,5

0

2906 13 90

Inositolit

vapaa

0

2906 19 00

Syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset alkoholit ja niiden halogeeni-,
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan mentoli, sykloheksa
noli, metyylisykloheksanolit, dimetyylisykloheksanoli, sterolit ja inositolit)

5,5

0

2906 21 00

Bentsyylialkoholi

5,5

0
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2906 29 00

Sykliset aromaattiset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitro
sojohdannaiset, aromaattiset (ei kuitenkaan bentsyylialkoholi)

5,5

0

2907 11 00

Fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat

3

0

2907 12 00

Kresolit ja niiden suolat

2,1

0

2907 13 00

Oktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomeerit; niiden suolat

5,5

0

2907 15 10

1-naftoli

vapaa

0

2907 15 90

Naftolit ja niiden suolat (ei kuitenkaan 1-naftoli)

5,5

0

2907 19 10

Ksylenolit ja niiden suolat

2,1

0

2907 19 90

Monofenolit (ei kuitenkaan fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat, kreso
lit ja niiden suolat, oktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomeerit ja suo
lat, ksylenolit ja niiden suolat sekä naftolit ja niiden suolat)

5,5

0

2907 21 00

Resorsinoli ja sen suolat

5,5

0

2907 22 00

Hydrokinoni (kinoli) ja sen suolat

5,5

0

2907 23 00

4,4′-isopropylideenidifenoli (bisfenoli A, difenylolipropaani) ja sen suolat

5,5

0

2907 29 00

Polyfenolit; fenolialkoholit (ei kuitenkaan resorsinoli ja hydrokinoni (ki
noli) ja niiden suolat sekä 4,4′-isopropylideenidifenoli (bisfenoli A, difeny
lolipropaani) ja sen suolat)

5,5

0

2908 11 00

Pentakloorifenoli (ISO)

5,5

0

2908 19 00

Fenolien ja fenolialkoholien johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan halo
geenisubstituentteja, ja niiden suolat (ei kuitenkaan pentakloorifenoli
(ISO))

5,5

0

2908 91 00

Dinosebi (ISO) ja sen suolat

5,5

0

2908 99 10

Fenolien ja fenolialkoholien sulfojohdannaiset, niiden suolat ja esterit

5,5

0

2908 99 90

Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannai
set (ei kuitenkaan ainoastaan halogeenisubstituentteja sisältävät johdannai
set ja niiden suolat, ainoastaan sulforyhmiä sisältävät johdannaiset ja nii
den suolat ja esterit sekä dinosebi (ISO) ja sen suolat)

5,5

0

2909 11 00

Dietyylieetteri (dietyylioksidi)

5,5

0

2909 19 00

Asykliset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannai
set (ei kuitenkaan dietyylieetteri (dietyylioksidi))

5,5

0
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2909 20 00

Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset

5,5

0

2909 30 10

Difenyylieetteri (difenyylioksidi)

vapaa

0

2909 30 31

Pentabromidifenyylieetteri; 1,2,4,5-tetrabromi-3,6-bis(pentabromifenoksi)
bentseeni

vapaa

0

2909 30 35

1,2-bis-(2,4,6-tribromifenoksi)etaani,
(ABS) valmistukseen

vapaa

0

2909 30 38

Aromaattisten eetterien bromijohdannaiset (ei kuitenkaan pentabromidife
nyylieetteri, 1,2,4,5-tetrabromi-3,6-bis(pentabromifenoksi)bentseeni ja
1,2-bis-(2,4,6-tribromifenoksi)etaani,
akryylinitriili-butadieeni-styreenin
(ABS) valmistukseen)

5,5

0

2909 30 90

Aromaattiset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoh
dannaiset (ei kuitenkaan difenyylieetteri (difenyylioksidi) ja bromijohdan
naiset)

5,5

0

2909 41 00

2,2′-oksidietanoli (dieteeniglykoli, digoli)

5,5

0

2909 43 00

Eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monobutyylieetterit

5,5

0

2909 44 00

Eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monoalkyylieetterit (ei kuitenkaan mo
nobutyylieetterit)

5,5

0

2909 49 11

2-(2-kloorietoksi)etanoli

vapaa

0

2909 49 18

Eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannai
set, asykliset (ei kuitenkaan 2,2′-oksidietanoli (dieteeniglykoli, digoli),
eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monoalkyylieetterit ja 2-(2-kloorietoksi)
etanoli)

5,5

0

2909 49 90

Sykliset eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoh
dannaiset

5,5

0

2909 50 10

Guajakoli ja kaliumin guajakolisulfonaatit

5,5

0

2909 50 90

Eetterifenolit, eetterialkoholifenolit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan guajakoli ja kaliumin guajakolisulfonaa
tit)

5,5

0

2909 60 00

Alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit sekä niiden halo
geeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

5,5

0

2910 10 00

Oksiraani (eteenioksidi)

5,5

0

2910 20 00

Metyylioksiraani (propeenioksidi)

5,5

0

akryylinitriili-butadieeni-styreenin
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2910 30 00

1-kloori-2,3-epoksipropaani (epikloorihydriini)

5,5

0

2910 40 00

Dieldriini (ISO, INN)

5,5

0

2910 90 00

Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin ren
kain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kui
tenkaan oksiraani (eteenioksidi), metyylioksiraani (propeenioksidi), 1kloori-2,3-epoksipropaani (epikloorihydriini) ja dieldriini (ISO, INN))

5,5

0

2911 00 00

Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä nii
den halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

5

0

2912 11 00

Metanaali (formaldehydi)

5,5

0

2912 12 00

Etanaali (asetaldehydi)

5,5

0

2912 19 10

Butanaali (butyyrialdehydi, normaali isomeeri)

5,5

0

2912 19 90

Asykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (ei kuitenkaan
metanaali (formaldehydi), etanaali (asetaldehydi) ja butanaali (butyyrialde
hydi, normaali isomeeri))

5,5

0

2912 21 00

Bentsaldehydi

5,5

0

2912 29 00

Sykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (ei kuitenkaan
bentsaldehydi)

5,5

0

2912 30 00

Aldehydialkoholit

5,5

0

2912 41 00

Vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)

5,5

0

2912 42 00

Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)

5,5

0

2912 49 00

Aldehydieetterit, aldehydifenolit sekä muita happifunktioita sisältävät alde
hydit (ei kuitenkaan vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi) ja etyy
livanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi))

5,5

0

2912 50 00

Aldehydien sykliset polymeerit

5,5

0

2912 60 00

Paraformaldehydi

5,5

0

2913 00 00

Aldehydien syklisten polymeerien ja paraformaldehydin halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset

5,5

0

2914 11 00

Asetoni

5,5

0

2914 12 00

Butanoni (metyylietyyliketoni)

5,5

0

24.12.2016

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

L 356/231
Perustaso

Luokka

5,5

0

vapaa

0

2914 13 00

4-metyyli-2-pentanoni (metyyli-isobutyyliketoni)

2914 19 10

5-metyyliheksan-2-oni

2914 19 90

Asykliset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (ei kuitenkaan
asetoni, butanoni (metyylietyyliketoni), 4-metyyli-2-pentanoni (metyyliisobutyyliketoni) ja 5-metyyliheksan-2-oni)

5,5

0

2914 21 00

Kamferi

5,5

0

2914 22 00

Sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit

5,5

0

2914 23 00

Jononit ja metyylijononit

5,5

0

2914 29 00

Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeeniketonit, jotka eivät sisällä muita happi
funktioita (ei kuitenkaan kamferi, sykloheksanoni, metyylisykloheksano
nit, jononit ja metyylijononit)

5,5

0

2914 31 00

Fenyyliasetoni (fenyylipropan-2-oni)

5,5

0

2914 39 00

Aromaattiset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (ei kuiten
kaan fenyyliasetoni (fenyylipropan-2-oni))

5,5

0

2914 40 10

4-hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni (diasetonialkoholi)

5,5

0

2914 40 90

Ketonialkoholit ja ketonialdehydit (ei kuitenkaan 4-hydroksi-4-metyyli-2pentanoni (diasetonialkoholi))

3

0

2914 50 00

Ketonifenolit ja muita happifunktioita sisältävät ketonit

5,5

0

2914 61 00

Antrakinoni

5,5

0

2914 69 10

1,4-naftokinoni

Vapaa

0

2914 69 90

Kinonit (ei kuitenkaan antrakinoni ja 1,4-natfokinoni)

5,5

0

2914 70 00

Ketonien ja kinonien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei
kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

5,5

0

2915 11 00

Muurahaishappo

5,5

0

2915 12 00

Muurahaishapon suolat

5,5

0

2915 13 00

Muurahaishapon esterit

5,5

0

2915 21 00

Etikkahappo

5,5

0

L 356/232

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

24.12.2016
Perustaso

Luokka

2915 24 00

Etikkahappoanhydridi

5,5

0

2915 29 00

Etikkahapon suolat (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayh
disteet)

5,5

0

2915 31 00

Etyyliasetaatti

5,5

0

2915 32 00

Vinyyliasetaatti

5,5

0

2915 33 00

n-Butyyliasetaatti

5,5

0

2915 36 00

Dinosebiasetaatti (ISO)

5,5

0

2915 39 10

Propyyliasetaatti ja isopropyyliasetaatti

5,5

0

2915 39 30

Metyyliasetaatti, pentyyliasetaatti (amyyliasetaatti), isopentyyliasetaatti (iso
amylaasiasetaatti) ja glyseroliasetaatit

5,5

0

2915 39 50

p-tolyyliasetaatti, fenyylipropyyliasetaatit, bentsyyliasetaatti, rodinyyliase
taatti, santalyyliasetaatti ja fenyylietaani-1,2-diolin asetaatit

5,5

0

2915 39 80

Etikkahapon esterit (ei kuitenkaan etyyli-, vinyyli-, n-butyyli-, dinosebi(ISO), propyyli-, isopropyyli-, metyyli-, pentyyli- (amyyli-), isopentyyli(isoamylaasi-), glyseroli-, p-tolyyli-, fenyylipropyyli-, bentsyyli-, rodinyylija santalyyliasetaatti sekä fenyylietaani-1,2-diolin asetaatit)

5,5

0

2915 40 00

Mono-, di- ja trikloorietikkahapot, niiden suolat ja esterit

5,5

0

2915 50 00

Propionihappo, sen suolat ja esterit

4,2

0

2915 60 11

1-isopropyyli-2,2-dimetyylitrimetyleenidi-isobutyraatti

Vapaa

0

2915 60 19

Butaanihapot (voihapot) ja niiden suolat ja esterit (ei kuitenkaan 1-isopro
pyyli-2,2-dimetyylitrimetyleenidi-isobutyraatti)

5,5

0

2915 60 90

Pentaanihapot (valeriaanahapot) ja niiden suolat ja esterit

5,5

0

2915 70 15

Palmitiinihappo

5,5

0

2915 70 20

Palmitiinihapon suolat ja esterit

5,5

0

2915 70 25

Steariinihappo

5,5

0

2915 70 30

Steariinihapon suolat (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset eloho
peayhdisteet)

5,5

0

2915 70 80

Steariinihapon esterit

5,5

0
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2915 90 10

Lauriinihappo

5,5

0

2915 90 20

Klooriformiaatti

5,5

0

2915 90 80

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, ha
logenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan muurahais- ja etikkahappo, mono-, dija trikloorietikkahapot, propionihappo, butaani- ja pentaanihapot, palmi
tiini- ja steariinihapot, niiden suolat ja esterit sekä etikkahappoanhydridi,
lauriinihappo, klooriformiaatit ja epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayh
disteet)

5,5

0

2916 11 00

Akryylihappo ja sen suolat

6,5

0

2916 12 10

Metyyliakrylaatti

6,5

0

2916 12 20

Etyyliakrylaatti

6,5

0

2916 12 90

Akryylihapon esterit (ei kuitenkaan metyyliakrylaatti ja etyyliakrylaatti)

6,5

0

2916 13 00

Metakryylihappo ja sen suolat

6,5

0

2916 14 10

Metyylimetakrylaatti

6,5

0

2916 14 90

Metakryylihapon esterit (ei kuitenkaan metyyliakrylaatti)

6,5

0

2916 15 00

Öljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja esterit (ei kuitenkaan epä
orgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2916 19 10

Undekeenihapot ja niiden suolat ja esterit

5,9

0

2916 19 30

Heksa-2,4-dieenihappo (sorbiinihappo)

6,5

0

2916 19 40

Krotonihappo

Vapaa

0

2916 19 70

Tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, ha
logenidit, peroksidit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdan
naiset (ei kuitenkaan akryylihappo ja sen suolat ja esterit, metakryyli
happo ja sen suolat ja esterit, öljy-, linoli- ja linoleenihapot ja niiden suo
lat ja esterit, undekeenihapot ja niiden suolat ja esterit, heksa-2,4-dieeni
happo (sorbiinihappo), krotonihappo sekä binapakryyli (ISO))

6,5

0

2916 20 00

Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenimonokarboksyylihapot, niiden anhyd
ridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset
elohopeayhdisteet)

6,5

0

2916 31 00

Bentsoehappo, sen suolat ja esterit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaa
niset elohopeayhdisteet)

6,5

0
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2916 32 10

Bentsoyyliperoksidi

6,5

0

2916 32 90

Bentsoyylikloridi

6,5

0

2916 34 00

Fenyylietikkahappo ja sen suolat

Vapaa

0

2916 35 00

Fenyylietikkahapon esterit

Vapaa

0

2916 36 00

Binapakryyli (ISO)

6,5

0

2916 39 00

Aromaattiset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, pe
roksidit, peroksihapot ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdan
naiset (ei kuitenkaan bentsoehappo ja sen suolat ja esterit, bentsoyylipe
roksidi, bentsoyylikloridi, binapakryyli (ISO), fenyylietikkahappo ja sen
suolat ja esterit sekä epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2917 11 00

Oksaalihappo, sen suolat ja esterit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaani
set elohopeayhdisteet)

6,5

0

2917 12 10

Adipiinihappo ja sen suolat

6,5

0

2917 12 90

Adipiinihapon esterit

6,5

0

2917 13 10

Sebasiinihappo

Vapaa

0

2917 13 90

Atselaiinihappo, sen suolat ja esterit sekä sebasiinihapon suolat ja esterit

6

0

2917 14 00

Maleiinihappoanhydridi

6,5

0

2917 19 10

Malonihappo, sen suolat ja esterit

6,5

0

2917 19 90

Asykliset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit,
peroksihapot ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei
kuitenkaan oksaalihappo, sen suolat ja esterit, adipiinihappo, sen suolat ja
esterit, atselaiinihappo, sebasiinihappo, niiden suolat ja esterit, maloni
happo, sen suolat ja esterit, maleiinihappoanhydridi ja epäorgaaniset ja or
gaaniset elohopeayhdisteet)

6,3

0

2917 20 00

Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarboksyylihapot, niiden anhydri
dit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset

6

0

2917 32 00

Dioktyyliortoftalaatit

6,5

0

2917 33 00

Dinonyyli- ja didesyyliortoftalaatit

6,5

0

2917 34 10

Dibutyyliortoftalaatit

6,5

0

2917 34 90

Ortoftaalihapon esterit (ei kuitenkaan dibutyyli-, dioktyyli-, dinonyyli- tai
didesyyliortoftalaatit)

6,5

0
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2917 35 00

Ftaalihappoanhydridi

6,5

0

2917 36 00

Tereftaalihappo ja sen suolat

6,5

0

2917 37 00

Dimetyylitereftalaatti

6,5

0

2917 39 11

Tetrabromiftaalihapon esteri tai anhydridi

Vapaa

0

2917 39 19

Aromaattisten polykarboksyylihappojen bromijohdannaiset (ei kuitenkaan
tetrabromiftaalihapon esteri tai anhydridi)

6,5

0

2917 39 30

Bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo

Vapaa

0

2917 39 40

Isoftaloyylidikloridi, joka sisältää enintään 0,8 painoprosenttia tereftaloyy
lidikloridia

Vapaa

0

2917 39 50

Naftaleeni-1,4,5,8-tetrakarboksyylihappo

Vapaa

0

2917 39 60

Tetraklooriftaalianhydridi

Vapaa

0

2917 39 70

Natrium-3,5-bis(metoksikarbonyyli)bentseenisulfonaatti

Vapaa

0

2917 39 80

Aromaattiset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, perok
sidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset (ei kuitenkaan ortoftaaliha
pon esterit, ftaalihappoanhydridi, tereftaalihappo ja sen suolat, dimetyyli
tereftalaatti sekä bromijohdannaiset, bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo,
isoftaloyylidikloridi, joka sisältää enintään 0,8 painoprosenttia tereftaloyy
lidikloridia, naftaleeni-1,4,5,8-tetrakarboksyylihappo, tetraklooriftaalian
hydridi ja natrium-3,5-bis(metoksikarbonyyli)bentseenisulfonaatti)

6,5

0

2918 11 00

Maitohappo, sen suolat ja esterit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaani
set elohopeayhdisteet)

6,5

0

2918 12 00

Viinihappo

6,5

0

2918 13 00

Viinihapon suolat ja esterit

6,5

0

2918 14 00

Sitruunahappo

6,5

0

2918 15 00

Sitruunahapon suolat ja esterit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset
elohopeayhdisteet)

6,5

0

2918 16 00

Glukonihappo, sen suolat ja esterit

6,5

0

2918 18 00

Klooribentsilaatti (ISO)

6,5

0

2918 19 30

Koolihappo, 3-α, 12-α-dihydroksi-5-β-kolaani-24-happo (deoksikooli
happo), niiden suolat ja esterit

6,3

0
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Vapaa

0

2918 19 40

2,2-bis(hydroksimetyyli)propionihappo

2918 19 85

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden anhydridit,
halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan maitohappo, viinihappo, sitruuna
happo, glukonihappo, koolihappo, 3-alfa, 12-alfa-dihydroksi-5-beta-ko
laani-24-happo ”deoksikoolihappo” ja niiden suolat ja esterit sekä 2,2-bis
(hydroksimetyyli)propionihappo ja klooribentsilaatti (ISO))

6,5

0

2918 21 00

Salisyylihappo ja sen suolat (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elo
hopeayhdisteet)

6,5

0

2918 22 00

o-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit

6,5

0

2918 23 10

Metyylisalisylaatti ja fenyylisalisylaatti (saloli)

6,5

0

2918 23 90

Salisyylihapon esterit ja niiden suolat (ei kuitenkaan metyylisalisylaatti ja
fenyylisalisylaatti (saloli))

6,5

0

2918 29 10

Sulfosalisyylihapot, hydroksinaftoehapot; niiden suolat ja esterit

6,5

0

2918 29 30

4-hydroksibentsoehappo, sen suolat ja esterit

6,5

0

2918 29 80

Karboksyylihapot, jotka sisältävät fenolifunktion, mutta eivät muita happi
funktioita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä
niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan sali
syylihappo, o-asetyylisalisyylihappo, sulfosalisyylihapot, hydroksinaftoeha
pot sekä 4-hydroksibentsoehappo ja sen suolat ja esterit)

6,5

0

2918 30 00

Karboksyylihapot, jotka sisältävät aldehydi- tai ketonifunktion, mutta eivät
muita happifunktioita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja perok
sihapot sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

6,5

0

2918 91 00

2,4,5-T (ISO) (2,4,5trikloorifenoksietikkahappo), sen suolat ja esterit

6,5

0

2918 99 10

2,6-dimetoksibentsoehappo

Vapaa

0

2918 99 20

Dikamba (ISO)

Vapaa

0

2918 99 30

Natriumfenoksiasetaatti

Vapaa

0

2918 99 90

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden anhydridit,
halogenidit, peroksidit ja peroksihapot ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitroja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan ainoastaan alkoholi-, fenoli-, alde
hydi- tai ketonifunktion sisältävät sekä 2,6-dimetoksibentsoehappo, di
kamba (ISO), natriumfenoksiasetaatti sekä 2,4,5-T (ISO) (2,4,5trikloorife
noksietikkahappo) ja sen suolat ja esterit)

6,5

0
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2919 10 00

Tris(2,3-dibromopropyyli)fosfaatti

6,5

0

2919 90 10

Tributyylifosfaatit, trifenyylifosfaatit, tritolyylifosfaatit, triksylyylifosfaatit ja
tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

6,5

0

2919 90 90

Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofosfaatit; niiden halogeeni-,
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan tris(2,3-dibromopro
pyyli)fosfaatti, tributyylifostaatit, trifenyylifosfaatit, tritolyylifosfaatit, trik
sylyylifosfaatit ja tris(2-kloorietyyli)fosfaatti)

6,5

0

2920 11 00

Parationi (ISO) ja parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi)

6,5

0

2920 19 00

Tiofosforiesterit (fosforitioaatit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan parationi (ISO) ja parationime
tyyli (ISO) (metyyliparationi))

6,5

0

2920 90 10

Rikkihapon ja hiilihapon esterit sekä niiden suolat; niiden halogeeni-,
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaa
niset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2920 90 20

Dimetyylifosfonaatti (dimetyylifosfiitti)

6,5

0

2920 90 30

Trimetyylifosfiitti (trimetoksifosfiini)

6,5

0

2920 90 40

Trietyylifosfiitti

6,5

0

2920 90 50

Dietyylifosfonaatti (dietyylivetyfosfiitti) (dietyylifosfiitti)

6,5

0

2920 90 85

Epämetallien epäorgaanisten happojen esterit ja niiden suolat; niiden halo
geeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan halogeenivetyjen
ja fosforihappojen esterit, rikkihapon ja hiilihapon esterit, tiofosforiesterit
(fosforitioaatit) ja niiden suolat sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit
rosojohdannaiset, dimetyylifosfonaatti (dimetyylifosfiitti), trimetyylifosfiitti
(trimetoksifosfiini), trietyylifosfiitti ja dietyylifosfonaatti (dietyylivetyfos
fiitti) (dietyylifosfiitti))

6,5

0

2921 11 10

Metyyliamiini, dimetyyliamiini ja trimetyyliamiini (ei kuitenkaan niiden
suolat)

6,5

0

2921 11 90

Metyyliamiinin, dimetyyliamiinin ja trimetyyliamiinin suolat

6,5

0

2921 19 10

Trietyyliamiini ja sen suolat

6,5

0

2921 19 30

Trietyyliamiini ja sen suolat

6,5

0

2921 19 40

1,1,3,3-tetrametyylibutyyliamiini

Vapaa

0
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2921 19 50

Dietyyliamiini ja sen suolat

5,7

0

2921 19 80

Asykliset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (paitsi metyy
liamiini, dimetyyliamiini, trimetyyliamiini, dietyyliamiini, trietyyliamiini,
isopropyyliamiini ja niiden suolat sekä 1,1,3,3-tetrametyylibutyyliamiini)

6,5

0

2921 21 00

Eteenidiamiini ja sen suolat

6

0

2921 22 00

Heksametyleenidiamiini ja sen suolat

6,5

0

2921 29 00

Asykliset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan
eteenidiamiini, heksametyleenidiamiini ja niiden suolat)

6

0

2921 30 10

Sykloheksyyliamiini ja sykloheksyylidimetyyliamiini sekä niiden suolat

6,3

0

2921 30 91

Sykloheks-1,3-yleenidiamiini (1,3-diaminosykloheksaani)

Vapaa

0

2921 30 99

Syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset mono- ja polyamiinit sekä nii
den johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan sykloheksyyliamiini ja syk
loheksyylidimetyyliamiini sekä niiden suolat ja sykloheks-1,3-yleenidia
miini (1,3-diaminosykloheksaani))

6,5

0

2921 41 00

Aniliini ja sen suolat (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset eloho
peayhdisteet)

6,5

0

2921 42 10

Aniliinin halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset sekä niiden suo
lat

6,5

0

2921 42 90

Aniliinijohdannaiset ja niiden suolat (ei kuitenkaan aniliinin halogeeni-,
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset sekä niiden suolat)

6,5

0

2921 43 00

Toluidiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

6,5

0

2921 44 00

Difenyyliamiini ja sen johdannaiset; niiden suolat

6,5

0

2921 45 00

1-naftyyliamiini (α-naftyyliamiini), 2-naftyyliamiini (β-naftyyliamiini) ja
niiden johdannaiset; niiden suolat

6,5

0

2921 46 00

Amfetamiini (INN), bentsfetamiini (INN), deksamfetamiini (INN), etilamfe
tamiini (INN), fenkamfamiini (INN), lefetamiini (INN), levamfetamiini
(INN), mefenoreksi (INN) ja fentermiini (INN); niiden suolat

Vapaa

0

2921 49 10

Ksylidiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

6,5

0

2921 49 80

Aromaattiset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuiten
kaan aniliini, toluidiinit, difenyyliamiini, 1-naftyyliamiini (α-naftyylia
miini), 2-naftyyliamiini (β-naftyyliamiini), ksylidiinit, niiden johdannaiset
ja näiden tuotteiden suolat, sekä amfetamiini (INN), bentsfetamiini (INN),
deksamfetamiini (INN), etilamfetamiini (INN), fenkamfamiini (INN), lefeta
miini (INN), levamfetamiini (INN), mefenoreksi (INN) ja fentermiini (INN)
ja niiden suolat)

6,5

0
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2921 51 11

m-fenyleenidiamiini, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia
ja joka sisältää enintään 1 painoprosentin vettä, enintään 200 mg/kg o-fe
nyleenidiamiinia ja enintään 450 mg/kg p-fenyleenidiamiinia

Vapaa

0

2921 51 19

o-fenyleenidiamiini, m-fenyleenidiamiini, p-fenyleenidiamiini, diaminoto
lueenit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset; niiden
suolat (ei kuitenkaan m-fenyleenidiamiini, jonka puhtausaste on vähintään
99 painoprosenttia ja joka sisältää enintään 1 painoprosentin vettä, enin
tään 200 mg/kg o-fenyleenidiamiinia ja enintään 450 mg/kg p-fenyleeni
diamiinia

6,5

0

2921 51 90

o-fenyleenidiamiinin, m-fenyleenidiamiinin, p-fenyleenidiamiinin tai dia
minotolueenien johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan halogeeni-,
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset sekä niiden suolat)

6,5

0

2921 59 10

m-fenyleenibis(metyyliamiini)

Vapaa

0

2921 59 20

2,2′-dikloori-4,4′-metyylidianiliini

Vapaa

0

2921 59 30

4,4′-bi-o-toluidiini

Vapaa

0

2921 59 40

1,8-naftyleenidiamiini

Vapaa

0

2921 59 90

Aromaattiset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuiten
kaan o-, m-, p-fenyleenidiamiini, diamiinotolueenit ja niiden johdannaiset
ja näiden tuotteiden suolat sekä m-fenyleenibis(metyyliamiini), 2,2′-dik
loori-4,4′-metyylidianiliini, 4,4′-bi-o-toluidiini ja 1,8-naftyleenidiamiini)

6,5

0

2922 11 00

Monoetanoliamiini ja sen suolat

6,5

0

2922 12 00

Dietanoliamiini ja sen suolat

6,5

0

2922 13 10

Trietanoliamiini

6,5

0

2922 13 90

Trietanoliamiinin suolat

6,5

0

2922 14 00

Dekstropropoksifeeni (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2922 19 10

N-etyylidietanoliamiini

6,5

0

2922 19 20

2,2′-metyyli-iminodietanoli (N-metyylidietanoliamiini)

6,5

0

2922 19 80

Aminoalkoholit, niiden eetterit ja esterit; niiden suolat (ei kuitenkaan ne,
jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä monoeta
noliamiini, dietanoliamiini, trietanoliamiini, dekstropropoksifeeni (INN) ja
niiden suolat sekä N-etyylidietanoliamiini ja 2,2′-metyyli-iminodietanoli
(N-metyylidietanoliamiini))

6,5

0

2922 21 00

Aminohydroksinaftaleenisulfonihapot ja niiden suolat

6,5

0

L 356/240

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

2922 29 00

Aminonaftolit ja muut aminofenolit, niiden eetterit ja esterit (ei kuiten
kaan ne, jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion; ami
nohydroksinaftaleenisulfonihapot ja niiden suolat)

6,5

0

2922 31 00

Amfepramoni (INN), metadoni (INN) ja normetadoni (INN); niiden suolat

Vapaa

0

2922 39 00

Aminoaldehydit, aminoketonit ja aminokinonit; niiden suolat (ei kuiten
kaan ne, jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä
amfepramoni (INN), metadoni (INN) ja normetadoni (INN) ja niiden suo
lat)

6,5

0

2922 41 00

Lysiini ja sen esterit; niiden suolat

6,3

0

2922 42 00

Glutamiinihappo ja sen suolat

6,5

0

2922 43 00

Antraniilihappo ja sen suolat

6,5

0

2922 44 00

Tilidiini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2922 49 10

Glysiini

6,5

0

2922 49 20

β-alaniini

Vapaa

0

2922 49 95

Aminohapot ja niiden esterit; niiden suolat (ei kuitenkaan ne, jotka sisältä
vät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, lysiini ja sen esterit ja
suolat, glutamiinihappo, antraniilihappo, tilidiini (INN) ja näiden tuottei
den suolat sekä glysiini ja β-alaniini)

6,5

0

2922 50 00

Aminoalkoholifenolit, aminohappofenolit ja muut happifunktioiset ami
noyhdisteet (ei kuitenkaan aminoalkoholit, aminonaftolit ja muut amino
fenolit, niiden eetterit ja esterit ja näiden suolat, aminoaldehydit, aminoke
tonit ja aminokinonit, sekä niiden suolat, aminohapot ja niiden esterit
sekä näiden suolat)

6,5

0

2923 10 00

Koliini ja sen suolat

6,5

0

2923 20 00

Lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit, myös kemiallisesti määrittelemättö
mät

5,7

0

2923 90 00

Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit (ei kuitenkaan koliini ja
sen suolat)

6,5

0

2924 11 00

Meprobamaatti (INN)

Vapaa

0

2924 12 00

Fluoriasetamidi (ISO), monokrotofossi (ISO) ja fosfamidoni (ISO)

6,5

0

2924 19 00

Asykliset amidit (myös asykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset; nii
den suolat (ei kuitenkaan meprobamaatti (INN), Fluoriasetamidi (ISO),
monokrotofossi (ISO) ja fosfamidoni (ISO))

6,5

0
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2924 21 10

Isoproturoni (ISO)

6,5

0

2924 21 90

Ureiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan isoproturoni
(ISO))

6,5

0

2924 23 00

2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantraniilihappo) ja sen suolat

6,5

0

2924 24 00

Etinamaatti (INN)

Vapaa

0

2924 29 10

Lidokaiini (INN)

Vapaa

0

2924 29 30

Parasetamoli (INN)

6,5

0

2924 29 95

Sykliset amidit, myös sykliset karbamaatit, ja niiden johdannaiset; niiden
suolat (ei kuitenkaan ureiinit ja niiden johdannaiset; näiden tuotteiden
suolat, 2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantraniilihappo) ja sen suolat,
etinamaatti (INN), lidokaiini (INN) ja parasetamoli (INN))

6,5

0

2925 11 00

Sakkariini ja sen suolat

6,5

0

2925 12 00

Gluetimidi (INN)

Vapaa

0

2925 19 10

3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabromi-N,N′-eteenidiftaali-imidi

Vapaa

0

2925 19 30

N,N′-etyleenibis(4,5-dibromiheksahydro-3,6-metanoftaalimidi)

Vapaa

0

2925 19 95

Imidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan sakkariini, sen
suolat, gluetimidi (INN), 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabromi-N,N′-eteenidiftaaliimidi, N,N′-etyleenibis[4,5-dibromiheksahydro-3,6-metanoftaalimidi] ja
epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2925 21 00

Klordimeformi (ISO)

6,5

0

2925 29 00

Imiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan klordimeformi
(ISO))

6,5

0

2926 10 00

Akrylonitriili

6,5

0

2926 20 00

1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi)

6,5

0

2926 30 00

Fenproporeksi (INN) ja sen suolat; metadoni (INN) välituote (4- syaani-2dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)

6,5

0

2926 90 20

Isoftalonitriili

6

0

2926 90 95

Nitriilifunktioiset yhdisteet (ei kuitenkaan akrylonitriili ja 1-syaaniguani
diini (disyaanidiamidi), fenproporeksi (INN) ja sen suolat, metadoni (INN)välituote (4-syaani-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani) ja isoftalonit
riili)

6,5

0

L 356/242

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

24.12.2016
Perustaso

Luokka

6,5

0

Vapaa

0

2927 00 00

Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet

2928 00 10

N,N-bis(2-metoksietyyli)hydroksyyliamiini

2928 00 90

Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset (ei kuitenkaan
N,N-bis(2-metoksietyyli)hydroksyyliamiini)

6,5

0

2929 10 10

Metyylifenyleenidi-isosyanaatit (tolueenidi-isosyanaatit)

6,5

0

2929 10 90

Isosyanaatit (ei kuitenkaan metyylifenyleenidi-isosyanaatit (tolueenidi-iso
syanaatit))

6,5

0

2929 90 00

Typpifunktioita sisältävät yhdisteet (ei kuitenkaan amiinifunktioiset yhdis
teet, happifunktioiset aminoyhdisteet, kvaternaariset ammoniumsuolat ja
-hydroksidit, lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit, karboksiamidifunktioi
set yhdisteet, hiilihapon amidifunktioiset yhdisteet, karboksi-imidi-, imiinija nitriilifunktioiset yhdisteet, diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet sekä hydrat
siinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset yhdisteet)

6,5

0

2930 20 00

Tiokarbamaatit ja ditiokarbamaatit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaa
niset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2930 30 00

Tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit

6,5

0

2930 40 10

Metioniini (INN)

Vapaa

0

2930 40 90

Metioniini (ei kuitenkaan metioniini (INN))

6,5

0

2930 50 00

Kaptafoli (ISO) ja metamidofossi (ISO)

6,5

0

2930 90 13

Systeiini ja systiini

6,5

0

2930 90 16

Systeiinin tai systiinin johdannaiset

6,5

0

2930 90 20

Tiodiglykoli (INN) (2,2′-tiodietanoli)

6,5

0

2930 90 30

DL-2-hydroksi-4-(metyylitio)voihappo

Vapaa

0

2930 90 40

2,2′-tiodietyyli-bis[3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti]

Vapaa

0

2930 90 50

Isomeerien seos, joka muodostuu 4-metyyli-2,6-bis(metyylitio)-m-fenylee
nidiamiinista ja 2-metyyli-4,6-bis(metyylitio)-m-fenyleenidiamiinista

Vapaa

0
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2930 90 85

Orgaaniset rikkiyhdisteet (ei kuitenkaan tiokarbamaatit ja ditiokarbamaa
tit, tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit, metioniini, kaptafoli
(ISO), metamidofossi (ISO), systeiini ja systiini sekä niiden johdannaiset,
tiodiglykoli (INN) (2,2′-tiodietanoli), DL-2-hydroksi-4-(metyylitio)voi
happo, 2,2′-tiodietyyli-bis[3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propio
naatti] sekä isomeerien seos, joka muodostuu 4-metyyli-2,6-bis(metyyli
tio)-m-fenyleenidiamiinista ja 2-metyyli-4,6-bis(metyylitio)-m-fenyleenidia
miinista

6,5

0

2931 00 10

Dimetyylimetyylifosfonaatti

6,5

0

2931 00 20

Metyylifosfonyylidifluoridi (metyylifosfonidifluoridi)

6,5

0

2931 00 30

Metyylifosfonyylidikloridi (metyylifosfonidikloridi)

6,5

0

2931 00 95

Erilliset kemiallisesti määritellyt orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset eloho
peayhdisteet)

6,5

0

2932 11 00

Tetrahydrofuraani

6,5

0

2932 12 00

2-furaldehydi (furfuraldehydi)

6,5

0

2932 13 00

Furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialkoholi

6,5

0

2932 19 00

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai
-atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman furaanirenkaan, myös
hydratun (ei kuitenkaan tetrahydrofuraani, 2-furaldehydi (furfuraldehydi),
furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialkoholi)

6,5

0

2932 21 00

Kumariini, metyylikumariinit ja etyylikumariinit

6,5

0

2932 29 10

Fenolftaleiini

Vapaa

0

2932 29 20

1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metoksikarbonyyli-1-naftyyli)-3-okso1H,3H-bentso[de]isokromen-1-yyli]-6-oktadesyylioksi-2-naftoehappo

Vapaa

0

2932 29 30

3′-kloori-6′-sykloheksyyliaminospiro[isobentsofuraani-1(3H), 9′-ksanten]3-oni

Vapaa

0

2932 29 40

6′-(N-etyyli-p-toluidiini)-2′-metyylispiro[isobentsofuraani- 1(3H), 9′-ksan
ten]-3-oni

Vapaa

0

2932 29 50

Metyyli-6-dokosyloksi-1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metyyli-1-fenant
ryyli)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yyli]naftaleeni-2-karboksylaatti

Vapaa

0

2932 29 60

Gammabutyrolaktoni

6,5

0
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2932 29 85

Laktonit (ei kuitenkaan kumariini, metyylikumariinit, etyylikumariinit, fe
nolftaleiini, 1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metoksikarbonyyli-1-naftyyli)3-okso-1H, 3H-bentso[de]isokromen-1-yyli]-6-oktadesyylioksi-2-naftoeh
appo, 3′-kloori-6′-sykloheksyyliaminospiro[isobentsofuraani-1(3H), 9′ksanten]-3-oni, 6′-(N-etyyli-p-toluidiini)-2′-metyylispiro[isobentsofuraani1(3H), 9′-ksanten]-3-oni, metyyli-6-dokosyloksi-1-hydroksi-4-[1-(4-hyd
roksi-3-metyyli-1-fenantryyli)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yyli]
naftaleeni-2-karboksylaatti, gammabutyrolaktoni ja epäorgaaniset ja or
gaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2932 91 00

Isosafroli

6,5

0

2932 92 00

1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-propan-2-oni

6,5

0

2932 93 00

Piperonaali

6,5

0

2932 94 00

Safroli

6,5

0

2932 95 00

Tetrahydrokannabinolit (kaikki isomeerit)

6,5

0

2932 99 50

Epoksidit, joiden rakenne sisältää neliatomisen renkaan

6,5

0

2932 99 70

Sykliset asetaalit ja sisäiset puoliasetaalit, myös sellaiset, jotka sisältävät
muita happifunktioita, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoh
dannaiset (ei kuitenkaan safroli, isosafroli, piperonaali ja 1-(1,3-bentso
dioksol-5-yyli)-propan-2-oni)

6,5

0

2932 99 85

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai
-atomeja (ei kuitenkaan ne, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman furaa
nirenkaan, myös hydratun, sekä laktonit, isosafroli, 1-(1,3-bentsodioksol5-yyli)propan-2-oni, piperonaali, safroli ja tetrahydrokannabinolit (kaikki
isomeerit), epoksidit, joiden rakenne sisältää neliatomisen renkaan, sykliset
asetaalit ja sisäiset puoliasetaalit, myös sellaiset, jotka sisältävät muita hap
pifunktioita, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
sekä epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2933 11 10

Propyfenatsoni

Vapaa

0

2933 11 90

Fenatsoni (antipyriini) ja sen johdannaiset (ei kuitenkaan propyfenatsoni
(INN))

6,5

0

2933 19 10

Fenyylibutatsoni (INN)

Vapaa

0

2933 19 90

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai
-atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyratsolirenkaan,
myös hydratun (ei kuitenkaan fenatsoni (antipyriini) ja sen johdannaiset
sekä fenyylibutatsoni (INN))

6,5

0

2933 21 00

Hydantoiini ja sen johdannaiset

6,5

0

2933 29 10

Nafatsoliinihydrokloridi (INNM) ja nafatsoliininitraatti (INNM); fentola
miini (INN); tolatsoliinihydrokloridi (INNM)

Vapaa

0
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2933 29 90

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai
-atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman imidatsolirenkaan,
myös hydratun (ei kuitenkaan hydantoiini ja sen johdannaiset sekä nafat
soliinihydrokloridi (INNM), nafatsoliininitraatti (INNM), fentolamiini
(INNM) ja tolatsoliinihydrokloridi (INNM))

6,5

0

2933 31 00

Pyridiini ja sen suolat

5,3

0

2933 32 00

Piperidiini ja sen suolat

6,5

0

2933 33 00

Alfentaniili (INN), anileridiini (INN), betsitramidi (INN), bromatsepaami
(INN), difenoksiini (INN), difenoksilaatti (INN), dipipanoni (INN), fenta
nyyli (INN), ketobemidoni (INN), metyylifenidaatti (INN), pentatsokiini
(INN), petidiini (INN), petidiini (INN) välituote A, fensyklidiini (INN) (PCP),
fenoperidiini (INN), pipradroli (INN), piritiramidi (INN), propiraami (INN)
ja trimeperidiini (INN) sekä niiden suolat

6,5

0

2933 39 10

Iproniatsidi (INN); ketobemidonihydrokloridi (INNM); pyridostigmiinibro
midi (INN)

Vapaa

0

2933 39 20

2,3,5,6-tetraklooripyridiini

Vapaa

0

2933 39 25

3,6-diklooripyridiini-2-karboksyylihappo

Vapaa

0

2933 39 35

2-hydroksietyyliammonium-3,6-diklooripyridiini-2-karboksylaatti

Vapaa

0

2933 39 40

2-butoksietyyl(3,5,6-trikloori-2-pyridyylioksi)asetaatti

Vapaa

0

2933 39 45

3,5-dikloori-2,4,6-trifluoripyridiini

Vapaa

0

2933 39 50

Fluroksipyr (ISO), metyyliesteri

4

0

2933 39 55

4-metyylipyridiini

Vapaa

0

2933 39 99

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai
-atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyridiinirenkaan,
myös hydratun (ei kuitenkaan pyridiini, piperidiini, alfentaniili (INN), ani
leridiini (INN), betsitramidi (INN), bromatsepaami (INN), difenoksiini
(INN), difenoksilaatti (INN), dipipanoni (INN), fentanyyli (INN), ketobemi
doni (INN), metyylifenidaatti (INN), pentatsokiini (INN), petidiini (INN),
petidiini (INN) välituote A, fensyklidiini (INN) (PCP), fenoperidiini (INN),
pipradroli (INN), piritiramidi (INN), propiraami (INN), trimeperidiini (INN)
sekä niiden suolat, iproniatsidi (INN), ketobemidonihydrokloridi (INNM),
pyridostigmiinibromidi (INN), 2,3,5,6-tetraklooripyridiini, 3,6-diklooripy
ridiini-2-karboksyylihappo, 2-hydroksietyyliammonium-3,6-diklooripyri
diini-2- karboksylaatti, 2-butoksietyyl(3,5,6-trikloori-2-pyridyylioksi)ase
taatti, 3,5-dikloori-2,4,6-trifluoripyridiini, fluroksipyr (ISO) metyyliesteri,
4-metyylipyridiini sekä epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2933 41 00

Levorfanoli (INN) ja sen suolat

Vapaa

0
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2933 49 10

Kinoliinin halogeenijohdannaiset; kinoliinikarboksyylihapon johdannaiset

5,5

0

2933 49 30

Dekstrometorfaani (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2933 49 90

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai
-atomeja ja joiden rakenne sisältää kinoliini- tai iso-kinoliinirengasraken
teen, myös hydratun, ei enempää fuusioidut (ei kuitenkaan levorfanoli
(INN), dekstrometorfaani (INN) ja niiden suolat, kinoliinin halogeenijoh
dannaiset ja kinoliinikarboksyylihapon johdannaiset sekä epäorgaaniset ja
orgaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2933 52 00

Malonyylikarbamidi (barbituurihappo) ja sen suolat

6,5

0

2933 53 10

Fenobarbitaali (INN), barbitaali (INN) ja niiden suolat

Vapaa

0

2933 53 90

Allobarbitaali (INN), amobarbitaali (INN), butalbitaali (INN), butobarbi
taali, syklobarbitaali (INN), metyylifenobarbitaali (INN), pentobarbitaali
(INN), sekbutabarbitaali (INN), sekobarbitaali (INN) ja vinyylibitaali (INN);
niiden suolat

6,5

0

2933 54 00

Malonyylikarbamidin (barbituurihapon) johdannaiset; niiden suolat (ei
kuitenkaan malonyylikarbamidin suolat)

6,5

0

2933 55 00

Lopratsolaami (INN), meklokvaloni (INN), metakvaloni (INN) ja tsipeproli
(INN); niiden suolat

Vapaa

0

2933 59 10

Diatsinoni (ISO)

Vapaa

0

2933 59 20

1,4-diatsabisyklo[2,2,2]oktaani (trieteenidiamiini)

Vapaa

0

2933 59 95

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai
-atomeja ja joiden rakenne sisältää pyrimidiinirenkaan, myös hydratun, tai
piperatsiinirenkaan (ei kuitenkaan malonyylikarbamidi (barbituurihappo)
ja sen johdannaiset, allobarbitaali (INN), amobarbitaali (INN), barbitaali
(INN), butalbitaali (INN), butobarbitaali (INN), syklobarbitaali (INN), me
tyylifenobarbitaali (INN), pentobarbitaali (INN), fenobarbitaali (INN), sek
butabarbitaali (INN), sekobarbitaali (INN) ja vinyylibitaali (INN), lopratso
laami (INN), meklokvaloni (INN), metakvaloni (INN) ja tsipeproli (INN);
niiden suolat, sekä diatsinoni (ISO) ja 1,4-diatsabisyklo[2,2,2]oktaani (trie
teenidiamiini))

6,5

0

2933 61 00

Melamiini

6,5

0

2933 69 10

Atrasiini (ISO); propatsiini (ISO); simatsiini (ISO); heksahydro-1,3,5-tri
nitro-1,3,5-triatsiini (heksogeeni, trimetyleenitrinitramiini)

5,5

0

2933 69 20

Metenamiini (INN) (heksametyleenitetramiini)

Vapaa

0

2933 69 30

2,6-di-tert-butyyli-4-[4,6-bis(oktyylitio)-1,3,5-triatsin-2-yylamino]fenoli

Vapaa

0
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2933 69 80

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai
-atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman triatsiinirenkaan,
myös hydratun (paitsi melamiini, atrasiini (ISO), propatsiini (ISO), simat
siini (ISO), heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triatsiini (heksogeeni, trimety
leenitrinitramiini) ja metenamiini (INN) (heksametyleenitetramiini) ja 2,6di-tert-butyyli-4-[4,6-bis(oktyylitio)1,3,5- triatsin-2-yylamino]fenoli)

6,5

0

2933 71 00

6-heksaanilaktaami (epsilon-kaprolaktaami)

6,5

0

2933 72 00

Klobatsaami (INN) ja metypryloni (INN)

Vapaa

0

2933 79 00

Laktaamit (ei kuitenkaan 6-heksaanilaktaami (epsilon-kaprolaktaami), klo
batsaami (INN), metypryloni (INN) sekä epäorgaaniset ja orgaaniset eloho
peayhdisteet)

6,5

0

2933 91 10

Klooridiatsepoksidi (INN)

Vapaa

0

2933 91 90

Alpratsolaami (INN), kamatsepaami (INN), klonatsepaami (INN), kloratse
paatti, deloratsepaami (INN), diatsepaami (INN), estatsolaami (INN), etyyli
loflatsepaatti (INN), fludiatsepaami (INN), flunitratsepaami (INN), fluratse
paami (INN), halatsepaami (INN), loratsepaami (INN), lormetatsepaami
(INN), matsindoli (INN), medatsepaami (INN), midatsolaami (INN), nime
tatsepaami (INN), nitratsepaami (INN), nordatsepaami (INN), oksatsepaami
(INN), pinatsepaami (INN), pratsepaami (INN), pyrovaleroni (INN), temat
sepaami (INN), tetratsepaami (INN) ja triatsolaami (INN), niiden suolat
sekä klooridiatsepoksidin (INN) suolat.

6,5

0

2933 99 10

Bentsimidatsoli-2-tioli (merkaptobentsimidatsoli)

6,5

0

2933 99 20

Indoli, 3-metyyli-indoli (skatoli), 6-allyyli-6,7-dihydro-5H-dibents(c,e)atse
piini (atsapetiini), fenindamiini (INN) ja niiden suolat; imipramiinihydrok
loridi (INNM)

5,5

0

2933 99 30

Monoatsepiinit

6,5

0

2933 99 40

Diatsepiinit

6,5

0

2933 99 50

2,4-di-tert-butyyli-6-(5-klooribentsotriatsol-2-yyli)fenoli

Vapaa

0

2933 99 90

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai
-atomeja (ei kuitenkaan yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman
pyratsoli-, imidatsoli-, pyridiini- tai triatsiinirenkaan, myös hydratun, kino
liini- tai iso-kinoliinirengasrakenteen, myös hydratun, mutta ei enempää
fuusioidut, pyrimidiinirenkaan, myös hydratun, tai piperatsiinirenkaan
sekä laktaamit, alpratsolaami (INN), kamatsepaami (INN), klooridiatsepok
sidi (INN), klonatsepaami (INN), kloratsepaatti, deloratsepaami (INN), diat
sepaami (INN), estatsolaami (INN), etyyliloflatsepaatti (INN), fludiatse
paami (INN), flunitratsepaami (INN), fluratsepaami (INN), halatsepaami
(INN), loratsepaami (INN), lormetatsepaami (INN), matsindoli (INN), me
datsepaami (INN), midatsolaami (INN), nimetatsepaami (INN), nitratse
paami (INN), nordatsepaami (INN), oksatsepaami (INN), pinatsepaami
(INN), pratsepaami (INN), pyrovaleroni (INN), tematsepaami (INN), tetrat
sepaami (INN) ja triatsolaami (INN), niiden suolat, ja bentsimidatsoli-2tioli (merkaptobentsimidatsoli), indoli, 3-metyyli-indoli (skatoli), 6-allyyli6,7-dihydro-5H-dibents(c,e)atsepiini (atsapetiini), fenindamiini (INN) ja nii
den suolat, imipramiinihydrokloridi (INNM), monoatsepiinit, diatsepiinit
ja 2,4-di-tert-butyyli-6-(5-klooribentsotriatsol-2-y yli)fenoli)

6,5

0
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2934 10 00

Heterosykliset yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman tiatsoli
renkaan, myös hydratun

6,5

0

2934 20 20

Di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi; bentsotiatsoli-2-tioli (merkaptobentsotiat
soli) ja sen suolat

6,5

0

2934 20 80

Heterosykliset yhdisteet, joiden rakenne sisältää bentsotiatsolirengasraken
teen, myös hydratun, ei enempää fuusioidut (ei kuitenkaan di(bentsotiat
sol-2-yyli)disulfidi, bentsotiatsoli-2-tioli (merkaptobentsotiatsoli) ja sen
suolat sekä epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)

6,5

0

2934 30 10

Tietyyliperatsiini (INN); tioridatsiini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2934 30 90

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät fenotiatsiinirengasrakenteen, myös
hydratun, ei enempää fuusioidut (ei kuitenkaan tietyyliperatsiini (INN); tio
ridatsiini (INN) ja sen suolat)

6,5

0

2934 91 00

Aminoreksi (INN), brotitsolaami (INN), klotiatsepaami (INN), kloksatso
laami (INN), dekstromoramidi (INN), haloksatsolaami (INN), ketatsolaami
(INN), mesokarbi (INN), oksatsolaami (INN), pemoliini (INN), fendimetrat
siini (INN), fenmetratsiini (INN) ja sufentaniili (INN); niiden suolat

Vapaa

0

2934 99 10

Klooriprotikseeni (INN); tenalidiini (INN) ja sen tartraatit ja maleaatit

Vapaa

0

2934 99 20

Furatsolidoni (INN)

Vapaa

0

2934 99 30

7-aminokefalosporaanihappo

Vapaa

0

2934 99 40

(6R,
7R)-3-asetoksimetyyli-7-[(R)-2-formyylioksi-2-fenyyliasetamidi]-8okso-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyylihapon suolat ja es
terit

Vapaa

0

2934 99 50

1-[2-(1,3-dioksan-2-yyli)etyyli]-2-metyylipyridiniumbromidi

Vapaa

0

2934 99 90

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät;
heterosykliset yhdisteet (ei kuitenkaan ne, joiden rakenteessa on vain
happi- tai typpiheteroatomi taikka -atomeja, fuusioimaton tiatsolirengas
tai bentsotiatsoli- tai fenotiatsiinirengasrakenne, ei enempää fuusioidut,
sekä aminoreksi (INN), brotitsolaami (INN), klotiatsepaami (INN), kloksat
solaami (INN), dekstromoramidi (INN), haloksatsolaami (INN), ketatso
laami (INN), mesokarbi (INN), oksatsolaami (INN), pemoliini (INN), fendi
metratsiini (INN), fenmetratsiini (INN) ja sufentaniili (INN); niiden suolat,
sekä klooriprotikseeni (INN), tenalidiini (INN) ja sen tartraatit ja maleaatit,
furatsolidoni (INN), 7-aminokefalosporaanihappo, (6R, 7R)-3-asetoksime
tyyli-7-[(R)-2-formyylioksi-2-fenyyliasetamidi]-8-okso-5-tia-1-atsabisyklo
[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyylihapon suolat ja esterit, 1-[2-(1,3-dioksan2-yyli)etyyli]-2-metyylipyridiniumbromidi sekä epäorgaaniset ja orgaaniset
elohopeayhdisteet)

6,5

0

2935 00 10

3-{1-[7-(heksadekyylisulfonyyliamino)-1H-indol-3-yyli]-3-okso-1H,3Hnafto[1,8-cd]pyran-1-yyli}-N,N-dimetyyli-1H-indoli-7-sulfonamidi

Vapaa

0
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Vapaa

0

2935 00 20

Metosulami (ISO)

2935 00 90

Sulfonamidit (ei kuitenkaan 3-{1-[7-(heksadekyylisulfonyyliamino)-1H-in
dol-3-yyli]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yyli}-N,N-dimetyyli-1H-in
doli-7-sulfonamidi ja metosulami (ISO))

6,5

0

2936 21 00

A-vitamiinit ja niiden pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 22 00

B1-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 23 00

B2-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 24 00

D- tai DL-pantoteenihappo (B3-vitamiini tai B5-vitamiini) ja niiden pää
asiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 25 00

B6-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 26 00

B12-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 27 00

C-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 28 00

E-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 29 10

B9-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 29 30

H-vitamiini ja sen pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset

Vapaa

0

2936 29 90

Vitamiinit ja niiden pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset,
sekoittamattomat (ei kuitenkaan A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B9-, B12-, C-,
E- ja H-vitamiinit ja niiden johdannaiset)

Vapaa

0

2936 90 11

A- ja D-vitamiinin luonnonkonsentraatit

Vapaa

0

2936 90 19

Vitamiinin luonnonkonsentraatit (ei kuitenkaan A- ja D-vitamiinin luon
nonkonsentraatit)

Vapaa

0

2936 90 80

Provitamiinit ja vitamiinien seokset, myös missä tahansa liuottimessa (ei
kuitenkaan vitamiinien luonnonkonsentraatit)

Vapaa

0

2937 11 00

Somatotropiini, sen johdannaiset ja sitä rakenteellisesti vastaavat aineet,
pääasiallisesti hormoneina käytettävät

Vapaa

0

2937 12 00

Insuliini ja sen suolat, pääasiallisesti hormoneina käytettävät

Vapaa

0
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2937 19 00

Polypeptidihormonit, proteiinihormonit ja glykoproteiinihormonit, niiden
johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, pääasiallisesti hormo
neina käytettävät (ei kuitenkaan somatotropiini, sen johdannaiset ja sitä
rakenteellisesti vastaavat aineet sekä insuliini ja sen suolat)

Vapaa

0

2937 21 00

Kortisoni, hydrokortisoni, prednisoni (dehydrokortisoni) ja prednisoloni
(dehydrohydrokortisoni)

Vapaa

0

2937 22 00

Lisämunuaisen kuorihormonien halogeenijohdannaiset

Vapaa

0

2937 23 00

Estrogeenit ja progestogeenit

Vapaa

0

2937 29 00

Steroidiset hormonit, niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat
aineet, pääasiallisesti hormoneina käytettävät (ei kuitenkaan kortisoni,
hydrokortisoni, prednisoni (dehydrokortisoni), prednisoloni (dehydrohyd
rokortisoni) sekä lisämunuaisen kuorihormonien halogeenijohdannaiset,
estrogeenit ja progestogeenit)

Vapaa

0

2937 31 00

Epinefriini

Vapaa

0

2937 39 00

Katekoliamiinihormonit, niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vas
taavat aineet, pääasiallisesti hormoneina käytettävät (ei kuitenkaan epinef
riini)

Vapaa

0

2937 40 00

Aminohappojohdannaiset, pääasiallisesti hormoneina käytettävät

Vapaa

0

2937 50 00

Prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit, niiden johdannaiset ja
niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, pääasiallisesti hormoneina käytettä
vät

Vapaa

0

2937 90 00

Hormonit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut; niiden johdannaiset ja
niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, pääasiallisesti hormoneina käytettä
vät (ei kuitenkaan polypeptidihormonit, proteiinihormonit ja glykoproteii
nihormonit, steroidiset hormonit, katekoliamiinihormonit, prostaglandii
nit, tromboksaanit ja leukotrieenit, niiden johdannaiset ja niitä rakenteelli
sesti vastaavat aineet sekä aminohappojohdannaiset)

Vapaa

0

2938 10 00

Rutosiidi (rutiini) ja sen johdannaiset

6,5

0

2938 90 10

Digitaliglykosidit

6

0

2938 90 30

Glykyrritsiinihappo ja glykyrritsaatit

5,7

0

2938 90 90

Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä niiden suolat,
eetterit, esterit ja muut johdannaiset (ei kuitenkaan rutosiidi (rutiini) ja sen
johdannaiset, digitaliglykosidit, glykyrritsiinihappo ja glykyrritsaatit)

6,5

0

2939 11 00

Unikkouute, väkevöity; buprenorfiini (INN), kodeiini, dihydrokodeiini
(INN), etyylimorfiini, etorfiini (INN), heroiini, hydrokodoni (INN), hydro
morfoni (INN), morfiini, nikomorfiini (INN), oksikodoni (INN), oksimor
foni (INN), folkodiini (INN), tebakoni (INN) ja tebaiini; niiden suolat

Vapaa

0
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2939 19 00

Oopiumalkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan
unikkouute, väkevöity; buprenorfiini (INN), kodeiini, dihydrokodeiini
(INN), etyylimorfiini, etorfiini (INN), heroiini, hydrokodoni (INN), hydro
morfoni (INN), morfiini, nikomorfiini (INN), oksikodoni (INN), oksimor
foni (INN), folkodiini (INN), tebakoni (INN) ja tebaiini; niiden suolat)

Vapaa

0

2939 20 00

Kiina-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Vapaa

0

2939 30 00

Kofeiini ja sen suolat

Vapaa

0

2939 41 00

Efedriinit ja niiden suolat

Vapaa

0

2939 42 00

Pseudoefedriini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2939 43 00

Katiini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2939 49 00

Efedriinit ja niiden suolat (ei kuitenkaan efedriini, pseudoefedriini (INN),
katiini (INN) ja niiden suolat)

Vapaa

0

2939 51 00

Fenetylliini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2939 59 00

Teofylliini ja aminofylliini (teofylliinieteenidiamiini) sekä niiden johdannai
set; niiden suolat (ei kuitenkaan fenetylliini (INN) ja sen suolat)

Vapaa

0

2939 61 00

Ergometriini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2939 62 00

Ergotamiini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2939 63 00

Lysergihappo ja sen suolat

Vapaa

0

2939 69 00

Rukiintorajyväalkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuiten
kaan lysergihappo, ergotamiini, ergometriini ja niiden suolat)

Vapaa

0

2939 91 11

Raaka kokaiini

Vapaa

0

2939 91 19

Kokaiini ja sen suolat (paitsi raaka kokaiini)

Vapaa

0

2939 91 90

Ekgoniini, levometamfetamiini, metamfetamiini (INN), metamfetamiinira
semaatti; niiden suolat, esterit ja muut johdannaiset, sekä kokaiinin esterit
ja muut johdannaiset (ei kuitenkaan kokaiinin suolat)

Vapaa

0

2939 99 00

Kasvialkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä niiden suo
lat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset (ei kuitenkaan oopiumalkaloidit,
kiina-alkaloidit, teofylliini, aminofylliini (teofylliinieteenidiamiini), rukiin
torajyväalkaloidit, niiden johdannaiset ja suolat sekä kokaiini, ekgoniini,
levometamfetamiini, metamfetamiini (INN), metamfetamiinirasemaatti; nii
den suolat, esterit ja muut johdannaiset, kofeiini ja efedriinit ja niiden suo
lat)

Vapaa

0
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2940 00 00

Kemiallisesti puhtaat sokerit (ei kuitenkaan sakkaroosi, laktoosi, maltoosi,
glukoosi ja fruktoosi (levuloosi)); sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokeries
terit sekä niiden suolat (ei kuitenkaan luonnolliset tai synteettisesti valmis
tetut, provitamiinit, vitamiinit, hormonit, glykosidit, kasvialkaloidit sekä
niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset)

6,5

0

2941 10 10

Amoksisilliini (INN) ja sen suolat

Vapaa

0

2941 10 20

Ampisilliini (INN), metampisilliini (INN), pivampisilliini (INN) ja niiden
suolat

Vapaa

0

2941 10 90

Penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakenteiset johdannaiset; niiden
suolat (ei kuitenkaan amoksisilliini (INN), ampisilliini (INN), metampisil
liini (INN), pivampisilliini (INN) ja niiden suolat)

Vapaa

0

2941 20 30

Dihydrostreptomysiini, sen suolat, esterit ja hydraatit

5,3

0

2941 20 80

Streptomysiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat (ei kuitenkaan dihyd
rostreptomysiini, sen suolat, esterit ja hydraatit)

Vapaa

0

2941 30 00

Tetrasykliinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Vapaa

0

2941 40 00

Klooriamfenikoli ja sen johdannaiset; niiden suolat

Vapaa

0

2941 50 00

Erytromysiini ja sen johdannaiset; niiden suolat

Vapaa

0

2941 90 00

Antibiootit (ei kuitenkaan penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakentei
set johdannaiset sekä niiden suolat, streptomysiinit, tetrasykliinit, kloo
riamfenikoli ja erytromysiini sekä niiden suolat)

Vapaa

0

2942 00 00

Erilliset kemiallisesti määritellyt orgaaniset yhdisteet, muualle kuulumatto
mat

6,5

0

3001 20 10

Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet, ihmisperäiset,
organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut

Vapaa

0

3001 20 90

Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet, eläinperäiset,
organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut

Vapaa

0

3001 90 20

Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut eli
met, myös jauhetut, sekä muut terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä
varten valmistetut ihmisperäiset aineet, muualle kuulumattomat

Vapaa

0

3001 90 91

Hepariini ja sen suolat

Vapaa

0

3001 90 98

Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut eli
met, myös jauhetut, sekä muut terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä
varten valmistetut eläinperäiset aineet, muualle kuulumattomat

Vapaa

0

3002 10 10

Antiseerumit

Vapaa

0
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3002 10 91

Hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Vapaa

0

3002 10 95

Verifraktiot ja modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä me
netelmällä saadut, ihmisperäiset (ei kuitenkaan antiseerumit, hemoglobiini,
veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit)

Vapaa

0

3002 10 99

Verifraktiot ja modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä me
netelmällä saadut, eläinperäiset (ei kuitenkaan antiseerumit, hemoglobiini,
veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit)

Vapaa

0

3002 20 00

Rokotteet ihmisiä varten

Vapaa

0

3002 30 00

Rokotteet eläimiä varten

Vapaa

0

3002 90 10

Ihmisveri

Vapaa

0

3002 90 30

Terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmis
tettu eläimenveri

Vapaa

0

3002 90 50

Mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat)

Vapaa

0

3002 90 90

Toksiinit ja niiden kaltaiset tuotteet, esim. plasmodit (ei kuitenkaan hiivat,
rokotteet ja mikro-organismiviljelmät)

Vapaa

0

3003 10 00

Lääkkeet, joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporakenteisia
johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdannaisia, muut kuin an
nostetut tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0

3003 20 00

Lääkkeet, joissa on antibiootteja, muut kuin annostetut tai vähittäismyyn
timuodoissa tai -pakkauksissa olevat (ei kuitenkaan penisilliinejä tai niiden
penisillaanihapporakenteisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden
johdannaisia sisältävät)

Vapaa

0

3003 31 00

Lääkkeet, joissa on insuliinia, muut kuin annostetut tai vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0

3003 39 00

Lääkkeet, joissa on hormoneja tai hormoneina käytettäviä steroideja,
muut kuin antibiootteja sisältävät ja annostetut tai vähittäismyyntimuo
doissa tai -pakkauksissa olevat (ei kuitenkaan insuliineja sisältävät)

Vapaa

0

3003 40 00

Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, muut kuin hormo
neja, hormoneina käytettäviä steroideja tai antibiootteja sisältävät ja muut
kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0

3003 90 10

Lääkkeet, joissa on jodia tai jodiyhdisteitä, muut kuin annostetut tai vähit
täismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0
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3003 90 90

Lääkkeet, joissa on terapeuttisessa tai ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa
keskenään sekoitettuina kaksi tai useampia aineosia, muut kuin annostetut
tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa (ei kuitenkaan antibiootteja
sisältävät, hormoneja tai hormoneina käytettäviä steroideja muttei anti
biootteja sisältävät, alkaloideja tai niiden johdannaisia muttei hormoneja
eikä antibiootteja sisältävät, jodia tai jodiyhdisteitä sisältävät, sekä nimik
keiden 3002, 3005 tai 3006 tuotteet)

Vapaa

0

3004 10 10

Lääkkeet, joissa on aktiivisina ainesosina ainoastaan penisilliinejä tai nii
den penisillaanihapporakenteisia johdannaisia, annostettuina (myös ihon
läpi annettavassa muodossa) tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauk
sissa olevat

Vapaa

0

3004 10 90

Lääkkeet, joissa on streptomysiinejä tai niiden johdannaisia, myös penisil
liinin tai sen johdannaisten kanssa, annostettuina (myös ihon läpi annetta
vassa muodossa) tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat (ei
kuitenkaan lääkkeet, joissa on ainoastaan penisilliinejä tai niiden penisil
laanihapporakenteisia johdannaisia)

Vapaa

0

3004 20 10

Lääkkeet, joissa on antibiootteja, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauk
sissa olevat (paitsi penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporakenteisia joh
dannaisia sisältävät sekä streptomysiinejä tai niiden johdannaisia sisältä
vät)

Vapaa

0

3004 20 90

Lääkkeet, joissa on antibiootteja, annostettuina (myös ihon läpi annetta
vassa muodossa) (ei kuitenkaan penisilliinejä tai niiden penisillaanihappo
rakenteisia johdannaisia sisältävät, streptomysiinejä tai niiden johdannaisia
sisältävät sekä vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat)

Vapaa

0

3004 31 10

Lääkkeet, joissa on insuliinia mutta ei antibiootteja, vähittäismyyntimuo
doissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0

3004 31 90

Lääkkeet, joissa on insuliinia mutta ei antibiootteja, annostettuina (myös
ihon läpi annettavassa muodossa) (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo
doissa tai pakkauksissa olevat)

Vapaa

0

3004 32 10

Lääkkeet, joissa on lisämunuaisen kuorihormoneja, niiden johdannaisia tai
niitä rakenteellisesti vastaavia aineita, mutta ei antibiootteja, vähittäis
myyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0

3004 32 90

Lääkkeet, joissa on lisämunuaisen kuorihormoneja, niiden johdannaisia tai
niitä rakenteellisesti vastaavia aineita, mutta ei antibiootteja, annostettuina
(myös ihon läpi annettavassa muodossa) (ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa olevat)

Vapaa

0

3004 39 10

Lääkkeet, joissa on hormoneja tai hormoneina käytettäviä steroideja mutta
ei antibiootteja, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat (ei kui
tenkaan insuliinia tai lisämunuaisen kuorihormoneja, niiden johdannaisia
tai niitä rakenteellisesti vastaavia aineita sisältävät)

Vapaa

0
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3004 39 90

Lääkkeet, joissa on hormoneja tai hormoneina käytettäviä steroideja mutta
ei antibiootteja, annostettuina (myös ihon läpi annettavassa muodossa) (ei
kuitenkaan insuliinia tai lisämunuaisen kuorihormoneja, niiden johdannai
sia tai niitä rakenteellisesti vastaavia aineita sisältävät sekä vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa olevat)

Vapaa

0

3004 40 10

Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormo
neja, antibiootteja tai hormoneina käytettäviä steroideja, vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0

3004 40 90

Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormo
neja, antibiootteja tai hormoneina käytettäviä steroideja, annostettuina
(myös ihon läpi annettavassa muodossa) (ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa olevat)

Vapaa

0

3004 50 10

Lääkkeet, joissa on provitamiineja ja vitamiineja, mukaan luettuina luon
nonkonsentraatit, tai niiden pääasiallisesti vitamiineina käytettäviä johdan
naisia, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat

Vapaa

0

3004 50 90

Lääkkeet, joissa on provitamiineja ja vitamiineja, myös luonnonkonsent
raatit, tai niiden pääosin vitamiineina käytettäviä johdannaisia, annostet
tuina (myös ihon läpi annettavassa muodossa) (ei kuitenkaan vähittäis
myyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat)

Vapaa

0

3004 90 11

Lääkkeet, joissa on jodia tai jodiyhdisteitä, vähittäismyyntimuodoissa tai
-pakkauksissa

Vapaa

0

3004 90 19

Lääkkeet, joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia tuotteita terapeuttista
tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten, annostettuina tai vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa (ei kuitenkaan antibiootteja sisältävät, hor
moneja tai hormoneina käytettäviä steroideja muttei antibiootteja sisältä
vät, alkaloideja tai niiden johdannaisia muttei hormoneja eikä antibioot
teja sisältävät, provitamiineja ja vitamiineja sekä niiden vitamiineina käy
tettäviä johdannaisia sisältävät, jodia tai jodiyhdisteitä sisältävät)

Vapaa

0

3004 90 91

Lääkkeet, joissa on jodia tai jodiyhdisteitä, annostettuina (myös ihon läpi
annettavassa muodossa) (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa tai -pak
kauksissa olevat)

Vapaa

0

3004 90 99

Lääkkeet, joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia tuotteita terapeuttista
tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten, annostettuina (myös ihon läpi an
nettavassa muodossa) (ei kuitenkaan antibiootteja sisältävät, hormoneja tai
hormoneina käytettäviä steroideja muttei antibiootteja sisältävät, alkaloi
deja tai niiden johdannaisia muttei hormoneja eikä antibiootteja sisältävät,
provitamiineja ja vitamiineja sekä niiden vitamiineina käytettäviä johdan
naisia sisältävät, jodia tai jodiyhdisteitä sisältävät, vähittäismyyntimuo
doissa tai pakkauksissa)

Vapaa

0
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3005 10 00

Haavalaastarit ja muut tavarat, joissa on liimautuva kerros, kyllästetyt tai
päällystetyt farmaseuttisilla aineilla tai kirurgiseen tai lääkintä-, myös
eläinlääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetuissa vähittäismyynti
muodoissa

Vapaa

0

3005 90 10

Vanu ja vanutavarat, kyllästetyt tai päällystetyt farmaseuttisilla aineilla tai
kirurgiseen tai lääkintä-, myös eläinlääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön
tarkoitetuissa vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

Vapaa

0

3005 90 31

Sideharso ja sideharsotavarat, kyllästetyt tai päällystetyt farmaseuttisilla ai
neilla tai kirurgiseen tai lääkintä-, myös eläinlääkintä- ja hammaslääkintä
käyttöön tarkoitetuissa vähittäismyyntimuodoissa

Vapaa

0

3005 90 51

Kääreet ja niiden kaltaiset tavarat, kuitukangasta, kyllästetyt tai päällystetyt
farmaseuttisilla aineilla tai kirurgiseen tai lääkintä-, myös eläinlääkintä- ja
hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetuissa vähittäismyyntimuodoissa (ei kui
tenkaan vanu, sideharso ja niistä valmistetut tavarat, haavalaastarit ja
muut tavarat joissa on liimautuva kerros)

Vapaa

0

3005 90 55

Kääreet ja niiden kaltaiset tavarat, muuta tekstiiliainetta kuin kuitukan
gasta, kyllästetyt tai päällystetyt farmaseuttisilla aineilla tai kirurgiseen tai
lääkintä-, myös eläinlääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetuissa
vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan vanu, sideharso ja niistä valmis
tetut tavarat, haavalaastarit ja muut tavarat joissa on liimautuva kerros)

Vapaa

0

3005 90 99

Kääreet ja niiden kaltaiset tavarat, kyllästetyt tai päällystetyt farmaseutti
silla aineilla tai kirurgiseen tai lääkintä-, myös eläinlääkintä- ja hammaslää
kintäkäyttöön tarkoitetuissa vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan teks
tiiliaineesta valmistetut ja haavalaastarit sekä muut tavarat joissa on lii
mautuva kerros)

Vapaa

0

3006 10 10

Steriili kirurginen katgutti

Vapaa

0

3006 10 30

Steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai
hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat

6,5

0

3006 10 90

Steriilit haavanompeluaineet, myös steriilit absorboituvat sidelangat kirur
giseen tai hammaslääkintäkäyttöön (ei kuitenkaan katgutti); steriilit kudos
liimat kirurgiseen haavansulkemiseen; steriili laminaria ja steriilit lamina
riapuikot; steriilit absorboituvat verenvuodon tyrehdyttimet kirurgiseen
tai hammaslääkintäkäyttöön

Vapaa

0

3006 20 00

Veriryhmän määritysreagenssit

Vapaa

0

3006 30 00

Varjoainevalmisteet röntgentutkimuksia varten; potilaalle sisäisesti tai ul
koisesti käytettävät taudinmääritysreagenssit

Vapaa

0

3006 40 00

Hammassementit ja muut hampaantäytteet; luusementit

Vapaa

0
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3006 50 00

Ensiapulaatikot ja -pakkaukset

Vapaa

0

3006 60 11

Hormoneihin, prostaglandiineihin, tromboksaaneihin, leukotrieeneihin ja
niiden johdannaisiin ja niitä rakenteellisesti vastaaviin aineisiin perustuvat
kemialliset ehkäisyvalmisteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
olevat

Vapaa

0

3006 60 19

Hormoneihin, prostaglandiineihin, tromboksaaneihin, leukotrieeneihin ja
niiden johdannaisiin ja niitä rakenteellisesti vastaaviin aineisiin perustuvat
kemialliset ehkäisyvalmisteet (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa tai
pakkauksissa olevat)

Vapaa

0

3006 60 90

Spermisideihin perustuvat kemialliset ehkäisyvalmisteet

Vapaa

0

3006 70 00

Lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut geelival
misteet, joita käytetään kehon osien voiteluaineena kirurgisissa toimenpi
teissä tai lääkärintarkastuksissa tai kontaktiaineena kehon ja lääketieteelli
sen instrumentin välillä

6,5

0

3006 91 00

Avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvikkeet

6,5

0

3006 92 00

Farmaseuttiset jätteet

Vapaa

0

3101 00 00

Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut tai kemiallisesti
käsitellyt; lannoitteet, jotka on tehty sekoittamalla tai kemiallisesti käsitte
lemällä eläin- tai kasviaineista (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltai
sessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

Vapaa

0

3102 10 10

Virtsa-aine (urea), jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kui
vasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltai
sessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 10 90

Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta
vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa
muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 21 00

Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muo
dossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 29 00

Ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset (ei
kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai bruttopainoltaan
enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 30 10

Ammoniumnitraatti, myös vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan
enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 30 90

Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden
kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 40 10

Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten
epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi,
typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai
niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pak
kauksissa)

6,5

0
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3102 40 90

Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten
epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi,
typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tablet
teina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:
n pakkauksissa)

6,5

0

3102 50 10

Luonnon natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa
muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

Vapaa

0

3102 50 90

Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa
tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa ja luonnon natrium
nitraatti)

6,5

0

3102 60 00

Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kui
tenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan
enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 80 00

Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3102 90 00

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan urea; ammo
niumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumsulfaatin
ja -nitraatin tai kalsium- ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset;
virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakki
liuoksena; ammoniumnitraatin seokset kalsiumkarbonaatin tai muiden
sellaisten epäorgaanisten aineiden kuin lannoitteiden kanssa; tabletteina tai
niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pak
kauksissa)

6,5

0

3103 10 10

Superfosfaatit, enemmän kuin 35 painoprosenttia difosforipentaoksidia si
sältävät (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai brut
topainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

4,8

0

3103 10 90

Superfosfaatit (ei kuitenkaan enemmän kuin 35 painoprosenttia difosfori
pentaoksidia sisältävät sekä tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa ole
vat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)

4,8

0

3103 90 00

Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan tabletteina
tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pak
kauksissa)

Vapaa

0

3104 20 10

Kaliumkloridi, kaliumpitoisuus kaliummonoksidina laskettuna enintään
40 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tablet
teina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:
n pakkauksissa)

Vapaa

0

3104 20 50

Kaliumkloridi, kaliumpitoisuus kaliummonoksidina laskettuna suurempi
kuin 40 mutta enintään 62 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuot
teesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai brutto
painoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

Vapaa

0

3104 20 90

Kaliumkloridi, kaliumpitoisuus kaliummonoksidina suurempi kuin 62 pai
noprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina
tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pak
kauksissa)

Vapaa

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/259

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

3104 30 00

Kaliumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa
tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

Vapaa

0

3104 90 00

Karnalliitti, sylviini ja muut raa'at luonnon kaliumsuolat; kaliummagne
siumsulfaatti ja kaliumpitoisten lannoitteiden seokset, esim. kaliumklori
din ja kaliumsulfaatin seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltai
sessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

Vapaa

0

3105 10 00

Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai nii
den kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauk
sissa

6,5

0

3105 20 10

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea seuraavista lannoit
tavista aineista: typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin
10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tablet
teina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:
n pakkauksissa)

6,5

0

3105 20 90

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lannoittavaa aine
tta: typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus enintään 10 painoprosent
tia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden
kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3105 30 00

Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tab
letteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään
10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3105 40 00

Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitet
tuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kui
tenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan
enintään 10 kg:n pakkauksissa)

6,5

0

3105 51 00

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, nitraatti- ja fosfaattipitoiset (ei kui
tenkaan ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti) ja
diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) sekä tabletteina tai
niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n
pakkauksissa olevat)

6,5

0

3105 59 00

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta:
typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja) (ei kuitenkaan ammoniumdi
vetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti) ja diammoniumvetyortofos
faatti (diammoniumfosfaatti) sekä tabletteina tai niiden kaltaisessa muo
dossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)

6,5

0

3105 60 10

Kalisuperfosfaatit (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muo
dossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

3,2

0

3105 60 90

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta:
fosforia ja kaliumia (ei kuitenkaan kalisuperfosfaatit sekä tabletteina tai
niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n
pakkauksissa olevat)

3,2

0
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3105 90 10

Luonnon kaliumnatriumnitraatti, joka on luonnossa esiintyvä natriumnit
raatin ja kaliumnitraatin seos, jossa on vähintään 44 painoprosenttia ka
liumnitraattia ja enintään 16,3 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettö
mästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa
tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

Vapaa

0

3105 90 91

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta:
typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan
lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lan
noitteiden seokset, joiden typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosent
tia (ei kuitenkaan alanimikkeen 3105 90 10 kaliumnatriumnitraatti sekä
tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan
enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)

6,5

0

3105 90 99

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta:
typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan
lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lan
noitteiden seokset, joiden typpipitoisuus 0 tai enintään 10 painoprosenttia
(ei kuitenkaan alanimikkeen 3105 90 10 kaliumnatriumnitraatti sekä tab
letteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enin
tään 10 kg:n pakkauksissa olevat)

3,2

0

3201 10 00

Kebratshouute

Vapaa

0

3201 20 00

Mimoosan- eli wattlekuoriuute

6,5

0

3201 90 20

Sumakkiuute, valoneauute, tammiuute ja kastanjauute

5,8

0

3201 90 90

Kasviperäiset parkitusuutteet; tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit
ja muut johdannaiset (ei kuitenkaan kebratshouute, mimoosanuute eli
wattlekuoriuute, sumakkiuute, valoneauute, tammiuute ja kastanjauute)

5,3

0

3202 10 00

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet

5,3

0

3202 90 00

Epäorgaaniset parkitusaineet; parkitusvalmisteet, myös luonnon parkitus
aineita sisältävät; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten

5,3

0

3203 00 10

Kasviperäiset väriaineet, myös väriuutteet, myös kemiallisesti määritellyt;
kasviperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä
tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuiten
kaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

Vapaa

0

3203 00 90

Eläinperäiset väriaineet, (myös väriuutteet, mutta ei ’eläinmusta’), myös ke
miallisesti määritellyt; eläinperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet, jol
laisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden
tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja
3215 valmisteet)

2,5

0
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3204 11 00

Synteettiset orgaaniset dispersiovärit; synteettisiin orgaanisiin dispersiovä
reihin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen vär
jäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3204 12 00

Synteettiset orgaaniset happovärit, myös esimetalloidut, ja synteettiset or
gaaniset peittavärit; synteettisiin orgaanisiin happoväreihin tai peittavärei
hin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjää
miseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3204 13 00

Synteettiset orgaaniset emäksiset värit; synteettisiin orgaanisiin emäksisiin
väreihin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen
värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3204 14 00

Synteettiset orgaaniset suorat värit; synteettisiin orgaanisiin suoriin värei
hin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjää
miseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3204 15 00

Synteettiset orgaaniset kyyppivärit, myös ne, joita sellaisenaan voidaan
käyttää pigmenttiväreinä; synteettisiin orgaanisiin kyyppiväreihin perustu
vat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai
värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3204 16 00

Synteettiset orgaaniset reaktiovärit; synteettisiin orgaanisiin reaktioväreihin
perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämi
seen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3204 17 00

Synteettiset orgaaniset pigmenttivärit; synteettisiin orgaanisiin pigmentti
väreihin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen
värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3204 19 00

Synteettiset orgaaniset väriaineet (ei kuitenkaan dispersiovärit, happovärit,
peittavärit, emäksiset värit, suorat värit, kyyppivärit, reaktiovärit ja pig
menttivärit); näihin väriaineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään
minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei
kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ja 3215
valmisteet); alanimikkeiden 3204 11–3204 19 väriaineiden seokset

6,5

0

3204 20 00

Synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkas
teina, myös kemiallisesti määritellyt

6

0
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3204 90 00

Synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina, myös ke
miallisesti määritellyt

6,5

0

3205 00 00

Substraattipigmentit (ei kuitenkaan kiinan- tai japaninlakka sekä maalit);
substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä
tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuiten
kaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3206 11 00

Titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet, jollaisia käytetään
minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon ja
joissa on vähintään 80 prosenttia titaanidioksidia kuiva-aineen painosta
(ei kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ja
3215 valmisteet)

6

0

3206 19 00

Titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet, jollaisia käytetään
minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon ja
joissa on vähemmän kuin 80 prosenttia titaanidioksidia kuiva-aineen pai
nosta (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3206 20 00

Kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet, jollaisia käytetään
minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei
kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ja 3215
valmisteet)

6,5

0

3206 41 00

Ultramariini ja siihen perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä ta
hansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan
nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet)

6,5

0

3206 42 00

Litoponi ja muut sinkkisulfidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet, jollai
sia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuo
tantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja
3215 valmisteet)

6,5

0

3206 49 10

Magnetiitti, hienoksi jauhettu

Vapaa

0

3206 49 30

Kadmiumyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet, jollaisia käytetään
minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei
kuitenkaan nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmis
teet)

6,5

0

3206 49 80

Epäorgaaniset tai kivennäisperäiset väriaineet, muualle kuulumattomat;
epäorgaanisiin tai kivennäisperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet,
jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden
tuotantoon, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmisteet, luminoforeina käytettävät
epäorgaaniset tuotteet sekä magnetiitti)

6,5

0
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3206 50 00

Epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina, myös kemialli
sesti määritellyt

5,3

0

3207 10 00

Valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet, valmistetut värit ja nii
den kaltaiset valmisteet, jollaisia käytetään keraamisessa, emaloimis- ja la
siteollisuudessa

6,5

0

3207 20 10

Enkopit

5,3

0

3207 20 90

Lasiintuvat emalit ja lasitteet ja niiden kaltaiset valmisteet (ei kuitenkaan
enkopit)

6,3

0

3207 30 00

Nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia käytetään keraa
misessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa

5,3

0

3207 40 10

Emalilasi, jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina

3,7

0

3207 40 20

Lasi hiutaleina, joiden pituus on vähintään 0,1 mutta enintään 3,5 mm ja
paksuus vähintään 2, mutta enintään 5 mikrometriä

Vapaa

0

3207 40 30

Lasi, jauheena tai rakeina, jotka sisältävät vähintään 99 painoprosenttia
piidioksidia

Vapaa

0

3207 40 80

Lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina (ei
kuitenkaan emalilasi, lasi hiutaleina, joiden pituus on vähintään 0,1 mutta
enintään 3,5 mm ja paksuus vähintään 2, mutta enintään 5 mikrometriä
sekä lasi jauheena tai rakeina, jotka sisältävät vähintään 99 painoprosent
tia piidioksidia)

3,7

0

3208 10 10

Liuokset, joissa on polyesteriä liuotettuna haihtuviin orgaanisiin liuotti
miin, liuotinta enemmän kuin 50 painoprosenttia

6,5

0

3208 10 90

Maalit ja lakat, polyestereihin perustuvat, muuhun kuin vettä sisältävään
väliaineeseen dispergoidut tai liuotetut

6,5

0

3208 20 10

Liuokset, joissa on akryyli- tai vinyylipolymeeriä liuotettuna haihtuviin or
gaanisiin liuottimiin, liuotinta enemmän kuin 50 painoprosenttia

6,5

0

3208 20 90

Maalit ja lakat, akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat, muuhun kuin
vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut tai liuotetut

6,5

0

3208 90 11

2,2′-(tert-butyyli-imino)dietanolista ja 4,4′-metyleenidisykloheksyylidi-iso
syanaatista saatu polyuretaani, N,N-dimetyyliasetamidiinliuotettuna, sisäl
tää vähintään 48 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painopro
senttia polymeeriä

Vapaa

0

3208 90 13

p-kresolin ja divinyylibentseenin kopolymeeri, N,N-dimetyyliasetamidiin
liuotettuna, sisältää vähintään 48 painoprosenttia mutta vähemmän kuin
50 painoprosenttia polymeeriä

Vapaa

0
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3208 90 19

Liuokset, joissa on nimikkeiden 3901–3913 tuotetta liuotettuna haihtu
viin orgaanisiin liuottimiin, liuotinta enemmän kuin 50 painoprosenttia
liuoksesta (ei kuitenkaan polyesteriä ja akryyli- tai vinyylipolymeeriä tai
kollodiumeja taikka 2,2′-(tert-butyyli-imino)dietanolista ja 4,4′-metyleeni
disykloheksyylidi-isosyanaatista saatua polyuretaania ja p-kresolin ja divi
nyylibentseenin kopolymeeria, molemmat N,N-dimetyyliasetamidiin liuo
tettuina, ja vähintään 48 painoprosenttia polymeeriä sisältävinä)

6,5

0

3208 90 91

Maalit ja lakat, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoitui
hin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin perustuvat (ei kuitenkaan
polyestereihin ja akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat)

6,5

0

3208 90 99

Maalit ja lakat, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoitui
hin tai liuotettuihin kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin
perustuvat

6,5

0

3209 10 00

Maalit ja lakat, vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettui
hin akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

6,5

0

3209 90 00

Maalit ja lakat, vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettui
hin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnon
polymeereihin perustuvat (ei kuitenkaan akryyli- tai vinyylipolymeereihin
perustuvat)

6,5

0

3210 00 10

Öljymaalit ja -lakat

6,5

0

3210 00 90

Maalit ja lakat (ei kuitenkaan synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti
muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuvat sekä öljymaalit ja -la
kat); valmistetut vesipigmenttivärit, jollaisia käytetään nahan viimeistelyyn

6,5

0

3211 00 00

Valmistetut kuivikkeet (sikkatiivit)

6,5

0

3212 10 10

Pronssi- ja värilehtiset, jollaisia käytetään kirjankansien tai hattunauhojen
painamiseen, epäjaloon metalliin perustuvat

6,5

0

3212 10 90

Pronssi- ja värilehtiset, jollaisia käytetään kirjankansien tai hattunauhojen
painamiseen (ei kuitenkaan epäjaloon metallin perustuvat)

6,5

0

3212 90 31

Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen
dispergoidut pigmentit (myös metallijauheet ja -hiutaleet), jollaisia käyte
tään maalien valmistuksessa, alumiinijauheeseen perustuvat

6,5

0

3212 90 38

Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen
dispergoidut pigmentit (myös metallijauheet ja -hiutaleet), jollaisia käyte
tään maalien valmistuksessa (ei kuitenkaan alumiinijauheeseen perustuvat)

6,5

0

3212 90 90

Vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat värit ja väriaineet,
muualle kuulumattomat

6,5

0
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3213 10 00

Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit, harrastevärit ja niiden kaltai
set värit lajitelmina, tabletteina, putkiloissa, tölkeissä, pulloissa tai niiden
kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa

6,5

0

3213 90 00

Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit, harrastevärit ja niiden kaltai
set värit, tabletteina, putkiloissa, tölkeissä, pulloissa tai niiden kaltaisissa
muodoissa tai pakkauksissa (ei kuitenkaan lajitelmina)

6,5

0

3214 10 10

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivistystah
nat

5

0

3214 10 90

Silotteet

5

0

3214 90 00

Muut kuin tulenkestävät julkisivujen, sisäseinien, lattioiden, sisäkattojen ja
niiden kaltaisten pintojen peittämiseen tarkoitetut valmisteet

5

0

3215 11 00

Painovärit, mustat, myös tiivistetyt ja kiinteät

6,5

0

3215 19 00

Painovärit, myös tiivistetyt ja kiinteät (ei kuitenkaan mustat)

6,5

0

3215 90 10

Kirjoitus- ja piirustusmusteet ja -tussit, myös tiivistetyt ja kiinteät

6,5

0

3215 90 80

Musteet, myös tiivistetyt ja kiinteät (ei kuitenkaan kirjoitus- ja piirustus
musteet ja -tussit)

6,5

0

3301 12 10

Appelsiiniöljyt, terpeenipitoiset, myös jähmeät (concretes) ja vahaa poista
malla saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan appelsiininkukkaöljy)

7

0

3301 12 90

Appelsiiniöljyt, terpeenittömät, myös jähmeät (concretes) ja vahaa poista
malla saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan appelsiininkukkaöljy)

4,4

0

3301 13 10

Sitruunaöljyt, terpeenipitoiset, myös jähmeät (concretes) ja vahaa poista
malla saadut nesteet (absolutes)

7

0

3301 13 90

Sitruunaöljyt, terpeenittömät, myös jähmeät (concretes) ja vahaa poista
malla saadut nesteet (absolutes)

4,4

0

3301 19 20

Sitrushedelmistä saadut haihtuvat öljyt, terpeenipitoiset, myös jähmeät
(concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan
appelsiini- ja sitruunaöljyt)

7

0

3301 19 80

Sitrushedelmistä saadut haihtuvat öljyt, terpeenittömät, myös jähmeät
(concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan
appelsiini- ja sitruunaöljyt)

4,4

0

3301 24 10

Piparminttuöljyt (Mentha piperita), terpeenipitoiset, myös jähmeät (concre
tes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes)

Vapaa

0

3301 24 90

Piparminttuöljyt (Mentha piperita), terpeenittömät, myös jähmeät (concre
tes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes)

2,9

0
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3301 25 10

Minttuöljyt, terpeenipitoiset, myös jähmeät (concretes) ja vahaa poista
malla saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan piparminttuöljy (Mentha pi
perita))

Vapaa

0

3301 25 90

Minttuöljyt, terpeenitömät, myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla
saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan piparminttuöljy (Mentha piperita))

2,9

0

3301 29 11

Neilikasta, niaoulista ja ylang-ylangista saadut öljyt, terpeenipitoiset, myös
jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes)

Vapaa

0

3301 29 31

Neilikasta, niaoulista ja ylang-ylangista saadut öljyt, terpeenittömät, myös
jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes)

2,3

0

3301 29 41

Haihtuvat öljyt, terpeeni poistamatta, myös jähmeät (concretes) ja vahaa
poistamalla saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan sitrushedelmistä saa
dut öljyt, minttu-, neilikka-, niaouli- ja ylang-ylang-öljyt)

Vapaa

0

3301 29 71

Pelargoniöljy (geraniumöljy), jasmiiniöljy ja vetiveriaöljy, terpeenitömät,
myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes)

2,3

0

3301 29 79

Laventeliöljy ja lavandiiniöljy, terpeenitön, myös jähmeät (concretes) ja va
haa poistamalla saadut nesteet (absolutes)

2,9

0

3301 29 91

Haihtuvat öljyt, terpeenitömät, myös jähmeät (concretes) ja vahaa poista
malla saadut nesteet (absolutes) (ei kuitenkaan sitrushedelmistä saadut öl
jyt, pelargoniöljy (geraniumöljy), jasmiiniöljy tai laventeli-, lavandiini-,
minttu-, vetiveria-, neilikka-, niaouli- ja ylang-ylang-öljy)

2,3

0

3301 30 00

Resinoidit

2

0

3301 90 10

Terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtu
vista öljyistä

2,3

0

3301 90 21

Lakritsista ja humalasta saadut uutetut oleohartsit

3,2

0

3301 90 30

Uutetut oleohartsit, Quassia amara -lajin puusta, aaloesta, mannasta ja
muista kasveista saadut (ei kuitenkaan vanilja, lakritsi ja humala)

Vapaa

0

3301 90 90

Haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden
kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saa
dut; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

3

0

3302 10 10

Hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, joissa on kaikki juomille
luonteenomaiset aromiaineet, todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin
0,5 tilavuusprosenttia, juomateollisuudessa käytettävät

17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

0

3302 10 21

Hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, joissa on kaikki juomille
luonteenomaiset aromiaineet ja joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakka
roosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän
kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia
sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia
tai tärkkelystä, juomateollisuudessa käytettävät (ei kuitenkaan ne, joiden
todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia)

12,8

0

24.12.2016

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/267

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

3302 10 29

1

Hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, joissa on kaikki juomille
luonteenomaiset aromiaineet ja jossa on vähintään 1,5 painoprosenttia
maitorasvaa, vähintään 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vä
hintään 5 painoprosenttia glukoosia tai vähintään 5 painoprosenttia tärk
kelystä, juomateollisuudessa käytettävät (ei kuitenkaan ne, joiden todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia). Sokeripitoi
suus < 70 %

9 + EA

0

3302 10 29

2

Hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, joissa on kaikki juomille
luonteenomaiset aromiaineet ja jossa on vähintään 1,5 painoprosenttia
maitorasvaa, vähintään 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vä
hintään 5 painoprosenttia glukoosia tai vähintään 5 painoprosenttia tärk
kelystä, juomateollisuudessa käytettävät (ei kuitenkaan ne, joiden todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia). Sokeripitoi
suus ≥ 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

3302 10 40

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen ai
neeseen perustuvat seokset, myös alkoholiliuokset, jollaisia käytetään
raaka-aineena juomateollisuudessa, ja hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat
valmisteet, jollaisia käytetään juomateollisuudessa (ei kuitenkaan valmis
teet, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet)

Vapaa

0

3302 10 90

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen ai
neeseen perustuvat seokset, myös alkoholiliuokset, jollaisia käytetään
raaka-aineena elintarviketeollisuudessa

Vapaa

0

3302 90 10

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen ai
neeseen perustuvat seokset, jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuu
dessa, alkoholiliuoksena (ei kuitenkaan juoma- ja elintarviketeollisuudessa
käytettävät)

Vapaa

0

3302 90 90

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen ai
neeseen perustuvat seokset, jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa
(ei kuitenkaan juoma- ja elintarviketeollisuudessa käytettävät sekä alkoho
liliuokset)

Vapaa

0

3303 00 10

Hajuvedet (ei kuitenkaan partavedet (after-shave lotion) ja henkilökohtai
seen käyttöön tarkoitetut deodorantit)

Vapaa

0

3303 00 90

Toalettivedet (ei kuitenkaan partavedet (after-shave lotion) ja henkilökoh
taiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit)

Vapaa

0

3304 10 00

Huulimeikkivalmisteet

Vapaa

0

3304 20 00

Silmämeikkivalmisteet

Vapaa

0

3304 30 00

Manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet

Vapaa

0

3304 91 00

Puuterit, myös puristepuuterit (ei kuitenkaan lääkkeet)

Vapaa

0
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3304 99 00

Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoitovalmisteet (muut kuin
lääkkeet), myös aurinkosuoja- ja rusketusvalmisteet (ei kuitenkaan lääk
keet, huulimeikkivalmisteet, silmämeikkivalmisteet, manikyyri- ja pedikyy
rivalmisteet sekä puuterit, myös puristepuuterit)

Vapaa

0

3305 10 00

Shampoot

Vapaa

0

3305 20 00

Permanenttivalmisteet hiusten kihartamista tai suoristamista varten

Vapaa

0

3305 30 00

Hiuskiinteet

Vapaa

0

3305 90 10

Hiusvedet

Vapaa

0

3305 90 90

Hiuksiin käytettävät valmisteet (ei kuitenkaan shampoot, permanenttival
misteet hiusten kihartamista tai suoristamista varten, hiuskiinteet ja hius
vedet)

Vapaa

0

3306 10 00

Hampaiden puhdistusaineet, myös hammaslääkärien käyttämät

Vapaa

0

3306 20 00

Hammasvälien puhdistukseen käytettävä lanka (hammaslanka), yksittäi
sissä vähittäismyyntipakkauksissa

4

0

3306 90 00

Suun- ja hampaidenhoitovalmisteet, myös hammasproteesin kiinnitystah
nat ja -jauheet (paitsi hampaiden puhdistusaineet sekä hammasvälien puh
distukseen käytettävä lanka (hammaslanka))

Vapaa

0

3307 10 00

Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shave-valmisteet

6,5

0

3307 20 00

Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit ja antiperspirantit

6,5

0

3307 30 00

Hajustetut kylpysuolat ja muut kylpyvalmisteet

6,5

0

3307 41 00

’Agarbatti’ ja muut hyvänhajuiset valmisteet, jotka vaikuttavat palaessaan

6,5

0

3307 49 00

huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut valmisteet, myös
uskonnollisten rituaalien yhteydessä käytettävät hyvänhajuiset valmisteet
(ei kuitenkaan ’agarbatti’ ja muut hyvänhajuiset valmisteet, jotka vaikutta
vat palaessaan)

6,5

0

3307 90 00

Karvanpoistoaineet sekä muut hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet,
muualle kuulumattomat

6,5

0

3401 11 00

Saippua, suopa ja saippuana käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet
ja valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina, sekä saippualla
tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu,
huopa tai kuitukangas, toalettikäyttöön tarkoitetut, myös tuotteet, joihin
on lisätty lääkeainetta

Vapaa

0
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3401 19 00

Saippua, suopa ja saippuana käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet
ja valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina, sekä saippualla
tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu,
huopa tai kuitukangas (ei kuitenkaan toalettikäyttöön tarkoitetut sekä
tuotteet, joihin on lisätty lääkeainetta)

Vapaa

0

3401 20 10

Saippua ja suopa hiutaleina, levyinä, rakeina tai jauheena

Vapaa

0

3401 20 90

Saippua ja suopa tahnana tai vesiliuoksena (nestesaippua)

Vapaa

0

3401 30 00

Ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet
nestemäisinä tai voiteina, vähittäismyyntimuodossa, myös jos niissä on
saippuaa

4

0

3402 11 10

Vesiliuos, joka sisältää vähintään 30, mutta enintään 50 painoprosenttia
dinatriumalkyyli[oksidi(bentseenisulfonaattia)] (ei kuitenkaan saippuat ja
suovat)

Vapaa

0

3402 11 90

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, anioniaktiiviset, myös vähittäismyynti
pakkauksissa (ei kuitenkaan saippuat ja suovat ja vesiliuos, joka sisältää
vähintään 30, mutta enintään 50 painoprosenttia dinatriumalkyyli[oksidi
(bentseenisulfonaattia)])

4

0

3402 12 00

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, kationiaktiiviset, myös vähittäismyynti
pakkauksissa (ei kuitenkaan saippuat ja suovat)

4

0

3402 13 00

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, ionittomat, myös vähittäismyyntipak
kauksissa (ei kuitenkaan saippuat ja suovat)

4

0

3402 19 00

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, myös vähittäismyyntipakkauksissa (ei
kuitenkaan anioniaktiiviset, kationiaktiiviset tai ionittomat sekä saippuat
ja suovat)

4

0

3402 20 20

Pinta-aktiiviset valmisteet, vähittäismyyntipakkauksissa (ei kuitenkaan or
gaaniset pinta-aktiiviset valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappa
leina ja ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja val
misteet nestemäisinä tai voiteina)

4

0

3402 20 90

Pesuvalmisteet, myös pesuapuvalmisteet, ja puhdistusvalmisteet, vähittäis
myyntipakkauksissa (ei kuitenkaan orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, saip
puat, suovat ja pinta-aktiiviset valmisteet sekä ihon pesuun käytettävät
tuotteet ja valmisteet nestemäisinä tai voiteina)

4

0

3402 90 10

Pinta-aktiiviset valmisteet (ei kuitenkaan vähittäismyyntipakkauksissa ole
vat, orgaaniset pinta-aktiiviset valmisteet tankoina, paloina tai valettuina
kappaleina sekä ihon pesuun käytettävät tuotteet ja valmisteet nestemäi
sinä tai voiteina)

4

0
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3402 90 90

Pesuvalmisteet, myös pesuapuvalmisteet, ja puhdistusvalmisteet (ei kuiten
kaan vähittäismyyntipakkauksissa olevat, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet,
saippuat, suovat ja pinta-aktiiviset valmisteet sekä ihon pesuun käytettävät
tuotteet ja valmisteet nestemäisinä tai voiteina)

4

0

3403 11 00

Valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden öljytai rasvakäsittelyyn, maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä si
sältävät (ei kuitenkaan valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai
bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia)

4,6

0

3403 19 10

Voiteluvalmisteet, myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden ir
rottamista helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä
muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat, joissa on vähintään
70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä,
mutta ei kuitenkaan perusaineosana (ei kuitenkaan valmisteet tekstiiliainei
den, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn)

6,5

0

3403 19 91

Koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen voiteluvalmisteet, joissa on vähintään
70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

4,6

0

3403 19 99

Voiteluvalmisteet, myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden ir
rottamista helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä
muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat, joissa on vähintään
70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä (ei
kuitenkaan koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen voiteluvalmisteet ja valmis
teet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn)

4,6

0

3403 91 00

Valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden öljytai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä sisältävät

4,6

0

3403 99 10

Koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen voiteluvalmisteet, ei kuitenkaan maaöl
jyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä sisältävät

4,6

0

3403 99 90

Voiteluvalmisteet, myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden ir
rottamista helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä
muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat, maaöljyjä tai bitumi
sista kivennäisistä saatuja öljyjä sisältämättömät (ei kuitenkaan koneiden,
laitteiden ja ajoneuvojen voiteluvalmisteet ja valmisteet tekstiiliaineiden,
nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn)

4,6

0

3404 20 00

Poly(oksieteeni)vaha (polyeteeniglykolivaha)

Vapaa

0
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3404 90 10

Valmistetut vahat, myös sinettivaha (ei kuitenkaan kemiallisesti muunnettu
ruskohiilivaha (ligniittivaha) ja poly(oksieteeni)vaha (polyeteeniglykoli
vaha))

Vapaa

0

3404 90 80

Tekovahat (ei kuitenkaan valmistetut vahat, myös sinettivaha, ja poly(ok
sieteeni)vaha (polyeteeniglykolivaha))

Vapaa

0

3405 10 00

Kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet jalkineita ja nahkaa
varten, myös paperi, vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen muovi ja huo
koinen kumi, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty tällaisella valmis
teella (ei kuitenkaan nimikkeen 3404 tekovahat ja valmistetut vahat)

Vapaa

0

3405 20 00

Kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet puuhuonekalujen, -lat
tioiden ja muiden puupintojen hoitoa varten, myös paperi, vanu, huopa,
kuitukangas, huokoinen muovi ja huokoinen kumi, jotka on kyllästetty,
päällystetty tai peitetty tällaisella valmisteella (ei kuitenkaan nimikkeen
3404 tekovahat ja valmistetut vahat)

Vapaa

0

3405 30 00

Kiillotusaineet ja niiden kaltaiset valmisteet vaununkoreja varten, myös pa
peri, vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen muovi ja huokoinen kumi,
jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty tällaisella valmisteella (ei kui
tenkaan nimikkeen 3404 tekovahat ja valmistetut vahat)

Vapaa

0

3405 40 00

Hankauspastat ja -jauheet sekä muut hankausvalmisteet, myös paperi,
vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen muovi ja huokoinen kumi, jotka on
kyllästetty, päällystetty tai peitetty tällaisella valmisteella

Vapaa

0

3405 90 10

Metallikiillotteet, myös paperi, vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen mu
ovi ja huokoinen kumi, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty tällai
sella valmisteella

Vapaa

0

3405 90 90

Lasikiillotteet, myös paperi, vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen muovi
ja huokoinen kumi, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty tällaisella
valmisteella

Vapaa

0

3406 00 11

Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät, sileät ja hajustamattomat

Vapaa

0

3406 00 19

Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät, myös hajustetut (ei kuitenkaan sileät
ja hajustamattomat)

Vapaa

0

3406 00 90

Yökynttilät sekä niiden kaltaiset tavarat (ei kuitenkaan steariini-, parafiinija vahakynttilät)

Vapaa

0

3407 00 00

Muovailumassat, myös lasten ajanvietteeksi tarkoitetut; valmisteet, jollaiset
tunnetaan ’hammasvahana’ tai ’hammasmallimassana’, sarjoina, vähittäis
myyntipakkauksissa, levyinä, hevosenkengän muotoisina kappaleina, tan
koina tai niiden kaltaisessa muodossa; muut hammaslääkintäkäyttöön tar
koitetut valmisteet, jotka perustuvat kipsiin (kalsinoituun kipsikiveen tai
kalsiumsulfaattiin)

Vapaa

0
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Vapaa

0

3501 10 10

Kaseiini, keinotekoisten tekstiilikuitujen valmistukseen tarkoitettu

3501 10 50

Kaseiini, teollisuuskäyttöön (ei kuitenkaan elintarvikkeiden tai rehun ja
keinotekoisten tekstiilikuitujen valmistukseen tarkoitettu)

3,2

0

3501 10 90

Kaseiini, elintarvikkeiden tai rehun valmistukseen tarkoitettu ja muut ka
seiinit (ei kuitenkaan keinotekoisten tekstiilikuitujen valmistukseen ja
muuhun teollisuuskäyttöön tarkoitettu)

9

0

3501 90 10

Kaseiiniliimat (ei kuitenkaan liimana tai liisterinä myytävät nettopainol
taan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa)

8,3

0

3501 90 90

Kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset

6,4

0

3502 11 10

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu (esim. levyinä, suomuina, hiuta
leina tai jauheena), ihmisravinnoksi soveltumaton tai soveltumattomaksi
tehtävä

Vapaa

0

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu (esim. levyinä, suomuina, hiuta
leina tai jauheena), ihmisravinnoksi soveltuva

123,5 EUR/100 kg/
net

-

3502 19 10

Muna-albumiini (ovalbumiini), ihmisravinnoksi soveltumaton tai soveltu
mattomaksi tehtävä (ei kuitenkaan kuivattu (esim. levyinä, suomuina, hiu
taleina tai jauheena))

Vapaa

0

3502 19 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), ihmisravinnoksi soveltuva (ei kuitenkaan
kuivattu (esim. levyinä, suomuina, hiutaleina tai jauheena))

16,7 EUR/100 kg/
net

-

3502 20 10

Maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai useamman heraproteiinin
tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia
kuiva-aineen painosta, ihmisravinnoksi soveltumattomat tai soveltumatto
miksi tehtävät

Vapaa

0

3502 20 91

Maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai useamman heraproteiinin
tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia
kuiva-aineen painosta, ihmisravinnoksi soveltuvat, kuivatut (esim. levyinä,
suomuina, hiutaleina tai jauheena)

123,5 EUR/100 kg/
net

-

3502 20 99

Maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai useamman heraproteiinin
tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia
kuiva-aineen painosta, ihmisravinnoksi soveltuvat (ei kuitenkaan kuivatut
(esim. levyinä, suomuina, hiutaleina tai jauheena))

16,7 EUR/100 kg/
net

-

3502 90 20

Albumiinit, ihmisravinnoksi soveltumattomat tai soveltumattomiksi tehtä
vät (ei kuitenkaan muna-albumiini (ovalbumiini) ja maitoalbumiini (laktal
bumiini) (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden he
raproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen pai
nosta))

Vapaa

0

3502 90 70

Albumiinit, ihmisravinnoksi soveltuvat (ei kuitenkaan muna-albumiini
(ovalbumiini) ja maitoalbumiini (laktalbumiini) (myös kahden tai useam
man heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi
kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta))

6,4

-
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3502 90 90

Albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

7,7

0

3503 00 10

Gelatiini, myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös pinta
käsiteltyinä tai värjättyinä, ja gelatiinijohdannaiset (ei kuitenkaan epäpuh
taat gelatiinit)

7,7

0

3503 00 80

Kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat (ei kuitenkaan nimikkeen
3501 kaseiiniliimat)

7,7

0

3504 00 00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannai
set, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty

3,4

0

3505 10 10

Dekstriinit

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

-

3505 10 50

Tärkkelys, esteröity tai eetteröity (ei kuitenkaan dekstriinit)

7,7

0

3505 10 90

Modifioitu tärkkelys (ei kuitenkaan esteröity tai eetteröity ja dekstriinit)

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

-

3505 20 10

Liimat ja liisterit, joissa on vähemmän kuin 25 painoprosenttia tärkkelystä
tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä (ei kuitenkaan nettopai
noltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa)

8,3 + 4,5 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3505 20 30

Liimat ja liisterit, joissa on vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähem
män kuin 55 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modi
fioitua tärkkelystä (ei kuitenkaan nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähit
täismyyntipakkauksissa)

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3505 20 50

Liimat ja liisterit, joissa on vähintään 55 painoprosenttia, mutta vähem
män kuin 80 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modi
fioitua tärkkelystä (ei kuitenkaan nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähit
täismyyntipakkauksissa)

8,3 + 14,2 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3505 20 90

Liimat ja liisterit, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tärkkelystä tai
dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä (ei kuitenkaan nettopainol
taan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa)

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3506 10 00

Liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä
myytävät, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa

6,5

0

3506 91 00

Kumiin tai nimikkeiden 3901–3913 polymeereihin perustuvat liimat ja
liisterit (ei kuitenkaan liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuot
teet, liimana tai liisterinä myytävät, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähit
täismyyntipakkauksissa)

6,5

0

3506 99 00

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat

6,5

0
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6,3

0

3507 10 00

Juoksutin ja juoksutintiivisteet

3507 90 10

Lipoproteiinilipaasi

Vapaa

0

3507 90 20

Aspergilluksen alkaalinen proteaasi

Vapaa

0

3507 90 90

Entsyymit ja entsyymivalmisteet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
juoksutin ja juoksutintiivisteet, lipoproteiinilipaasi, aspergilluksen alkaali
nen proteaasi)

6,3

0

3601 00 00

Ruuti

5,7

0

3602 00 00

Valmistetut räjähdysaineet (muut kuin ruuti)

6,5

0

3603 00 10

Tulilanka; räjähtävä tulilanka

6

0

3603 00 90

Sytytysnallit ja räjähdysnallit, sytyttimet sekä sähköräjähdysnallit (ei kui
tenkaan kranaattien sytyttimet ja patruunahylsyt, myös nallilla varustetut)

6,5

0

3604 10 00

Ilotulitusvälineet

6,5

0

3604 90 00

Merkinantoraketit, saderaketit, paukkuopasteet ja muut pyrotekniset tava
rat (ei kuitenkaan ilotulitusvälineet ja harjoituspatruunat)

6,5

0

3605 00 00

Tulitikut (ei kuitenkaan nimikkeen 3604 pyrotekniset tavarat)

6,5

0

3606 10 00

Polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään 300 cm3 vetävissä astioissa,
jollaisia käytetään savukkeensytyttimien ja niiden kaltaisten sytyttimien
täyttämiseen

6,5

0

3606 90 10

Ferrocerium ja muut pyroforiset seokset kaikissa muodoissa

6

0

3606 90 90

Metaldehydi, heksametyleenitetramiini ja niiden kaltaiset aineet tabletteina,
puikkoina tai niiden kaltaisissa muodoissa polttoaineeksi; alkoholiin pe
rustuvat polttoaineet sekä samankaltaiset polttoainevalmisteet, kiinteät tai
puolijähmeät; hartsisoihdut, tulensytytysvalmisteet ja niiden kaltaiset tuot
teet

6,5

0

3701 10 10

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, röntgen
käyttöön tarkoitetut, lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintäkäyttöön
tarkoitetut (muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä)

6,5

0

3701 10 90

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, röntgen
käyttöön tarkoitetut (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä
olevat; lääkintä-, hammaslääkintä- tai eläinlääkintäkäyttöön tarkoitetut)

6,5

0

3701 20 00

Pikakuvafilmit, laa'at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä

6,5

0
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3701 30 00

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, joissa vä
hintään yksi sivu on pidempi kuin 255 mm

6,5

0

3701 91 00

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ai
netta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä, värivalokuvausta (moni
värikuvausta) varten (ei kuitenkaan pikakuvafilmit)

6,5

0

3701 99 00

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ai
netta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä, mustavalkokuvausta
varten (ei kuitenkaan röntgenkäyttöön tarkoitetut ja valokuvauslevyt ja
-laakafilmit, joissa vähintään yksi sivu on pidempi kuin 255 mm sekä pi
kakuvafilmit)

6,5

0

3702 10 00

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, röntgenkäyttöön
tarkoitetut (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 31 20

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys enintään 105 mm ja pituus enintään 30 m,
värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten (ei kuitenkaan paperia, kar
tonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 31 91

Värinegatiivifilmi, jonka leveys on vähintään 75 mutta enintään 105 mm
ja pituus vähintään 100 m, pikafilmien valmistukseen, rullissa, säteilyher
kät, valottamattomat, rei'ittämättömät (ei kuitenkaan paperia, kartonkia,
pahvia tai tekstiiliä olevat)

Vapaa

0

3702 31 98

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys enintään 105 mm ja pituus suurempi kuin
30 m, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten (ei kuitenkaan paperia,
kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat ja värinegatiivifilmi, jonka leveys on
vähintään 75 mutta enintään105 mm ja pituus vähintään 100 m, pikafil
mien valmistukseen)

6,5

0

3702 32 10

Mikrofilmi ja graafisen alan valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rul
lissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'ittämättömät, leveys enintään
35 mm, joissa on hopeahalidiemulsio, mustavalkokuvausta varten (ei kui
tenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 32 20

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys enintään 35 mm, joissa on hopeahalidie
mulsio, mustavalkokuvausta varten (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pah
via tai tekstiiliä olevat, röntgenkäyttöön tarkoitetut sekä mikrofilmit ja
graafisen alan filmit)

5,3

0

3702 32 31

Mikrofilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'ittämättömät, le
veys suurempi kuin 35 mm mutta enintään 105 mm, joissa on hopeahali
diemulsio, mustavalkokuvausta varten

6,5

0
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3702 32 50

Graafisen alan valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyher
kät, valottamattomat, rei'ittämättömät, leveys suurempi kuin 35 mm
mutta enintään 105 mm, joissa on hopeahalidiemulsio, mustavalkoku
vausta varten (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 32 80

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys suurempi kuin 35 mm mutta enintään
105 mm, joissa on hopeahalidiemulsio, muuhun kuin mustavalkokuvauk
seen tarkoitetut (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä ole
vat, röntgenkäyttöön tarkoitetut, mikrofilmit ja graafisen alan filmit)

6,5

0

3702 39 00

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys enintään 105 mm, mustavalkokuvausta
varten (ei kuitenkaan filmit, joissa on hopeahalidiemulsio, paperia, karton
kia, pahvia tai tekstiiliä olevat filmit sekä röntgenkäyttöön tarkoitetut fil
mit)

6,5

0

3702 41 00

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suurempi
kuin 200 m, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten (ei kuitenkaan
paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 42 00

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suurempi
kuin 200 m, mustavalkokuvausta varten (ei kuitenkaan paperia, kartonkia,
pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 43 00

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus enintään
200 m (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 44 00

Valokuvausfilmit (myös pikakuvafilmit) rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, rei'ittämättömät, leveys suurempi kuin 105 mm ja enintään
610 mm (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 51 00

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, väriva
lokuvausta (monivärikuvausta) varten, leveys enintään 16 mm ja pituus
enintään 14 m (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä ole
vat)

5,3

0

3702 52 00

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, väriva
lokuvausta (monivärikuvausta) varten, leveys enintään 16 mm ja pituus
suurempi kuin 14 m (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä
olevat)

5,3

0

3702 53 00

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, väriva
lokuvausta (monivärikuvausta) varten, leveys suurempi kuin 16 mm
mutta enintään 35 mm ja pituus enintään 30 m, dioja varten

5,3

0
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3702 54 10

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, väriva
lokuvausta (monivärikuvausta) varten, leveys suurempi kuin 16 mm
mutta enintään 24 mm ja pituus enintään 30 m (ei kuitenkaan paperia,
kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat; dioja varten sekä pikakuvafilmit rul
lissa)

5

0

3702 54 90

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, väriva
lokuvausta (monivärikuvausta) varten, leveys suurempi kuin 24 mm
mutta enintään 35 mm ja pituus enintään 30 m (ei kuitenkaan paperia,
kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat; dioja varten sekä pikakuvafilmit rul
lissa)

5

0

3702 55 00

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, väriva
lokuvausta (monivärikuvausta) varten, leveys suurempi kuin 16 mm
mutta enintään 35 mm ja pituus suurempi kuin 30 m (ei kuitenkaan pa
peria, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat; dioja varten sekä pikakuvafil
mit rullissa)

5,3

0

3702 56 00

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, väriva
lokuvausta (monivärikuvausta) varten, leveys suurempi kuin 35 mm (ei
kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 91 20

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, musta
valkokuvausta varten, leveys enintään 16 mm, graafisen alan filmit (ei kui
tenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

6,5

0

3702 91 80

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, musta
valkokuvausta varten, leveys enintään 16 mm (ei kuitenkaan paperia, kar
tonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat; graafisen alan filmit)

5,3

0

3702 93 10

Mikrofilmit ja graafisen alan filmit, rullissa, säteilyherkät, valottamattomat,
rei'itetyt, mustavalkokuvausta varten, leveys suurempi kuin 16 mm mutta
enintään 35 mm ja pituus enintään 30 m

6,5

0

3702 93 90

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, musta
valkokuvausta varten, leveys suurempi kuin 16 mm mutta enintään
35 mm, pituus enintään 30 m (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia
tai tekstiiliä olevat; röntgenkäyttöön tarkoitetut, mikrofilmit ja graafisen
alan filmit)

5,3

0

3702 94 10

Mikrofilmit ja graafisen alan filmit, rullissa, säteilyherkät, valottamattomat,
rei'itetyt, mustavalkokuvausta varten, leveys suurempi kuin 16 mm mutta
enintään 35 mm ja pituus suurempi kuin 30 m

6,5

0

3702 94 90

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, musta
valkokuvausta varten, leveys suurempi kuin 16 mm mutta enintään
35 mm, pituus suurempi kuin 30 m (ei kuitenkaan paperia, kartonkia,
pahvia tai tekstiiliä olevat; röntgenkäyttöön tarkoitetut, mikrofilmit ja
graafisen alan filmit)

5,3

0

3702 95 00

Valokuvausfilmit, rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, rei'itetyt, musta
valkokuvausta varten, leveys suurempi kuin 35 mm (ei kuitenkaan pape
ria, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat, röntgenkäyttöön tarkoitetut sekä
mikrofilmit ja graafisen alan filmit)

6,5

0
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3703 10 00

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteilyherkät, valottamat
tomat, rullissa, joiden leveys on suurempi 610 mm

6,5

0

3703 20 10

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteilyherkät, valottamat
tomat, kääntöfilmeistä valmistettavia värivalokuvia varten (ei kuitenkaan
rullissa, joiden leveys on suurempi kuin 610 mm)

6,5

0

3703 20 90

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteilyherkät, valottamat
tomat, värivalokuvausta varten (ei kuitenkaan rullissa, joiden leveys on
suurempi kuin 610 mm, sekä kääntöfilmeistä valmistettavia värivalokuvia
varten)

6,5

0

3703 90 10

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, valottamattomat, musta
valkokuvia varten, hopea- tai platinasuoloilla säteilylle herkistetyt (ei kui
tenkaan rullissa, joiden leveys on suurempi kuin 610 mm)

6,5

0

3703 90 90

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteilyherkät, valottamat
tomat, mustavalkokuvia varten (ei kuitenkaan rullissa, joiden leveys on
suurempi kuin 610 mm, ja hopea- tai platinasuoloilla säteilylle herkiste
tyt)

6,5

0

3704 00 10

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut, mutta kehittämättömät (ei kuitenkaan
paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat)

Vapaa

0

3704 00 90

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, valotetut, mutta kehittä
mättömät

6,5

0

3705 10 00

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut ja kehitetyt, offsetpainatusta ja -mo
nistusta varten (ei kuitenkaan paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä ole
vat sekä elokuvafilmit ja käyttövalmiit levyt)

5,3

0

3705 90 10

Mikrofilmit, valotetut ja kehitetyt (ei kuitenkaan mikrofilmi offsetpaina
tusta ja -monistusta varten)

3,2

0

3705 90 90

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut ja kehitetyt (ei kuitenkaan paperia,
kartonkia, pahvia tai tekstiiliä olevat, elokuvafilmit, filmit offsetpainatusta
ja -monistusta varten sekä mikrofilmit)

5,3

0

3706 10 10

Elokuvafilmit, valotetut ja kehitetyt, sisältäen ainoastaan ääniraidan, leveys
vähintään 35 mm

Vapaa

0

3706 10 91

Elokuvafilmien negatiivit ja välipositiivit, valotetut ja kehitetyt, myös yh
distettyinä ääniraitaan, leveys vähintään 35 mm

Vapaa

0

3706 10 99

Elokuvafilmien positiivit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä äänirai
taan, leveys vähintään 35 mm (ei kuitenkaan välipositiivit)

5 EUR/100 m

0
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3706 90 10

Elokuvafilmit, valotetut ja kehitetyt, sisältäen ainoastaan ääniraidan, leveys
pienempi kuin 35 mm

Vapaa

0

3706 90 31

Elokuvafilmien negatiivit ja välipositiivit, valotetut ja kehitetyt, myös yh
distettyinä ääniraitaan, leveys pienempi kuin 35 mm

Vapaa

0

3706 90 51

Uutisfilmien positiivit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä äänirai
taan, leveys pienempi kuin 35 mm (ei kuitenkaan välipositiivit)

Vapaa

0

3706 90 91

Elokuvafilmien positiivit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä äänirai
taan, leveys pienempi kuin 10 mm (ei kuitenkaan välipositiivit ja uutisfil
mit)

Vapaa

0

3706 90 99

Elokuvafilmien positiivit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä äänirai
taan, leveys vähintään 10 mm mutta pienempi kuin 35 mm (ei kuiten
kaan välipositiivit ja elokuvauutisfilmit)

3,5 EUR/100 m

0

3707 10 00

Säteilylle herkistävät emulsiot (valokuvauskäyttöön)

6

0

3707 90 11

Kehitteet ja kiinnitteet, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten, valo
kuvauskäyttöön tarkoitettujen kemiallisten valmisteiden muodossa, myös
sekoittamattomat tuotteet, annostettuina tai vähittäismyyntipakkauksissa,
käyttövalmiissa muodoissa, valokuvausfilmejä ja -levyjä varten (ei kuiten
kaan nimikkeiden 2843–2846 suolat ja yhdisteet)

6

0

3707 90 19

Kehitteet ja kiinnitteet, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten, valo
kuvauskäyttöön tarkoitettujen kemiallisten valmisteiden muodossa, myös
sekoittamattomat tuotteet, annostettuina tai vähittäismyyntipakkauksissa,
käyttövalmiissa muodoissa, valokuvausfilmejä ja -levyjä varten (ei kuiten
kaan tuotteet valokuvausfilmejä ja -levyjä varten sekä nimikkeiden 2843–
2846 suolat ja yhdisteet)

6

0

3707 90 30

Kehitteet ja kiinnitteet, mustavalkokuvausta varten, valokuvauskäyttöön
tarkoitettujen kemiallisten valmisteiden muodossa, myös sekoittamattomat
tuotteet, annostettuina tai vähittäismyyntipakkauksissa, käyttövalmiissa
muodoissa (ei kuitenkaan nimikkeiden 2843–2846 suolat ja yhdisteet)

6

0

3707 90 90

Kemialliset valmisteet valokuvauskäyttöön, myös sekoittamattomat tuot
teet, annostettuina tai vähittäismyyntipakkauksissa, käyttövalmiissa muo
doissa (ei kuitenkaan lakat, liimat, liisterit ja niiden kaltaiset valmisteet, sä
teilylle herkistävät emulsiot, kehitteet ja kiinnitteet sekä nimikkeiden
2843–2846 jalometallien suolat ja yhdisteet)

6

0

3801 10 00

Keinotekoinen grafiitti (ei kuitenkaan retorttigrafiitti, retorttihiili ja keino
tekoisesta grafiitista valmistetut tavarat, myös keinotekoiseen grafiittiin pe
rustuvat tulenkestävät tuotteet)

3,6

0

3801 20 10

Kolloidinen grafiitti suspensiona öljyssä; puolikolloidinen grafiitti

6,5

0
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3801 20 90

Kolloidinen grafiitti (ei kuitenkaan suspensiona öljyssä ja puolikolloidinen
grafiitti)

4,1

0

3801 30 00

Hiilipitoiset elektrodimassat ja niiden kaltaiset massat uunien vuoraami
seen

5,3

0

3801 90 00

Grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet, massana, möhkäleinä,
levyinä tai muina puolivalmisteina (ei kuitenkaan hiilipitoiset elektrodi
massat ja niiden kaltaiset massat uunien vuoraamiseen)

3,7

0

3802 10 00

Aktiivihiili (ei kuitenkaan lääkkeeksi valmistettuna tai jääkaappien, autojen
yms. ilmanraikasteina käytettäväksi tarkoitettu, vähittäismyyntipakkauk
sissa)

3,2

0

3802 90 00

Aktivoitu piimaa ja muut aktivoidut luonnon kivennäistuotteet; eläinhiili,
myös käytetty (ei kuitenkaan aktiivihiili, ilman sintrausaineita kalsinoitu
diatomiitti ja aktivoidut kemialliset tuotteet)

5,7

0

3803 00 10

Raaka mäntyöljy

Vapaa

0

3803 00 90

Mäntyöljy, myös puhdistettu (ei kuitenkaan raaka mäntyöljy)

4,1

0

3804 00 10

Väkevöity sulfiittijäteliemi

5

0

3804 00 90

Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, myös jos ne on väkevöity
tai niistä on sokerit poistettu tai niitä on käsitelty kemiallisesti, myös lig
niinisulfonaatit (ei kuitenkaan sulfiittijäteliemi, raaka mäntyöljy, natrium
hydroksidi (lipeäkivi) ja sulfaattipiki)

5

0

3805 10 10

Pihkatärpätti

4

0

3805 10 30

Puutärpätti

3,7

0

3805 10 90

Sulfaattitärpätti

3,2

0

3805 90 10

”Pine oil”, jonka pääasiallisena aineosana on alfaterpineoli

3,7

0

3805 90 90

Raaka dipenteeni; sulfaattitärpätti ja muu raaka parasymeeni; havupuun
tislauksessa tai muussa käsittelyssä saadut terpeenipitoiset öljyt (ei kuiten
kaan pihka-, puu- ja sulfaattitärpättiöljyt sekä ”pine oil”, jonka pääasialli
sena aineosana on alfaterpineoli)

3,4

0

3806 10 10

Tuoreesta pihkasta saatu kolofoni

5

0

3806 10 90

Kolofoni ja hartsihapot (ei kuitenkaan tuoreesta pihkasta saadut)

5

0
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3806 20 00

Kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin ja hartsihappojen johdan
naisten suolat (ei kuitenkaan kolofonin additiotuotteiden suolat)

4,2

0

3806 30 00

Hartsiesterit

6,5

0

3806 90 00

Kolofonin johdannaiset, myös kolofonin additiotuotteiden suolat, hartsi
happojen johdannaiset, pinoliini ja hartsiöljyt sekä sulatuksella muunnetut
luonnonhartsit (run gums) (ei kuitenkaan kolofonin suolat, hartsihappojen
suolat, kolofonin johdannaisten suolat, hartsihappojen johdannaisten suo
lat sekä hartsiesterit)

4,2

0

3807 00 10

Puuterva

2,1

0

3807 00 90

Panimopiki ja sen kaltaiset kolofoniin, hartsihappoihin tai kasvipikeen pe
rustuvat valmisteet; puutervaöljyt, puukreosootti, raaka metanoli ja kasvi
piki (ei kuitenkaan puuterva, luonnon burgundinpiki, burgundinhartsi
(keltainen piki), steariinipiki, villarasvapiki ja glyserolipiki)

4,6

0

3808 50 00

Tavarat, jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista aineista: aldriini
(ISO), binapakryyli (ISO), kamfekloori (ISO) (toksafeeni), kaptafoli (ISO),
klordaani (ISO), klordimeformi (ISO), klooribentsilaatti (ISO), DDT (ISO)
(klofenotaani (INN), 1,1,1-trikloori-2,2,-bis(p-kloorifenyyli)etaani), dield
riini (ISO, INN), dinosebi (ISO), sen suolat ja esterit; eteenidibromidi (ISO)
(1,2-dibromietaani), eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani), fluoriaseta
midi (ISO), heptakloori (ISO), heksaklooribentseeni (ISO), 1,2,3,4,5,6-hek
sakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lindaani (ISO, INN), elohopeayh
disteet, metamidofossi (ISO), monokrotofossi (ISO), oksiraani (eteeniok
sidi), parationi (ISO), parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi), pentakloo
rifenoli (ISO), fosfamidoni (ISO), 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trikloorifenoksietik
kahappo), sen suolat tai sen esterit

6

0

3808 91 10

Hyönteisten torjunta-aineet, pyretsoideihin perustuvat, vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 91 20

Hyönteisten torjunta-aineet, kloorattuihin hiilivetyihin perustuvat, vähit
täismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 91 30

Hyönteisten torjunta-aineet, karbamaatteihin perustuvat, vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 91 40

Hyönteisten torjunta-aineet, orgaanisiin fosforiyhdisteisiin perustuvat, vä
hittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 91 90

Hyönteisten torjunta-aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
tai valmisteina tai tavaroina (ei kuitenkaan pyretsoideihin, kloorattuihin
hiilivetyihin, karbamaatteihin tai orgaanisiin fosforiyhdisteisiin perustuvat)

6

0

3808 92 10

Sienitautien torjunta-aineet, kupariyhdisteisiin perustuvat, epäorgaaniset

4,6

0

3808 92 20

Sienitautien torjunta-aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
tai valmisteina tai tavaroina, epäorgaaniset (ei kuitenkaan kupariyhdistei
siin perustuvat)

6

0
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3808 92 30

Sienitautien torjunta-aineet, ditiokarbamaatteihin perustuvat, vähittäis
myyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (ei kuiten
kaan epäorgaaniset)

6

0

3808 92 40

Sienitautien torjunta-aineet, bentsimidatsoleihin perustuvat, vähittäis
myyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (ei kuiten
kaan epäorgaaniset)

6

0

3808 92 50

Sienitautien torjunta-aineet, diatsoleihin tai triatsoleihin perustuvat, vähit
täismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (ei kui
tenkaan epäorgaaniset)

6

0

3808 92 60

Sienitautien torjunta-aineet, diatsiineihin tai morfoliineihin perustuvat, vä
hittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (ei
kuitenkaan epäorgaaniset)

6

0

3808 92 90

Sienitautien torjunta-aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
tai valmisteina tai tavaroina (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja ditiokarba
maatteihin, bentsimidatsoleihin, diatsoleihin, triatsoleihin, diatsiineihin tai
morfoliineihin perustuvat)

6

0

3808 93 11

Rikkakasvien torjunta-aineet, fenoksifytohormoneihin perustuvat, vähit
täismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 93 13

Rikkakasvien torjunta-aineet, triatsiineihin perustuvat, vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 93 15

Rikkakasvien torjunta-aineet, amideihin perustuvat, vähittäismyyntimuo
doissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 93 17

Rikkakasvien torjunta-aineet, karbamaatteihin perustuvat, vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 93 21

Rikkakasvien torjunta-aineet, dinitroaniliinijohdannaisiin perustuvat, vä
hittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 93 23

Rikkakasvien torjunta-aineet, urea-, urasiili- tai sulfonyyliureajohdannaisiin
perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai
tavaroina

6

0

3808 93 27

Rikkakasvien torjunta-aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
tai valmisteina tai tavaroina (ei kuitenkaan fenoksifytohormoneihin, triat
siineihin, amideihin, karbamaatteihin, dinitroaniliinijohdannaisiin taikka
urea-, urasiili- tai sulfonyyliureajohdannaisiin perustuvat)

6

0

3808 93 30

Itämistä estävät aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai val
misteina tai tavaroina

6

0

3808 93 90

Kasvien kasvua säätävät aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauk
sissa tai valmisteina tai tavaroina (ei kuitenkaan nimikkeeseen 3808 50
kuuluvat tavarat)

6,5

0
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3808 94 10

Desinfioimisaineet, kvaternaarisiin ammoniumsuoloihin perustuvat, vähit
täismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 94 20

Desinfioimisaineet, halogenoituihin yhdisteisiin perustuvat, vähittäismyyn
timuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina

6

0

3808 94 90

Desinfioimisaineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmis
teina tai tavaroina (ei kuitenkaan kvaternaarisiin ammoniumsuoloihin tai
halogenoituihin yhdisteisiin perustuvat)

6

0

3808 99 10

Rotanmyrkyt, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina
tai tavaroina

6

0

3808 99 90

Kasvinsuojeluaineet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai val
misteina tai tavaroina (ei kuitenkaan hyönteisten, sienitautien ja rikkakas
vien torjunta-aineet, desinfioimisaineet, rotanmyrkyt ja nimikkeeseen
3808 50 00 kuuluvat tavarat)

6

0

3809 10 10

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai vä
riaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausai
neet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai nii
den kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, tärkkelyspitoisiin
aineisiin perustuvat, joissa on vähemmän kuin 55 painoprosenttia tärkke
lyspitoisia aineita

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 10 30

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai vä
riaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausai
neet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai nii
den kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, tärkkelyspitoisiin
aineisiin perustuvat, joissa on vähintään 55 painoprosenttia, mutta vä
hemmän kuin 70 painoprosenttia tärkkelyspitoisia aineita

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 10 50

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai vä
riaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausai
neet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai nii
den kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, tärkkelyspitoisiin
aineisiin perustuvat, joissa on vähintään 70 painoprosenttia, mutta vä
hemmän kuin 83 painoprosenttia tärkkelyspitoisia aineita

8,3 + 15,1 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 10 90

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai vä
riaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausai
neet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai nii
den kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, tärkkelyspitoisiin
aineisiin perustuvat, joissa on vähintään 83 painoprosenttia tärkkelyspitoi
sia aineita

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 91 00

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai vä
riaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet, esim. liistausai
neet ja peittausaineet, jollaisia käytetään tekstiili- tai sen kaltaisessa teolli
suudessa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tärkkelyspitoisiin aine
isiin perustuvat)

6,3

0
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3809 92 00

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai vä
riaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet, esim. liistausai
neet ja peittausaineet, jollaisia käytetään paperi- tai sen kaltaisessa teolli
suudessa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tärkkelyspitoisiin aine
isiin perustuvat)

6,3

0

3809 93 00

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai vä
riaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet, esim. liistausai
neet ja peittausaineet, jollaisia käytetään nahka- tai sen kaltaisessa teolli
suudessa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tärkkelyspitoisiin aine
isiin perustuvat)

6,3

0

3810 10 00

Metallipintojen peittausvalmisteet; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat,
joissa on metallia ja muita aineita

6,5

0

3810 90 10

Valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen sydämenä
tai päällysteenä

4,1

0

3810 90 90

Sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai
hitsausta varten (ei kuitenkaan valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselekt
rodien ja -puikkojen sydämenä tai päällysteenä, juotos- tai hitsausjauheet
ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita sekä epäjalosta metallista tai
metallikarbidista tehdyt hitsauselektrodit ja -puikot, joissa on sulateaine
päällys)

5

0

3811 11 10

Nakutusta estävät valmisteet bensiiniä varten, tetraetyylilyijyyn perustuvat

6,5

0

3811 11 90

Nakutusta estävät valmisteet bensiiniä varten, lyijy-yhdisteisiin perustuvat
(ei kuitenkaan tetraetyylilyijyyn perustuvat)

5,8

0

3811 19 00

Nakutusta estävät valmisteet bensiiniä varten (ei kuitenkaan lyijy-yhdistei
siin perustuvat)

5,8

0

3811 21 00

Voiteluöljyjen lisäaineet, joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä

5,3

0

3811 29 00

Voiteluöljyjen lisäaineet, joissa ei ole maaöljyjä tai bitumisista kivennäi
sistä saatuja öljyjä

5,8

0

3811 90 00

Hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeet
tia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja mui
den nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä,
lisäainevalmisteet (ei kuitenkaan nakutusta estävät valmisteet ja voiteluöl
jyjen lisäaineet)

5,8

0

3812 10 00

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet

6,3

0
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3812 20 10

Reaktioseos, joka sisältää bentsyyli-3-isobutyryylioksi-1-isopropyyli-2,2dimetyylipropyyliftalaattia sekä bentsyyli-3-isobutyryylioksi-2,2,4-trime
tyylipentyyliftalaattia

Vapaa

0

3812 20 90

Kumin tai muovin pehmitinseokset, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan reaktioseos, joka sisältää bentsyyli-3-isobutyryylioksi-1-isopropyyli2,2-dimetyylipropyyliftalaattia sekä bentsyyli-3-isobutyryylioksi-2,2,4-tri
metyylipentyyliftalaattia)

6,5

0

3812 30 20

Kumin ja muovin hapettumisen estoaineet

6,5

0

3812 30 80

Kumin tai muovin stabilaattoriseokset (ei kuitenkaan hapettumisen estoai
neet)

6,5

0

3813 00 00

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit
ja -pommit (ei kuitenkaan panostetut tai panostamattomat tulensammu
tuslaitteet, myös kannettavat, sekä tulensammutukseen soveltuvat sekoitta
mattomat, kemialliset aineet muissa muodoissa)

6,5

0

3814 00 10

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat, ja val
mistetut maalin- ja lakanpoistoaineet, butyyliasetaattiin perustuvat (ei kui
tenkaan kynsilakanpoistoaineet)

6,5

0

3814 00 90

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat, ja val
mistetut maalin- ja lakanpoistoaineet (ei kuitenkaan butyyliasetaattiin pe
rustuvat ja kynsilakanpoistoaineet)

6,5

0

3815 11 00

Kantajakatalyytit, joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdis
teet, muualle kuulumattomat

6,5

0

3815 12 00

Kantajakatalyytit, joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalli
yhdisteet, muualle kuulumattomat

6,5

0

3815 19 10

Katalyytti rakeina, joista vähintään 90 painoprosenttia on kooltaan enin
tään 10 mikrometriä ja jotka koostuvat magnesiumsilikaattikantaja-aine
ella olevasta oksidiseoksesta ja sisältävät vähintään 20 mutta enintään 35
painoprosenttia kuparia ja vähintään 2 mutta enintään 3 painoprosenttia
vismuttia, näennäinen ominaispaino vähintään 0,2 mutta enintään 1,0

Vapaa

0

3815 19 90

Kantajakatalyytit, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kantajakatalyytit,
joissa aktiivisena aineosana on nikkeli, nikkeliyhdisteet, jalometalli tai jalo
metalliyhdisteet sekä katalyytti rakeina, joista vähintään 90 painoprosent
tia on kooltaan enintään 10 mikrometriä ja jotka koostuvat magnesiumsi
likaattikantaja-aineella olevasta oksidiseoksesta ja sisältävät vähintään 20
mutta enintään 35 painoprosenttia kuparia ja vähintään 2 mutta enintään
3 painoprosenttia vismuttia, näennäinen ominaispaino vähintään 0,2
mutta enintään 1,0)

6,5

0

3815 90 10

Katalyytti, joka koostuu etyylifenyylifosfoniumasetaatin metanoliliuoksesta
(ei kuitenkaan kantajakatalyytit)

Vapaa

0
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3815 90 90

Reaktion käynnistäjät (initiaattorit), reaktion kiihdyttimet (akseleraattorit)
ja katalyyttiset valmisteet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan vulka
noinnin kiihdyttimet, kantajakatalyytit ja katalyytti, joka koostuu etyylife
nyylifosfoniumasetaatin metanoliliuoksesta)

6,5

0

3816 00 00

Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, tulenkestävät (ei kuiten
kaan grafiittiin ja muihin hiilipitoisiin aineisiin perustuvat)

2,7

0

3817 00 50

Suoraketjuinen alkyylibentseeni

6,3

0

3817 00 80

Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, bentsolia ja naf
taleenia alkyloimalla valmistetut (ei kuitenkaan suoraketjuinen alkyylibent
seeni ja syklisten hiilivetyjen isomeeriseokset)

6,3

0

3818 00 10

Pii, seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai
niiden kaltaisissa muodoissa, myös kiillotettu tai yhtenäisellä epitaksiaali
kerroksella päällystetty (paitsi enemmän käsitellyt alkuaineet esim. selektii
visesti diffusioidut)

Vapaa

0

3818 00 90

Kemialliset alkuaineet ja yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektronii
kassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kaltaisissa muodoissa,
sylintereinä tai tankoina, tai kiekoiksi, levyiksi tai niiden kaltaisiksi leikat
tuina, myös kiillotetut tai yhtenäisellä epitaksiaalikerroksella päällystetyt
(ei kuitenkaan enemmän käsitellyt alkuaineet esim. selektiivisesti diffusioi
dut ja seostettu (doped) pii)

Vapaa

0

3819 00 00

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät
nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70
painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

6,5

0

3820 00 00

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistones
teet (ei kuitenkaan kivennäisöljyjen ja muiden nesteiden, joita käytetään
samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet)

6,5

0

3821 00 00

Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (myös virusten ja niiden kal
taisten organismien) tai kasvi-, ihmis- ja eläinsoluviljelmien kehittämistä ja
ylläpitoa varten

5

0

3822 00 00

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmiste
tut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla
tai ilman sitä; varmennetut vertailumateriaalit (ei kuitenkaan yhdistetyt
taudinmääritysreagenssit, veriryhmän määritysreagenssit, terapeuttista, en
nalta ehkäisevää käyttöä tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläi
menveri sekä rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät ja niiden kal
taiset tuotteet)

Vapaa

0

3823 11 00

Steariinihappo, teollinen

5,1

0

3823 12 00

Öljyhappo, teollinen

4,5

0

3823 13 00

Mäntyöljyrasvahapot, teolliset

2,9

0

3823 19 10

Tislatut rasvahapot

2,9

0
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3823 19 30

Rasvahappotisle

2,9

0

3823 19 90

Teolliset monokarboksyylirasvahapot sekä puhdistuksessa saadut happa
mat öljyt (ei kuitenkaan steariinihappo, öljyhappo, mäntyöljyrasvahapot,
tislatut rasvahapot ja rasvahappotisle)

2,9

0

3823 70 00

Teolliset rasva-alkoholit

3,8

0

3824 10 00

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten

6,5

0

3824 30 00

Sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina keskenään tai metallisten si
deaineiden kanssa

5,3

0

3824 40 00

Valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai betonia varten

6,5

0

3824 50 10

Valuvalmis betoni

6,5

0

3824 50 90

Muu kuin tulenkestävä laasti tai betoni (ei kuitenkaan valuvalmis betoni)

6,5

0

3824 60 11

Sorbitoli vesiliuoksena, jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia
D-glusitolipitoisuudesta laskettuna (ei kuitenkaan D-glusitoli (sorbitoli))

7,7 + 16,1 EUR/
100kg/net

-

3824 60 19

Sorbitoli vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia D-man
nitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna (ei kuitenkaan D-glusitoli (sorbi
toli))

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

-

3824 60 91

Sorbitoli, jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitoli-pi
toisuudesta laskettuna (ei kuitenkaan sorbitoli vesiliuoksena sekä D-glusi
toli (sorbitoli))

7,7 + 23 EUR/
100kg/net

-

3824 60 99

Sorbitoli, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusi
toli-pitoisuudesta laskettuna (ei kuitenkaan sorbitoli vesiliuoksena sekä Dglusitoli (sorbitoli))

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

-

3824 71 00

Sekoitukset, joissa on täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC) ja
mahdollisesti myös osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC),
perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC)

6,5

0

3824 72 00

Sekoitukset, joissa on joissa on bromiklooridifluorimetaania, bromitrif
luorimetaania tai dibromitetrafluorietaania

6,5

0

3824 73 00

Sekoitukset, joissa on bromifluorihiilivetyä (HBFC)

6,5

0

3824 74 00

Sekoitukset, joissa on osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC)
ja mahdollisesti myös perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC),
mutta ei täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC)

6,5

0

3824 75 00

Sekoitukset, joissa on hiilitetrakloridia

6,5

0
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3824 76 00

Sekoitukset, joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia)

6,5

0

3824 77 00

Sekoitukset, joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bromikloori
metaania

6,5

0

3824 78 00

Sekoitukset, joissa on perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC),
mutta ei täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC) eikä osittain halo
genoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC)

6,5

0

3824 79 00

Sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin halogeenijohdan
naisia (ei kuitenkaan nimikkeisiin 3824 71 00–3824 78 00 kuuluvat)

6,5

0

3824 81 00

Sekoitukset ja valmisteet, joissa on oksiraania (eteenioksidia)

6,5

0

3824 82 00

Sekoitukset ja valmisteet, joissa on polykloorattuja bifenyylejä (PCB), po
lykloorattuja terfenyylejä (PCT) tai polybromattuja bifenyylejä (PBB)

6,5

0

3824 83 00

Sekoitukset ja valmisteet, joissa on tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia

6,5

0

3824 90 10

Bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden
suolat; maaöljysulfonaatit (ei kuitenkaan ammoniumin, alkalimetallien tai
etanoliamiinien maaöljysulfonaatit)

5,7

0

3824 90 15

Ioninvaihtimet (ei kuitenkaan ryhmän 39 polymeerit)

6,5

0

3824 90 20

Kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten

6

0

3824 90 25

Pyroligniitit (esim. kalsiumin); raaka kalsiumtartraatti; raaka kalsiumsit
raatti

5,1

0

3824 90 30

Nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

3,2

0

3824 90 35

Ruosteenestoaineet, joissa on amiineja aktiivina aineosina

6,5

0

3824 90 40

Epäorgaaniset liuottimien ja ohennusaineiden seokset lakkoja ja sen kaltai
sia tuotteita varten

6,5

0

3824 90 45

Kattilakiven estoaineet ja sen kaltaiset yhdisteet

6,5

0

3824 90 50

Galvanoimisvalmisteet, kemianteollisuuteen ja siihen liittyvään teollisuu
teen tarkoitetut

6,5

0

3824 90 55

Glyserolin mono-, di-, tri- ja rasvahappoestereiden seokset (rasvojen emul
gaattorit)

6,5

0
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3824 90 61

Streptomyces tenebrariusen käymisreaktiosta saatavien antibioottien val
mistuksen välituote, myös kuivattu, nimikkeeseen 3004 kuuluvien, ihmis
ten hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen

Vapaa

0

3824 90 62

Monensiinisuolojen valmistuksen välituote farmaseuttiseen ja kirurgiseen
käyttöön

Vapaa

0

3824 90 64

Kemianteollisuuteen ja siihen liittyvään teollisuuteen tarkoitetut tuotteet ja
valmisteet, farmaseuttiseen ja kirurgiseen käyttöön, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan Streptomyces tenebrariusen käymisreaktiosta saatavien
antibioottien valmistuksen välituote, myös kuivattu, nimikkeeseen 3004
kuuluvien, ihmisten hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen ja
monensiinisuolojen valmistuksen välituote)

6,5

0

3824 90 65

Kemiallisten valmisteiden muodossa olevat aputuotteet valimoita varten
(ei kuitenkaan valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten)

6,5

0

3824 90 70

Rakennusteollisuudessa palon- ja vesisuojauksessa käytettävät kemialliset
valmisteet sekä muut vastaavat suojaavat valmisteet

6,5

0

3824 90 75

Litiumniobaattilevyt, joihin ei ole lisätty epäpuhtausatomeja (undoped)

Vapaa

0

3824 90 80

Dimeroiduista rasvahapoista johdettujen amiinien seos, jonka keskimääräi
nen molekyylipaino on vähintään 520 mutta enintään 550

Vapaa

0

3824 90 85

3-(1-etyyli-1-metyylipropyyli)iso-oksatsol-5-yyliamiini tolueeniliuoksena

Vapaa

0

3824 90 98

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden tuotteet, valmisteet ja jätetuotteet,
myös luonnontuotteiden seokset, muualle kuulumattomat

6,5

0

3825 10 00

Yhdyskuntajäte

6,5

0

3825 20 00

Viemäriliete

6,5

0

3825 30 00

Kliiniset jätteet

6,5

0

3825 41 00

Orgaaniset liuotinjätteet, halogenoidut

6,5

0

3825 49 00

Orgaaniset liuotinjätteet, muut kuin halogenoidut

6,5

0

3825 50 00

Metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden, jarrunesteiden ja jäätymisen
estoaineiden jätteet

6,5

0
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3825 61 00

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätteet, pääosin orgaanisia aine
osia sisältävät (ei kuitenkaan jäätymisen estoaineet)

6,5

0

3825 69 00

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätteet (ei kuitenkaan metallin
peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden, jarrunesteiden ja jäätymisen estoai
neiden jätteet ja pääosin orgaanisia aineosia sisältävät jätteet)

6,5

0

3825 90 10

Alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun puhdistuksessa

5

0

3825 90 90

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan jätteet)

6,5

0

3901 10 10

Suoraketjuinen polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94, al
kumuodossa

6,5

0

3901 10 90

Polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94, alkumuodossa (ei
kuitenkaan suoraketjuinen polyeteeni)

6,5

0

3901 20 10

Polyeteeni, säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina,
rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina, ominaispainon ol
lessa vähintään 0,958 23 °C:ssa ja sisältäen enintään 50 mg/kg alumiinia,
enintään 2 mg/kg kalsiumia, enintään 2 mg/kg kromia, enintään 2 mg/kg
rautaa, enintään 2 mg/kg nikkeliä, enintään 2 mg/kg titaania ja enintään
8 mg/kg vanadiinia, kloorisulfonoidun polyeteenin valmistukseen

Vapaa

0

3901 20 90

Polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään 0,94, alkumuodossa (ei kui
tenkaan polyeteeni, säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä,
jauheina, rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina, ominais
painon ollessa vähintään 0,958 23 °C:ssa ja sisältäen enintään 50 mg/kg
alumiinia, enintään 2 mg/kg kalsiumia, enintään 2 mg/kg kromia, enin
tään 2 mg/kg rautaa, enintään 2 mg/kg nikkeliä, enintään 2 mg/kg titaania
ja enintään 8 mg/kg vanadiinia, kloorisulfonoidun polyeteenin valmistuk
seen)

6,5

0

3901 30 00

Eteeni-vinyyliasetaattikopolymeerit, alkumuodossa

6,5

0

3901 90 10

Ionomeerihartsi, joka koostuu eteeniterpolymeerin, isobutyyliakrylaatin ja
metakryylihapon suolasta

Vapaa

0

3901 90 20

Polystyreenin, eteeni-buteenikopolymeerin ja polystyreenin A-B-A möhkä
lekopolymeeri, joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä, sään
nöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina, rakeina, hiuta
leina ja niiden kaltaisina massatavaroina

Vapaa

0

3901 90 90

Eteenipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polyeteeni, eteeni-vinyylia
setaattikopolymeerit, ionomeerihartsi, joka koostuu eteeniterpolymeerin,
isobutyyliakrylaatin ja metakryylihapon suolasta sekä polystyreenin,
eteeni-buteenikopolymeerin ja polystyreenin A-B-A möhkälekopolymeeri,
joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä, säännöttömän muo
toisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina, rakeina, hiutaleina ja niiden kal
taisina massatavaroina)

6,5

0

3902 10 00

Polypropeeni, alkumuodossa

6,5

0
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3902 20 00

Polyisobuteeni, alkumuodossa

6,5

0

3902 30 00

Propeenikopolymeerit, alkumuodossa

6,5

0

3902 90 10

Polystyreenin, eteeni-buteenikopolymeerin ja polystyreenin A-B-A möhkä
lekopolymeeri, joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä yh
dessä, säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina, ra
keina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina

Vapaa

0

3902 90 20

Poly(but-1-eeni), but-1-eenin ja eteenin kopolymeeri sisältäen enintään 10
painoprosenttia eteeniä tai poly(but-1-eenin), polyeteenin ja/tai polypro
peenin seos sisältäen enintään 10 painoprosenttia polyeteeniä ja/tai enin
tään 25 painoprosenttia polypropeenia, säännöttömän muotoisina kappa
leina, möhkäleinä, jauheina, rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massa
tavaroina

Vapaa

0

3902 90 90

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan poly
propeeni, polyisobuteeni, propeenikopolymeerit, polystyreenin, eteeni-bu
teenikopolymeerin ja polystyreenin A-B-A möhkälekopolymeeri, joka si
sältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä ja polybut-1-eeniä, but-1-ee
nin ja eteenin kopolymeeri sisältäen enintään 10 painoprosenttia eteeniä
tai polybut-1-eenin, polyeteenin ja/tai polypropeenin seos sisältäen enin
tään 10 painoprosenttia polyeteeniä ja/tai enintään 25 painoprosenttia
polypropeenia, säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jau
heina, rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina)

6,5

0

3903 11 00

Soluuntuva polystyreeni, alkumuodossa

6,5

0

3903 19 00

Polystyreeni, alkumuodossa (ei kuitenkaan soluuntuva)

6,5

0

3903 20 00

Styreeni-akryylinitriili-(SAN)-kopolymeerit, alkumuodossa

6,5

0

3903 30 00

Akryylinitriili-butadieeni-sytreeni-(ABS)-kopolymeerit, alkumuodossa

6,5

0

3903 90 10

Yksinomaan styreenin ja allyylialkoholin kopolymeeri asetyyliluvun ol
lessa vähintään 175

Vapaa

0

3903 90 20

Bromattu polystyreeni, joka sisältää vähintään 58 mutta enintään 71 pai
noprosenttia bromia, säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä,
jauheina, rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina

Vapaa

0

3903 90 90

Styreenipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polystyreeni, styreeniakryylinitriili-(SAN)-kopolymeerit ja akryylinitriili-butadieeni-sytreeni(ABS)-kopolymeerit, yksinomaan styreenin ja allyylialkoholin kopolymeeri
asetyyli-luvun ollessa vähintään 175 ja bromattu polystyreeni, joka sisäl
tää vähintään 58 mutta enintään 71 painoprosenttia bromia, säännöttö
män muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina, rakeina, hiutaleina ja
niiden kaltaisina massatavaroina)

6,5

0
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3904 10 00

Poly(vinyylikloridi), jota ei ole sekoitettu muiden aineiden kanssa, alku
muodossa

6,5

0

3904 21 00

Pehmittämätön poly(vinyylikloridi), joka on sekoitettu muiden aineiden
kanssa, alkumuodossa

6,5

0

3904 22 00

Pehmitetty poly(vinyylikloridi), joka on sekoitettu muiden aineiden kanssa,
alkumuodossa

6,5

0

3904 30 00

Vinyylikloridi-vinyyliasetaattikopolymeerit, alkumuodossa

6,5

0

3904 40 00

Vinyylikloridikopolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan vinyylikloridi-vi
nyyliasetaattikopolymeerit)

6,5

0

3904 50 10

Vinylideenikloridin ja akryylinitriilin kopolymeeri, paisuvina kuulina, joi
den läpimitta on vähintään 4 mutta enintään 20 mikrometriä

Vapaa

0

3904 50 90

Vinyylideenikloridipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan vinylideenik
loridin ja akryylinitriilin kopolymeeri, paisuvina kuulina, joiden läpimitta
on vähintään 4 mutta enintään 20 mikrometriä)

6,5

0

3904 61 00

Polytetrafluorieteeni, alkumuodossa

6,5

0

3904 69 10

Poly(vinyylifluoridi), säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä,
jauheina, rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina

Vapaa

0

3904 69 90

Vinyylikloridin ja muiden halogeeniolefiinien fluoripolymeerit, alkumuo
dossa (ei kuitenkaan polytetrafluorieteeni ja poly(vinyylifluoridi) säännöt
tömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina, rakeina, hiutaleina ja
niiden kaltaisina massatavaroina)

6,5

0

3904 90 00

Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit, alkumuodossa (ei kui
tenkaan poly(vinyylikloridi), vinyylikloridikopolymeerit, vinyylideeniklori
dipolymeerit ja fluoripolymeerit)

6,5

0

3905 12 00

Poly(vinyyliasetaatti), vesidispersiona

6,5

0

3905 19 00

Poly(vinyyliasetaatti), alkumuodossa (ei kuitenkaan vesidispersioina)

6,5

0

3905 21 00

Vinyyliasetaattikopolymeerit, vesidispersioina

6,5

0

3905 29 00

Vinyyliasetaattikopolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan vesidispersi
oina)

6,5

0
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3905 30 00

Poly(vinyylialkoholit), alkumuodossa, myös jos ne sisältävät hydrolysoi
mattomia asetaattiryhmiä

6,5

0

3905 91 00

Vinyylikopolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan vinyylikloridi-vinyylia
setaattikopolymeerit ja muut vinyylikloridikopolymeerit sekä vinyyliase
taattikopolymeerit)

6,5

0

3905 99 10

Poly(vinyyliformaali), säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä,
jauheina, rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina, molekyy
lipainon ollessa vähintään 10 000 mutta enintään 40 000 ja joka sisältää
vähintään 9,5 mutta enintään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä vinyylia
setaattina arvioituna ja vähintään 5 mutta enintään 6,5 painoprosenttia
hydroksiryhmiä vinyylialkoholina arvioituna

Vapaa

0

3905 99 90

Vinyyliesteripolymeerit ja muut vinyylipolymeerit, alkumuodossa (ei kui
tenkaan vinyylikloridipolymeerit ja muut halogeeniolefiinipolymeerit,
poly(vinyyliasetaatti), vinyyliasetaattikopolymeerit ja poly(vinyylialkoholi),
myös jos se sisältää hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä sekä poly(vinyyli
formaali), säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina, ra
keina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina, molekyylipainon ol
lessa vähintään 10 000 mutta enintään 40 000 ja joka sisältää vähintään
9,5 mutta enintään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä vinyyliasetaattina
arvioituna ja vähintään 5 mutta enintään 6,5 painoprosenttia hydroksi
ryhmiä vinyylialkoholina arvioituna)

6,5

0

3906 10 00

Poly(metyylimetakrylaatti), alkumuodossa

6,5

0

3906 90 10

Poly[N-(3-hydroksi-imino-1,1-dimetyylibutyyli)akryyliamidi],
dossa

alkumuo

Vapaa

0

3906 90 20

2-di-isopropyyliaminoetyylimetakrylaatin ja desyylimetakrylaatin kopoly
meeri liuotettuna N, N-dimetyyliasetamidiin, kopolymeeripitoisuus vähin
tään 55 painoprosenttia

Vapaa

0

3906 90 30

Akryylihapon ja 2-etyyliheksyyliakrylaatin kopolymeeri, joka sisältää vä
hintään 10 mutta enintään 11 painoprosenttia 2-etyyliheksyyliakrylaattia,
alkumuodossa

Vapaa

0

3906 90 40

Akryylinitriilin ja metakrylaatin kopolymeeri, muunnettu polybutadieeniakryylinitriilillä (NBR), alkumuodossa

Vapaa

0

3906 90 50

Akryylihapon polymerointituote, jossa on alkyylimetakrylaattia ja vähäisiä
määriä muita monomeerejä, käytettäväksi sakeutteena tekstiilipainatuspas
tojen valmistuksessa

Vapaa

0

3906 90 60

Kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä,
jossa karboksyyliryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja
joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös pii
dioksidiseoksena, alkumuodossa

5

0
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3906 90 90

Akryylipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan poly(metyylimetakry
laatti); poly[N-(3-hydroksi-imino-1,1-dimetyylibutyyli)akryyliamidi]; 2-diisopropyyliaminoetyylimetakrylaatin ja desyylimetakrylaatin kopolymeeri
liuotettuna N, N-dimetyyliasetamidiin, kopolymeeripitoisuus vähintään 55
painoprosenttia; akryylihapon ja 2-etyyliheksyyliakrylaatin kopolymeeri,
joka sisältää vähintään 10 mutta enintään 11 painoprosenttia 2-etyylihek
syyliakrylaattia; akryylinitriilin ja metakrylaatin kopolymeeri, muunnettu
polybutadieeni-akryylinitriilillä (NBR); akryylihapon polymerointituote,
jossa on alkyylimetakrylaattia ja vähäisiä määriä muita monomeerejä, käy
tettäväksi sakeutteena tekstiilipainatuspastojen valmistuksessa sekä kopo
lymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä, jossa
karboksyyliryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja joka
sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös piidioksidi
seoksena)

6,5

0

3907 10 00

Polyasetaalit, alkumuodossa

6,5

0

3907 20 11

Polyeteeniglykolit, alkumuodossa

6,5

0

3907 20 21

Polyeetterialkoholit, hydroksyyliluku enintään 100, alkumuodossa (ei kui
tenkaan polyeteeniglykolit)

6,5

0

3907 20 29

Polyeetterialkoholit, hydroksyyliluku suurempi kuin 100, alkumuodossa
(ei kuitenkaan polyeteeniglykolit)

6,5

0

3907 20 91

1-kloori-2,3-epoksipropaanin ja eteenioksidin kopolymeeri, alkumuo
dossa

Vapaa

0

3907 20 99

Polyeetterit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polyeetterialkoholit, polyasetaa
lit ja 1-kloori-2,3-epoksipropaanin ja eteenioksidin kopolymeeri)

6,5

0

3907 30 00

Epoksihartsit, alkumuodossa

6,5

0

3907 40 00

Polykarbonaatit, alkumuodossa

6,5

0

3907 50 00

Alkydihartsit, alkumuodossa

6,5

0

3907 60 20

Poly(eteenitereftalaatti), alkumuodossa, viskositeettiluku vähintään 78 ml/
g

6,5

0

3907 60 80

Poly(eteenitereftalaatti), alkumuodossa, viskositeettiluku pienempi kuin
78 ml/g

6,5

0

3907 70 00

Poly(maitohappo), alkumuodossa

6,5

0

3907 91 10

Tyydyttymättömät nestemäiset polyesterit, alkumuodossa (ei kuitenkaan
polykarbonaatit, alkydihartsit, poly(eteenitereftalaatti) ja poly(maito
happo)).

6,5

0

3907 91 90

Tyydyttymättömät polyesterit, alkumuodossa (ei kuitenkaan nestemäiset
sekä polykarbonaatit, alkydihartsit, poly(eteenitereftalaatti) ja poly(maito
happo)).

6,5

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/295

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

3907 99 11

Poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaatti), hydroksyyliluku enintään 100,
tyydyttyneet, alkumuodossa

Vapaa

0

3907 99 19

Polyesterit, hydroksyyliluku enintään 100, tyydyttyneet, alkumuodossa (ei
kuitenkaan polykarbonaatit, alkydihartsit, poly(eteenitereftalaatti), poly
(maitohappo) ja poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaatti))

6,5

0

3907 99 91

Poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaatti), hydroksyyliluku suurempi kuin
100, tyydyttyneet, alkumuodossa

Vapaa

0

3907 99 98

Polyesterit, hydroksyyliluku suurempi kuin 100, tyydyttyneet, alkumuo
dossa (ei kuitenkaan polykarbonaatit, alkydihartsit, poly(eteeniterefta
laatti), poly(maitohappo) ja poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaatti))

6,5

0

3908 10 00

Polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12, alkumuodossa

6,5

0

3908 90 00

Polyamidit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9,
-6,10 ja -6,12)

6,5

0

3909 10 00

Ureahartsit, myös tioureahartsit, alkumuodossa

6,5

0

3909 20 00

Melamiinihartsit, alkumuodossa

6,5

0

3909 30 00

Aminohartsit, alkumuodossa (ei kuitenkaan ureahartsit, tioureahartsit ja
melamiinihartsit)

6,5

0

3909 40 00

Fenolihartsit, alkumuodossa

6,5

0

3909 50 10

2,2′-(tert-butyyli-imino)dietanolista ja 4,4′-metyleenidisykloheksyylidi-iso
syanaatista saatu polyuretaani, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, sisäl
tää vähintään 50 painoprosenttia polymeeriä

Vapaa

0

3909 50 90

Polyuretaanit, alkumuodossa (ei kuitenkaan 2,2′-(tert-butyyli-imino)dieta
nolista ja 4,4′-metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatista saatu polyure
taani, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna)

6,5

0

3910 00 00

Silikonit, alkumuodossa

6,5

0

3911 10 00

Maaöljyhartsit, kumaroni-, indeeni- tai kumaroni-indeenihartsit ja polyter
peenit, alkumuodossa

6,5

0

3911 90 11

Poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-1,4-fenyleeni-isopropy
lideeni-1,4-fenyleeni), säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä,
jauheina, rakeina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina, myös ke
miallisesti muunnetut

3,5

0

3911 90 13

Poly(tio-1,4-fenyleeni), myös kemiallisesti muunnetut, alkumuodossa

Vapaa

0
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3911 90 19

Kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteet, myös kemiallisesti muunne
tut, muualle kuulumattomat, alkumuodossa (ei kuitenkaan poly(oksi-1,4fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleeniok si-1,4-fenyleeni-isopropylideeni-1,4-fe
nyleeni), säännöttömän muotoisina kappaleina, möhkäleinä, jauheina, ra
keina, hiutaleina ja niiden kaltaisina massatavaroina, sekä poly(tio-1,4-fe
nyleeni))

6,5

0

3911 90 91

p-kresolin ja divinyylibentseenin kopolymeeri, N,N-dimetyyliasetamidiin
liuotettuna, sisältää vähintään 50 painoprosenttia polymeeriä, kemiallisen
synteesin avulla valmistetut

Vapaa

0

3911 90 93

Vinyylitolueenin ja α-metyylistyreenin kovetetut kopolymeerit, kemiallisen
synteesin avulla valmistetut, alkumuodossa

Vapaa

0

3911 90 99

Polymeeri- ja prepolymeerimuovit, kemiallisen synteesin avulla valmiste
tut, muualle kuulumattomat, alkumuodossa (ei kuitenkaan p-kresolin ja
divinyylibentseenin kopolymeeri, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, si
sältää vähintään 50 painoprosenttia polymeeriä, ja vinyylitolueenin ja αmetyylistyreenin kovetetut kopolymeerit)

6,5

0

3912 11 00

Pehmittämättömät selluloosa-asetaatit, alkumuodossa

6,5

0

3912 12 00

Pehmitetyt selluloosa-asetaatit, alkumuodossa

6,5

0

3912 20 11

Pehmittämättömät kollodiumit ja selloidiini, alkumuodossa

6,5

0

3912 20 19

Pehmittämättömät selluloosanitraatit, alkumuodossa (ei kuitenkaan kollo
diumit ja selloidiini)

6

0

3912 20 90

Pehmitetyt selluloosanitraatit, myös kollodiumit, alkumuodossa

6,5

0

3912 31 00

Karboksimetyyliselluloosa ja sen suolat, alkumuodossa

6,5

0

3912 39 10

Etyyliselluloosa, alkumuodossa

6,5

0

3912 39 20

Hydroksipropyyliselluloosa, alkumuodossa

Vapaa

0

3912 39 80

Selluloosaeetterit, alkumuodossa (ei kuitenkaan karboksimetyyliselluloosa
ja sen suolat, etyyliselluloosa ja hydroksipropyyliselluloosa)

6,5

0

3912 90 10

Selluloosaesterit, alkumuodossa

6,4

0

3912 90 90

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alku
muodossa (ei kuitenkaan selluloosa-asetaatit, selluloosanitraatit, selluloo
saeetterit ja selluloosaesterit)

6,5

0

3913 10 00

Algiinihappo, sen suolat ja esterit, alkumuodossa

5

0

3913 90 00

Luonnonpolymeerit ja muunnetut luonnonpolymeerit, esim. kovetetut
valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset, muualle kuulu
mattomat, alkumuodossa (ei kuitenkaan algiinihappo, sen suolat ja esterit)

6,5

0
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3914 00 00

Nimikkeiden 3901–3913 polymeereihin perustuvat ioninvaihtimet, alku
muodossa

6,5

0

3915 10 00

Jätteet, leikkeet ja romu, eteenipolymeeria

6,5

0

3915 20 00

Jätteet, leikkeet ja romu, styreenipolymeeria

6,5

0

3915 30 00

Jätteet, leikkeet ja romu, vinyylikloridipolymeeria

6,5

0

3915 90 11

Jätteet, leikkeet ja romu, propeenipolymeeria

6,5

0

3915 90 18

Jätteet, leikkeet ja romu, additiopolymerointituotteista valmistetut (ei kui
tenkaan eteenipolymeeria, styreenipolymeeria, vinyylikloridipolymeeria ja
propeenipolymeeria)

6,5

0

3915 90 90

Jätteet, leikkeet ja romu, muovia (ei kuitenkaan additiopolymerointituot
teista valmistetut)

6,5

0

3916 10 00

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, eteenipolymeereista valmistetut

6,5

0

3916 20 10

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, poly(vinyylikloridista) valmistetut

6,5

0

3916 20 90

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, vinyylikloridipolymeereista valmistetut (ei kui
tenkaan poly(vinyylikloridista) valmistetut)

6,5

0

3916 90 11

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, polyestereistä valmistetut

6,5

0

3916 90 13

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, polyamideista valmistetut

6,5

0

3916 90 15

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, epoksihartseista valmistetut

6,5

0

3916 90 19

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista,
myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut (ei kuitenkaan polyestereistä,
polyamideista ja epoksihartseista valmistetut)

6,5

0
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3916 90 51

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, propeenipolymeereista valmistetut

6,5

0

3916 90 59

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, additiopolymerointituotteista valmistetut (ei
kuitenkaan eteenipolymeerista, vinyylikloridipolymeerista ja propeenipoly
meerista valmistetut)

6,5

0

3916 90 90

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi
kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei
muulla tavalla valmistetut, muovia (ei kuitenkaan additiopolymerointituot
teista valmistetut ja kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, myös
kemiallisesti muunnetuista valmistetut)

6,5

0

3917 10 10

Tekosuoli (makkarankuoret), kovetettua valkuaisainetta

5,3

0

3917 10 90

Tekosuoli (makkarankuoret), selluloosamuovia

6,5

0

3917 21 10

Jäykät putket ja letkut, eteenipolymeereista valmistetut, saumattomat, pi
tuus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt,
mutta ei enempää valmistetut

6,5

0

3917 21 90

Jäykät putket ja letkut, eteenipolymeereista valmistetut (ei kuitenkaan sau
mattomat ja vain määräpituuksiin leikatut)

6,5

0

3917 22 10

Jäykät putket ja letkut, propeenipolymeereista valmistetut, saumattomat,
pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt,
mutta ei enempää valmistetut

6,5

0

3917 22 90

Jäykät putket ja letkut, propeenipolymeereista valmistetut (ei kuitenkaan
saumattomat ja vain määräpituuksiin leikatut)

6,5

0

3917 23 10

Jäykät putket ja letkut, vinyylikloridipolymeereista valmistetut, saumatto
mat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitel
lyt, mutta ei enempää valmistetut

6,5

0

3917 23 90

Jäykät putket ja letkut, vinyylikloridipolymeereista valmistetut (ei kuiten
kaan saumattomat ja vain määräpituuksiin leikatut)

6,5

0

3917 29 12

Jäykät putket ja letkut, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista val
mistetut, saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta,
myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut

6,5

0
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3917 29 15

Jäykät putket ja letkut, additiopolymerointituotteista valmistetut, saumat
tomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsi
tellyt, mutta ei enempää valmistetut (ei kuitenkaan eteenipolymeereista,
propeenipolymeereista ja vinyylikloridipolymeereista valmistetut)

6,5

0

3917 29 19

Jäykät putket ja letkut, muovia, saumattomat, pituus suurempi kuin suurin
poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut
(ei kuitenkaan additiopolymerointituotteista valmistetut ja kondensaatiotai vaelluspolymerointituotteista, myös kemiallisesti muunnetuista valmis
tetut)

6,5

0

3917 29 90

Jäykät putket ja letkut, muovia (ei kuitenkaan eteenipolymeereista, pro
peenipolymeereista ja vinyylikloridipolymeereista valmistetut; saumatto
mat ja vain määräpituuksiin leikatut )

6,5

0

3917 31 00

Taipuisat putket ja letkut, muovia, jotka kestävät vähintään 27,6 MPa:n
paineen

6,5

0

3917 32 10

Taipuisat putket ja letkut, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista,
myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut, vahvistamattomat ja muihin
aineisiin muuten yhdistämättömät, saumattomat, pituus suurempi kuin
suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää val
mistetut

6,5

0

3917 32 31

Taipuisat putket ja letkut, eteenipolymeereista valmistetut, vahvistamatto
mat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, saumattomat, pituus
suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei
enempää valmistetut

6,5

0

3917 32 35

Taipuisat putket ja letkut, vinyylikloridipolymeereista valmistetut, vahvis
tamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, saumattomat,
pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt,
mutta ei enempää valmistetut

6,5

0

3917 32 39

Taipuisat putket ja letkut, additiopolymerointituotteista valmistetut, vah
vistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, saumattomat,
pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt,
mutta ei enempää valmistetut (ei kuitenkaan eteenipolymeereista tai vinyy
likloridipolymeereista valmistetut)

6,5

0

3917 32 51

Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistamattomat ja muihin aineisiin
muuten yhdistämättömät, saumattomat, pituus suurempi kuin suurin
poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut
(ei kuitenkaan additiopolymerointituotteista valmistetut tai kondensaatiotai vaelluspolymerointituotteista, myös kemiallisesti muunnetuista valmis
tetut)

6,5

0

3917 32 91

Tekosuoli (makkarankuoret) (ei kuitenkaan kovetetusta valkuaisaineesta tai
selluloosamuovista valmistetut)

6,5

0
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3917 32 99

Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistamattomat ja muihin aineisiin
muuten yhdistämättömät, joissa ei ole liitososia tai muita osia (ei kuiten
kaan saumattomat ja vain määräpituuksiin leikatut sekä tekosuolet)

6,5

0

3917 33 00

Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistamattomat ja muihin aineisiin
muuten yhdistämättömät, liitososineen ja muine osineen

6,5

0

3917 39 12

Taipuisat putket ja letkut, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista,
myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut, vahvistetut tai muihin aine
isiin muuten yhdistetyt, saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poik
kileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut (ei
kuitenkaan tuotteet, jotka kestävät vähintään 27,6 MPa:n paineen)

6,5

0

3917 39 15

Taipuisat putket ja letkut, additiopolymerointituotteista valmistetut, vah
vistetut tai muihin aineisiin muuten yhdistetyt, saumattomat, pituus suu
rempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei
enempää valmistetut (ei kuitenkaan tuotteet, jotka kestävät vähintään 27,6
MPa:n paineen)

6,5

0

3917 39 19

Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistetut tai muihin aineisiin muuten
yhdistetyt, saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta,
myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut (ei kuitenkaan tuotteet,
jotka kestävät vähintään 27,6 MPa:n paineen, additiopolymerointituot
teista valmistetut ja kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, myös
kemiallisesti muunnetuista valmistetut)

6,5

0

3917 39 90

Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistetut tai muihin aineisiin muuten
yhdistetyt (ei kuitenkaan saumattomat tai vain määräpituuksiin leikatut;
tuotteet, jotka kestävät vähintään 27,6 MPa:n paineen)

6,5

0

3917 40 00

Liitos- ja muut osat, esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja laipat, muo
via, putkissa ja letkuissa käytettävät

6,5

0

3918 10 10

Lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät, rullina tai laattoina, ja seinän- ja
katonpäällysteet, (joissa muovi on kiinnitetty pysyvästi mitä tahansa
muuta ainetta kuin paperia olevalle pohjalle, muovikerros on pintapuo
lelta martioitu, kohokuvioitu, värjätty, kuviopainettu tai muulla tavoin ko
risteltu, vähintään 45 cm:n levyisinä rullina), joiden pohja on kyllästetty,
päällystetty tai peitetty poly(vinyylikloridilla)

6,5

0

3918 10 90

Lattianpäällysteet, vinyylikloridipolymeereista valmistetut, myös itsekiin
nittyvät, rullina tai laattoina (ei kuitenkaan ne, joiden pohja on kyllästetty,
päällystetty tai peitetty poly(vinyylikloridilla))

6,5

0

3918 90 00

Lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät, rullina tai laattoina, ja seinän- ja
katonpäällysteet, joissa muovi on kiinnitetty pysyvästi mitä tahansa muuta
ainetta kuin paperia olevalle pohjalle, muovikerros on pintapuolelta mar
tioitu, kohokuvioitu, värjätty, kuviopainettu tai muulla tavoin koristeltu,
vähintään 45 cm:n levyisinä rullina, muovia (ei kuitenkaan vinyylikloridi
polymeereista valmistetut)

6,5

0
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3919 10 11

Kaistaleet, pehmitetystä poly(vinyylikloridista) tai polyeteenistä valmiste
tut, päällystetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisellä kumilla, it
sekiinnittyvät, enintään 20 cm:n levyisinä rullina

6,3

0

3919 10 13

Kaistaleet, pehmittämättömästä poly(vinyylikloridista) valmistetut, päällys
tetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisellä kumilla, itsekiinnitty
vät, enintään 20 cm:n levyisinä rullina

6,3

0

3919 10 15

Kaistaleet, polypropeenista valmistetut, päällystetty vulkanoimattomalla
luonnon tai synteettisellä kumilla, itsekiinnittyvät, enintään 20 cm:n levyi
sinä rullina

6,3

0

3919 10 19

Kaistaleet, muovia, päällystetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteetti
sellä kumilla, itsekiinnittyvät, enintään 20 cm:n levyisinä rullina (ei kuiten
kaan poly(vinyylikloridista), polyeteenistä tai polypropeenista valmistetut)

6,3

0

3919 10 31

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, muovia, polyestereistä valmistetut, enintään 20 cm:n levyisinä rullina
(ei kuitenkaan kaistaleet, jotka on päällystetty vulkanoimattomalla luon
non tai synteettisellä kumilla)

6,5

0

3919 10 38

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, muovia, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, myös ke
miallisesti muunnetuista valmistetut, enintään 20 cm:n levyisinä rullina (ei
kuitenkaan polyestereistä valmistetut sekä kaistaleet, jotka on päällystetty
vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisellä kumilla)

6,5

0

3919 10 61

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, muovia, pehmitetystä poly(vinyylikloridista) tai polyeteenistä valmis
tetut, enintään 20 cm:n levyisinä rullina (ei kuitenkaan kaistaleet, jotka on
päällystetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisellä kumilla)

6,5

0

3919 10 69

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, muovia, additiopolymerointituotteista valmistetut, enintään 20 cm:n
levyisinä rullina (ei kuitenkaan poly(vinyylikloridista) tai polyeteenistä val
mistetut, sekä kaistaleet, jotka on päällystetty vulkanoimattomalla luon
non tai synteettisellä kumilla)

6,5

0

3919 10 90

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, muovia, enintään 20 cm:n levyisinä rullina (ei kuitenkaan additiopo
lymerointituotteista valmistetut, kondensaatio- tai vaelluspolymerointi
tuotteista, myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut sekä kaistaleet,
jotka on päällystetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisellä ku
milla)

6,5

0

3919 90 10

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, muovia, rullina joiden leveys on suurempi kuin 20 cm, enemmän
valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön
muotoon leikatut (ei kuitenkaan nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja ka
tonpäällysteet)

6,5

0
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3919 90 31

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, polyestereistä valmistetut, rullina joiden leveys on suurempi kuin
20 cm, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai
neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan nimikkeen 3918 lattian-, seinänja katonpäällysteet)

6,5

0

3919 90 38

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, myös kemiallisesti
muunnetuista valmistetut, rullina joiden leveys on suurempi kuin 20 cm,
valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön
muotoon leikatut (ei kuitenkaan polyestereistä valmistetut sekä nimikkeen
3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet)

6,5

0

3919 90 61

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, pehmitetystä poly(vinyylikloridista) tai polyeteenistä valmistetut, rul
lina joiden leveys on suurempi kuin 20 cm, valmistamattomat tai vain
pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuiten
kaan nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet)

6,5

0

3919 90 69

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, additiopolymerointituotteista valmistetut, rullina joiden leveys on
suurempi kuin 20 cm, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain
suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan pehmitetystä poly
(vinyylikloridista) tai polyeteenistä valmistetut sekä nimikkeen 3918 lat
tian-, seinän- ja katonpäällysteet)

6,5

0

3919 90 90

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuot
teet, muovia, rullina joiden leveys on suurempi kuin 20 cm, valmistamat
tomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon lei
katut (ei kuitenkaan additiopolymerointituotteista, kondensaatio- tai vael
luspolymerointituotteista valmistetut sekä nimikkeen 3918 lattian-, sei
nän- ja katonpäällysteet)

6,5

0

3920 10 23

Polyeteenikalvot, ei-huokoiset, joiden paksuus on vähintään 20 mutta
enintään 40 mikrometriä, valonkestävän kalvon valmistamiseksi puolijoh
teisiin ja mikropiireihin

Vapaa

0

3920 10 24

Ei-huokoisesta polyeteenistä valmistetut painamattomat kiristekalvot, pak
suus enintään 0,125 mm, ominaispaino pienempi kuin 0,94

6,5

0

3920 10 26

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta polyeteenistä valmistetut,
painamattomat, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakä
sitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään
0,125 mm, ominaispaino pienempi kuin 0,94, muualle kuulumattomat
(ei kuitenkaan polyeteenikalvot, ei-huokoiset, joiden paksuus on vähintään
20 mutta enintään 40 mikrometriä, valonkestävän kalvon valmistamiseksi
puolijohteisiin ja mikropiireihin, sekä kiristekalvot)

6,5

0
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3920 10 27

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta polyeteenistä valmistetut,
painetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt
tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään
0,125 mm, ominaispaino pienempi kuin 0,94, muualle kuulumattomat
(ei kuitenkaan polyeteenikalvot, joiden paksuus on vähintään 20 mutta
enintään 40 mikrometriä, valonkestävän kalvon valmistamiseksi puolijoh
teisiin ja mikropiireihin)

6,5

0

3920 10 28

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta polyeteenistä valmistetut,
muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla ta
valla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain
suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään 0,125 mm,
ominaispaino suurempi kuin 0,94, muualle kuulumattomat

6,5

0

3920 10 40

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista eteenipolymeereista val
mistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt
tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään
0,125 mm (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet, polyeteenistä valmiste
tut ja nimikkeen 3918 seinän- ja katonpäällysteet)

6,5

0

3920 10 81

Synteettinen paperimassa, kosteina levyinä, koostuen epäkoherenteista po
lyeteenifibrilleistä, ei-huokoisista, myös enintään 15 % selluloosakuituja si
sältävä massa, ja jonka kosteuttavana aineena on veteen liuotettu poly(vi
nyylialkoholi), paksuus suurempi kuin 0,125 mm

Vapaa

0

3920 10 89

Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, ei-huokoisista eteenipolymee
reista valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakä
sitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus suurem
pi kuin 0,125 mm (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen
3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet sekä synteettinen paperimassa,
kosteina levyinä, koostuen epäkoherenteista polyeteenifibrilleistä, myös
enintään 15 % selluloosakuituja sisältävä massa, ja jonka kosteuttavana ai
neena on veteen liuotettu poly(vinyylialkoholi))

6,5

0

3920 20 21

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista propeenipolymeereista val
mistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt
tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään
0,10 mm, biaksiaalisesti orientoidut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet
ja nimikkeen 3918 seinän- ja katonpäällysteet)

6,5

0

3920 20 29

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista propeenipolymeereista val
mistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt
tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään
0,10 mm, biaksiaalisesti orientoimattomat, muualle kuulumattomat

6,5

0
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3920 20 71

Koristenauhat, propeenipolymeereista valmistetut, paksuus suurempi kuin
0,10 mm ja leveys suurempi kuin 5 mm mutta enintään 20 mm, jollaisia
käytetään pakkaamiseen (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät)

6,5

0

3920 20 79

Kaistaleet, propeenipolymeereista valmistetut, paksuus suurempi kuin
0,10 mm ja leveys suurempi kuin 5 mm mutta enintään 20 mm, jollaisia
käytetään pakkaamiseen (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät ja koristenauhat)

6,5

0

3920 20 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista propeenipolymeereista val
mistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt
tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään
0,10 mm, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kaistaleet, joiden leveys
on suurempi kuin 5 mm mutta enintään 20 mm, pakkaamiseen käytettä
vät)

6,5

0

3920 30 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista styreenipolymeereista val
mistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt
tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiin
nittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet)

6,5

0

3920 43 10

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista vinyylikloridipolymeereista
valmistetut, vähintään 6 painoprosenttia pehmitteitä sisältävät, paksuus
enintään 1 mm, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakä
sitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan it
sekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällys
teet)

6,5

0

3920 43 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista vinyylikloridipolymeereista
valmistetut, vähintään 6 painoprosenttia pehmitteitä sisältävät, paksuus
suurempi kuin 1 mm, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tuke
malla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain
pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuiten
kaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katon
päällysteet)

6,5

0

3920 49 10

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista vinyylikloridipolymeereista
valmistetut, vähemmän kuin 6 painoprosenttia pehmitteitä sisältävät, pak
suus enintään 1 mm, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tuke
malla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain
pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuiten
kaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katon
päällysteet)

6,5

0

3920 49 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista vinyylikloridipolymeereista
valmistetut, vähemmän kuin 6 painoprosenttia pehmitteitä sisältävät, pak
suus suurempi kuin 1 mm, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla,
tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai
vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei
kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja
katonpäällysteet)

6,5

0
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3920 51 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta poly(metyylimetakrylaa
tista) valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakä
sitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan it
sekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällyk
set)

6,5

0

3920 59 10

Akryyli- ja metakryyliesterien kopolymeeri, kalvoina, paksuudeltaan enin
tään 150 mikrometriä

Vapaa

0

3920 59 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, paisuttamattomista akryylipolymeereista
valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai
vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsi
tellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan poly
(metyylimetakrylaatista) valmistetut tuotteet, itsekiinnittyvät tuotteet, ni
mikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset ja akryyli- ja metakryy
liesterien kopolymeeri, kalvoina, paksuudeltaan enintään 150 mikromet
riä)

6,5

0

3920 61 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista polykarbonaateista valmis
tetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaa
valla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai
vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan poly(metyyli
metakrylaatista) valmistetut, itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918
lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 62 11

Poly(eteenitereftalaatti)kalvot, ei-huokoiset, paksuus vähintään 72 mutta
enintään 79 mikrometriä, taipuisien magneettilevyjen (levykkeiden) val
mistukseen

Vapaa

0

3920 62 13

Poly(eteenitereftalaatti)kalvot, vahvistamattomat, paksuus vähintään 100
mikrometriä mutta enintään 150 mikrometriä, valopolymeeripainolevyjen
valmistukseen

Vapaa

0

3920 62 19

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta poly(eteenitereftalaatista)
valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai
vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsi
tellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus enintään
0,35 mm (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet, nimikkeen 3918 lattian-,
seinän- ja katonpäällykset, poly(eteenitereftalaatti)kalvo, paksuus vähin
tään 100 mikrometriä mutta enintään 150 mikrometriä, valopolymeeri
painolevyjen valmistukseen ja poly(eteenitereftalaatti)kalvot, joiden pak
suus on vähintään 72 mutta enintään 79 mikrometriä, taipuisien mag
neettilevyjen (levykkeiden) valmistukseen)

6,5

0

3920 62 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta poly(eteenitereftalaatista)
valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai
vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsi
tellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus suurempi
kuin 0,35 mm (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918
lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0
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3920 63 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista tyydyttymättömistä polyes
tereistä valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tuke
malla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain
pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuiten
kaan poly(metyylimetakrylaatista) valmistetut, itsekiinnittyvät tuotteet ja
nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 69 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista polyestereistä, muihin ai
neisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdis
tämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakai
teeksi tai neliöksi leikatut (ei kuitenkaan polykarbonaateista, poly(eteenite
reftalaatista) tai muista tyydyttymättömistä polyestereistä valmistetut, itse
kiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällyk
set)

6,5

0

3920 71 10

Levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta, regeneroidusta selluloosasta val
mistetut, myös kelatut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tu
kemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain
pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus
pienempi kuin 0,75 mm (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimik
keen 3918 seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 71 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta regeneroidusta selluloo
sasta valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakä
sitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan
tuotteet, joiden paksuus pienempi kuin 0,75 mm, itsekiinnittyvät tuotteet
ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 73 10

Kalvot rullina tai kaistaleina, käytettäviksi kantajina säteilyherkillä pin
noilla filmien valmistuksessa, selluloosa-asetaatista valmistetut

6,3

0

3920 73 50

Levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta selluloosa-asetaatista valmistetut,
myös kelatut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai
vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsi
tellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, paksuus pienempi
kuin 0,75 mm (ei kuitenkaan kalvot rullina tai kaistaleina, itsekiinnittyvät
tuotteet ja nimikkeen 3918 seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 73 90

Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, ei-huokoisesta selluloosa-asetaa
tista valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakä
sitellyt tai vain suorakaiteeksi tai neliöksi leikatut (ei kuitenkaan tuotteet,
joiden paksuus pienempi kuin 0,75 mm, kalvot rullina tai kaistaleina elo
kuvausta tai valokuvausta varten, itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen
3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 79 10

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, vulkaanikuidusta valmistetut, muihin ai
neisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdis
tämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakai
teen tai neliön muotoon leikatut

5,7

0
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3920 79 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista selluloosajohdannaisista
valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai
vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsi
tellyt tai vain suorakaiteeksi tai neliöksi leikatut (ei kuitenkaan selluloosaasetaatista valmistetut tuotteet, vulkaanikuidusta valmistetut tuotteet, itse
kiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällyk
set)

6,5

0

3920 91 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta poly(vinyylibutyraalista)
valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai
vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsi
tellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itse
kiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällyk
set)

6,1

0

3920 92 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista polyamideista valmistetut,
muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla ta
valla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain
suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät
tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 93 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista aminohartseista valmiste
tut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla
tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain
suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät
tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 94 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista fenolihartseista valmistetut,
muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla ta
valla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain
suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät
tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3920 99 21

Polyimidilevyt tai -kaistaleet, ei-huokoiset, päällystämättömät tai yksin
omaan muovilla päällystetyt, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrosta
malla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat
tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteeksi tai neliöksi leikatut (ei kui
tenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja ka
tonpäällykset)

Vapaa

0

3920 99 28

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista kondensaatio- tai vaellus
polymerointituotteista valmistetut, muualle kuulumattomat, muihin aine
isiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistä
mättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteeksi
tai neliöksi leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen
3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset ja polyimidilevyt tai -kaistaleet,
päällystämättömät tai yksinomaan muovilla päällystetyt)

6,5

0

3920 99 51

Poly(vinyylifluoridi)levy, ei-huokoisista additiopolymerointituotteista val
mistettu, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt
tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiin
nittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

Vapaa

0
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3920 99 53

Ioninvaihtomembraanit, fluoratusta, ei-huokoisesta muovista, tarkoitettu
käytettäviksi kloori-alkalielektrolyyttikennoissa

Vapaa

0

3920 99 55

Poly(vinyylialkoholi)kalvot, kaksiakselisesti orientoidut, päällystämättömät,
joiden paksuus on enintään 1 mm ja jotka sisältävät vähintään 97 paino
prosenttia poly(vinyylialkoholia), muihin aineisiin vahvistamalla, kerrosta
malla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat
tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut
(ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinänja katonpäällykset)

Vapaa

0

3920 99 59

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista additiopolymerointituot
teista valmistetut, muualle kuulumattomat, muihin aineisiin vahvistamalla,
kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmista
mattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon
leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-,
seinän- ja katonpäällykset, poly(vinyylifluoridi)levy, ioninvaihtomembraa
nit, fluoratusta muovista, tarkoitettu käytettäviksi kloori-alkalielektrolyytti
kennoissa sekä poly(vinyylialkoholi)kalvot, kaksiakselisesti orientoidut,
päällystämättömät, joiden paksuus on enintään 1 mm ja jotka sisältävät
vähintään 97 painoprosenttia poly(vinyylialkoholia))

6,5

0

3920 99 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta muovista, muualle kuulu
mattomat, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai
vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsi
tellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itse
kiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset
sekä nimikkeeseen 3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiinnikkeiden
muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

6,5

0

3921 11 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, huokoisista styreenipolymeereista valmis
tetut, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai
neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimik
keen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset sekä nimikkeeseen
3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen es
täjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

6,5

0

3921 12 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, huokoisista vinyylikloridipolymeereista
valmistetut, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen
tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja ni
mikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset sekä nimikkeeseen
3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen es
täjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

6,5

0

3921 13 10

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, taipuisista huokoisista polyuretaaneista
valmistetut, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen
tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja ni
mikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset sekä nimikkeeseen
3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen es
täjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

6,5

0
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3921 13 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, jäykistä huokoisista polyuretaaneista val
mistetut, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai
neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimik
keen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset sekä nimikkeeseen
3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen es
täjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

6,5

0

3921 14 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, huokoisesta regeneroidusta selluloosasta
valmistetut, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen
tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja ni
mikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset sekä nimikkeeseen
3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen es
täjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

6,5

0

3921 19 00

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, huokoisesta muovista valmistetut, valmis
tamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muo
toon leikatut (ei kuitenkaan styreenipolymeereista, vinyylikloridipolymee
reista, polyuretaaneista tai regeneroidusta selluloosasta valmistetut tuot
teet, itsekiinnittyvät tuotteet, nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katon
päällykset sekä nimikkeeseen 3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiin
nikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyt
töön)

6,5

0

3921 90 11

Aallotetut levyt ja laatat, polyestereistä valmistetut, muihin aineisiin vah
vistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt

6,5

0

3921 90 19

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, polyestereistä valmistetut, muihin aine
isiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdiste
tyt, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai ne
liön muotoon leikatut (ei kuitenkaan huokoista muovia; aallotetut levyt ja
laatat, itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja ka
tonpäällykset)

6,5

0

3921 90 30

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, fenolihartseista valmistetut, muihin aine
isiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdiste
tyt, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai ne
liön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen
3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3921 90 41

Suurpainelaminaatit, aminohartseista valmistetut, joissa on koristepinta
yhdellä tai molemmilla puolilla, muuten valmistamattomat tai vain suora
kaiteen tai neliön muotoon leikatut

6,5

0

3921 90 43

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, laminoiduista aminohartseista valmiste
tut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla
tavalla yhdistetyt, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suora
kaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan aminohartseista valmis
tetut suurepainelaminaatit, joissa on koristepinta yhdellä tai molemmilla
puolilla, ja lattianpäällykset)

6,5

0
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3921 90 49

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, laminoimattomista aminohartseista val
mistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vas
taavalla tavalla yhdistetyt, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai
vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnitty
vät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3921 90 55

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, kondensaatio- tai vaelluspolymerointi
tuotteista, myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut, muihin aineisiin
vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt,
valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteeksi tai ne
liöksi leikatut (ei kuitenkaan polyestereistä, fenolihartseista tai aminohart
seista valmistetut sekä itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-,
seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3921 90 60

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, additiopolymerointituotteista valmistetut,
muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla ta
valla yhdistetyt, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suora
kaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet
ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3921 90 90

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia, muihin aineisiin vahvistamalla,
kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt, valmistamatto
mat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leika
tut (ei kuitenkaan huokoista muovia, additiopolymerointituotteista tai
kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista valmistetut, itsekiinnittyvät
tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

6,5

0

3922 10 00

Kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat ja pesualtaat, muovia

6,5

0

3922 20 00

WC-istuinrenkaat ja -kannet, muovia

6,5

0

3922 90 00

Pesuistuimet, wc-altaat, huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteettitavarat,
muovia (ei kuitenkaan kylpyammeet, suihkualtaat ja pesualtaat sekä wc-is
tuinrenkaat ja -kannet)

6,5

0

3923 10 00

Rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja niiden kaltaiset tavarat, tava
roiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen, muovia

6,5

0

3923 21 00

Säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt), eteenipolymeereista valmistetut

6,5

0

3923 29 10

Säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt), poly(vinyylikloridista) valmistetut

6,5

0

3923 29 90

Säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt), muovia (ei kuitenkaan eteenipoly
meereista tai poly(vinyylikloridista) valmistetut)

6,5

0

3923 30 10

Pullot, myös koripullot, ja niiden kaltaiset tavarat, tavaroiden kuljettami
seen tai pakkaamiseen, muovia, enintään 2 l vetävät

6,5

0
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3923 30 90

Pullot, myös koripullot, ja niiden kaltaiset tavarat, tavaroiden kuljettami
seen tai pakkaamiseen, muovia, enemmän kuin 2 l vetävät

6,5

0

3923 40 10

Puolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset, muovia, valokuvaus- ja eloku
vafilmejä varten, tai äänen, kuvan, signaalien, tiedon tai ohjelmien tallen
nukseen tarkoitettuja nauhoja, filmejä tai niiden kaltaisia tavaroita varten

5,3

0

3923 40 90

Puolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset, muovia (ei kuitenkaan valoku
vaus- ja elokuvafilmejä varten, tai äänen, kuvan, signaalien, tiedon tai oh
jelmien tallennukseen tarkoitettuja nauhoja, filmejä tai niiden kaltaisia ta
varoita varten)

6,5

0

3923 50 10

Pullojen korkit ja kapselit, muovia

6,5

0

3923 50 90

Tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet, muovia (ei kuitenkaan
pullojen korkit ja kapselit)

6,5

0

3923 90 10

Putkeksi valmistettu verkko, muovia

6,5

0

3923 90 90

Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät muovitavarat (ei
kuitenkaan rasiat, laatikot, myös sälelaatikot, kotelot ja niiden kaltaiset ta
varat; säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt); pullot, myös koripullot, ja nii
den kaltaiset tavarat; puolat, koopit, pupiinat (bobiinit) ja niiden kaltaiset
pohjalliset; tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet; putkeksi val
mistettu verkko)

6,5

0

3924 10 00

Pöytä- ja keittiöesineet, muovia

6,5

0

3924 90 11

Regeneroidusta selluloosasta valmistetut sienet, talous- tai toalettikäyttöön

6,5

0

3924 90 19

Talous- ja toalettiesineet, regeneroidusta selluloosasta valmistetut (ei kui
tenkaan pöytä- ja keittiöesineet, kylpyammeet, suihkualtaat, pesualtaat, pe
suistuimet, WC-altaat, WC-istuinrenkaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt ja nii
den kaltaiset saniteettitavarat)

6,5

0

3924 90 90

Talous- ja toalettiesineet, muuta muovia kuin regeneroitua selluloosaa (ei
kuitenkaan pöytä- ja keittiöesineet, kylpyammeet, suihkualtaat, pesualtaat,
pesuistuimet, WC-altaat, WC-istuinrenkaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt ja
niiden kaltaiset saniteettitavarat)

6,5

0

3925 10 00

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, muovia, enemmän kuin
300 l vetävät

6,5

0

3925 20 00

Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset,
muovia

6,5

0

3925 30 00

Ikkunaluukut, kaihtimet (myös sälekaihtimet) ja niiden kaltaiset tavarat
sekä niiden osat, muovia (ei kuitenkaan helat ja niiden kaltaiset tavarat)

6,5

0
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3925 90 10

Helat ja varusteet, jotka on tarkoitettu pysyvästi asennettaviksi oviin, ikku
noihin, portaisiin, seiniin tai muihin rakennuksen osiin, muovia

6,5

0

3925 90 20

Sähköjohtojen kaapelitelineet, muovia

6,5

0

3925 90 80

Muoviset rakennustarvikkeet, lattioiden, seinien, väliseinien, kattojen yms.
valmistukseen, räystäskourut ja niiden tarvikkeet, parvekkeet, aidat ja nii
den kaltaiset, asennettavat hyllystöt esim. myymälöihin, tehtaisiin, työpa
joihin tai varastoihin, rakennustaiteelliset koristeet esim. uurteet, holvit ja
friisit, muovia, muualle kuulumattomat

6,5

0

3926 10 00

Toimisto- ja koulutarvikkeet, muovia, muualle kuulumattomat

6,5

0

3926 20 00

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, jotka on valmistettu ompelemalla tai liimaa
malla yhteen muovilevyjä, myös kintaat ja muut käsineet

6,5

0

3926 30 00

Kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden helat ja varus
teet, muovia (ei kuitenkaan rakenneosat, jotka on tarkoitettu pysyvästi
asennettaviksi rakennusten osiin)

6,5

0

3926 40 00

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, muovia

6,5

0

3926 90 50

Rei'itetyt astiat ja niiden kaltaiset tavarat poistoveden suodattamiseen,
muovia

6,5

0

3926 90 92

Muovilevystä valmistetut tavarat, muualle kuulumattomat

6,5

0

3926 90 97

Muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901–3914 aineista valmistetut tava
rat, muualle kuulumattomat

6,5

0

4001 10 00

Luonnonkumilateksi, myös esivulkanoitu

Vapaa

0

4001 21 00

Savustetut levyt, luonnonkumia

Vapaa

0

4001 22 00

Teknisesti määritelty luonnonkumi (TSNR)

Vapaa

0

4001 29 00

Luonnonkumi, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina (ei kui
tenkaan savustetut levyt, teknisesti määritelty luonnonkumi (TSNR) ja
luonnonkumilateksi, myös esivulkanoitu)

Vapaa

0

4001 30 00

Balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja muut luonnosta saadut
kumit, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina (ei kuitenkaan
luonnonkumilateksi, myös esivulkanoitu)

Vapaa

0

4002 11 00

Styreenibutadieenikumi
(XSBR)

Vapaa

0

(SBR);

karboksyloitu

styreenibutadieenikumi
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4002 19 10

Emulsiopolymeroinnilla tuotettu styreenibutadieenikumi (E-SBR), paaleina

Vapaa

0

4002 19 20

Liuospolymeroinnilla tuotetut styreeni-butadieeni-styreeni-lohkopolymee
rit (SBS, termoelastit) rakeina, muruina tai jauheena

Vapaa

0

4002 19 30

Liuospolymeroinnilla tuotettu styreenibutadieenikumi (S-SBR), paaleina

Vapaa

0

4002 19 90

Styreenibutadieenikumi (SBR); karboksyloitu styreenibutadieenikumi
(XSBR), alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina (ei kuitenkaan
E-SBR ja S-SBR paaleina, SBS-termoelastit rakeina, muruina tai jauheena
sekä lateksi)

Vapaa

0

4002 20 00

Butadieenikumi (BR), alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4002 31 00

Isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR), alkumuodossa tai laattoina, le
vyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4002 39 00

Haloisobuteeni-isopreenikumi (CIIR ja BIIR), alkumuodossa tai laattoina,
levyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4002 41 00

Kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumin (CR) lateksi

Vapaa

0

4002 49 00

Kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumi (CR), alkumuodossa tai laattoina, le
vyinä tai kaistaleina (ei kuitenkaan lateksi)

Vapaa

0

4002 51 00

Akryylinitriilibutadieenikumin (NBR) lateksi

Vapaa

0

4002 59 00

Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR), alkumuodossa tai laattoina, levyinä
tai kaistaleina (ei kuitenkaan lateksi)

Vapaa

0

4002 60 00

Isopreenikumi (IR), alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4002 70 00

Eteenipropeeniterpolymeerikumi (EPDM), konjugoimaton, alkumuodossa
tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4002 80 00

Luonnonkumin, balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja nii
den kaltaisten luonnosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja fak
tiksen seokset, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4002 91 00

Synteettinen kumilateksi (ei kuitenkaan styreenibutadieenikumi (SBR), kar
boksyloitu styreenibutadieenikumi (XSBR), butadieenikumi (BR), isobu
teeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR), haloisobuteeni-isopreenikumi (CIIR ja
BIIR), kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumi (CR), akryylinitriilibutadieeni
kumi (NBR), isopreenikumi (IR) ja konjugoimaton eteenipropeeniterpoly
meerikumi (EPDM))

Vapaa

0
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4002 99 10

Muoveja yhdistämällä modifioidut luonnonkumituotteet (ei kuitenkaan de
polymeroitu luonnonkumi)

2,9

0

4002 99 90

Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis, alkumuodossa tai laattoina,
levyinä tai kaistaleina (ei kuitenkaan lateksi; styreenibutadieenikumi (SBR),
karboksyloitu styreenibutadieenikumi (XSBR), butadieenikumi (BR), isobu
teeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR), haloisobuteeni-isopreenikumi (CIIR ja
BIIR), kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumi (CR), akryylinitriilibutadieeni
kumi (NBR), isopreenikumi (IR) ja konjugoimaton eteenipropeeniterpoly
meerikumi (EPDM); muoveja yhdistämällä modifioidut tuotteet)

Vapaa

0

4003 00 00

Regeneroitu kumi, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4004 00 00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muuta kuin kovakumia) sekä niistä saadut
jauheet ja rakeet

Vapaa

0

4005 10 00

Kumi, vulkanoimaton, johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia, al
kumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Vapaa

0

4005 20 00

Seostettu kumi, vulkanoimaton, liuoksena tai dispersiona (ei kuitenkaan
kumi, johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia, sekä luonnonkumin,
balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja niiden kaltaisten luon
nosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja öljystä valmistetun fak
tiksen seokset)

Vapaa

0

4005 91 00

Seostettu kumi, vulkanoimaton, laattoina, levyinä tai kaistaleina (ei kuiten
kaan kumi, johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia, sekä luonnon
kumin, balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja niiden kaltais
ten luonnosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja öljystä valmiste
tun faktiksen seokset)

Vapaa

0

4005 99 00

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa (ei kuitenkaan liuokset ja
dispersiot, kimröökin tai piidioksidin kanssa sekoitettu kumi, luonnonku
min, balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja niiden kaltaisten
luonnosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja öljystä valmistetun
faktiksen seokset sekä laattoina, levyinä tai kaistaleina oleva kumi)

Vapaa

0

4006 10 00

Kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoittamista varten, vulkanoi
matonta kumia

Vapaa

0

4006 90 00

Tangot, putket, profiilit ja muut vulkanoimattoman, myös seostetun, ku
min muodot sekä tavarat vulkanoimattomasta, myös seostetusta kumista
(ei kuitenkaan laatat, levyt ja kaistaleet joita ei peruspintakäsittelyn lisäksi
ole leikattu tai ne on leikattu ainoastaan suorakaiteen tai neliön muotoon,
sekä kulutuspintaprofiilit)

Vapaa

0

4007 00 00

Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu (ei kuitenkaan kiertämätön yksin
kertainen lanka, jonka poikkileikkaus on suurempi kuin 5 mm, sekä teks
tiiliaineet, joihin on yhdistetty kumilankoja, esim. tekstiilillä päällystetty
yksinkertainen tai kerrattu kumilanka)

3

0

4008 11 00

Laatat, levyt ja kaistaleet, huokoista kumia

3

0
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2,9

0

4008 19 00

Tangot ja profiilit, huokoista kumia

4008 21 10

Lattianpäällysteet ja matot, leikkaamattomat tai vain suorakaiteen tai ne
liön muotoon leikatut, ei-huokoista kumia

3

0

4008 21 90

Laatat, levyt ja kaistaleet, muuta kuin huokoista kumia (ei kuitenkaan lat
tianpäällysteet ja matot)

3

0

4008 29 00

Tangot ja profiilit, muuta kuin huokoista kumia

2,9

0

4009 11 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvista
mattomat ja muuten muihin aineisiin yhdistämättömät, ilman liitos- ja
muita osia

3

0

4009 12 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvista
mattomat ja muuten muihin aineisiin yhdistämättömät, joissa on liitos- ja
muita osia

3

0

4009 21 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistetut
ainoastaan metallilla tai siihen muuten yhdistetyt, ilman liitos- ja muita
osia

3

0

4009 22 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistetut
ainoastaan metallilla tai siihen muuten yhdistetyt, joissa on liitos- ja muita
osia

3

0

4009 31 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistetut
ainoastaan tekstiiliaineella tai siihen muuten yhdistetyt, ilman liitos- ja
muita osia

3

0

4009 32 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistetut
ainoastaan tekstiiliaineella tai siihen muuten yhdistetyt, joissa on liitos- ja
muita osia

3

0

4009 41 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistetut
muilla aineilla kuin metallilla tai tekstiiliaineilla tai tällaisiin aineisiin muu
ten yhdistetyt, ilman liitos- ja muita osia

3

0

4009 42 00

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistetut
muilla aineilla kuin metallilla tai tekstiiliaineilla tai tällaisiin aineisiin muu
ten yhdistetyt, joissa on liitos- ja muita osia

3

0

4010 11 00

Kuljetushihnat, vulkanoitua kumia, ainoastaan metallilla vahvistetut

6,5

0

4010 12 00

Kuljetushihnat, vulkanoitua kumia, ainoastaan tekstiiliaineilla vahvistetut

6,5

0

4010 19 00

Kuljetushihnat, vulkanoitua kumia (ei kuitenkaan ainoastaan metallilla
vahvistetut tai ainoastaan tekstiiliaineilla vahvistetut)

6,5

0

4010 31 00

Päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muo
toinen (kiilahihnat), vulkanoitua kumia, kiilauurretut, ulkopinnan ympä
rysmitta suurempi kuin 60 cm mutta enintään 180 cm

6,5

0
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4010 32 00

Päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muo
toinen (kiilahihnat), vulkanoitua kumia, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempi kuin 60 cm mutta enintään 180 cm (ei kuitenkaan kiilauurretut)

6,5

0

4010 33 00

Päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muo
toinen (kiilahihnat), vulkanoitua kumia, kiilauurretut, ulkopinnan ympä
rysmitta suurempi kuin 180 cm mutta enintään 240 cm

6,5

0

4010 34 00

Päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muo
toinen (kiilahihnat), vulkanoitua kumia, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempi kuin 180 cm mutta enintään 240 cm (ei kuitenkaan kiilauurretut)

6,5

0

4010 35 00

Päättömät synkronihihnat, vulkanoitua kumia, ulkopinnan ympärysmitta
suurempi kuin 60 cm mutta enintään 150 cm

6,5

0

4010 36 00

Päättömät synkronihihnat, vulkanoitua kumia, ulkopinnan ympärysmitta
suurempi kuin 150 cm mutta enintään 198 cm

6,5

0

4010 39 00

Käyttöhihnat, vulkanoitua kumia (ei kuitenkaan päättömät käyttöhihnat,
joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiila
uurretut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 60 cm mutta enintään
240 cm, sekä päättömät synkronihihnat joiden ympärysmitta on suurem
pi kuin 60 cm mutta enintään 198 cm)

6,5

0

4011 10 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään henkilöau
toissa (myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa)

4,5

0

4011 20 10

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään linja-autoissa
ja kuorma-autoissa, kuormitustunnus enintään 121

4,5

0

4011 20 90

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään linja-autoissa
ja kuorma-autoissa, kuormitustunnus suurempi kuin 121

4,5

0

4011 30 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään ilma-aluksissa

4,5

0

4011 40 20

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään moottoripyö
rissä, vannehalkaisija enintään 33 cm

4,5

0

4011 40 80

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään moottoripyö
rissä, vannehalkaisija suurempi kuin 33 cm

4,5

0

4011 50 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään polkupyörissä

4

0

4011 61 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, joissa on vinoripakuvioinen tai
sen kaltainen kulutuspinta, jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyöko
neissa

4

0

4011 62 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, joissa on vinoripakuvioinen tai
sen kaltainen kulutuspinta, jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teol
lisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on enintään 61 cm

4

0
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4011 63 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, joissa on vinoripakuvioinen tai
sen kaltainen kulutuspinta, jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teol
lisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurempi kuin 61 cm

4

0

4011 69 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, joissa on vinoripakuvioinen tai
sen kaltainen kulutuspinta (ei kuitenkaan maatalouskoneissa, metsätyöko
neissa ja rakennustyökoneissa tai teollisuuden käsittelykoneissa käytettä
vät)

4

0

4011 92 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään maatalous- ja
metsätyökoneissa (ei kuitenkaan ne, joissa on vinoripakuvioinen tai sen
kaltainen kulutuspinta)

4

0

4011 93 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään rakennustyö
koneissa tai teollisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on enin
tään 61 cm (ei kuitenkaan ne, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltai
nen kulutuspinta)

4

0

4011 94 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään rakennustyö
koneissa tai teollisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurem
pi kuin 61 cm (ei kuitenkaan ne, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kal
tainen kulutuspinta)

4

0

4011 99 00

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia (ei kuitenkaan ne, joissa on vino
ripakuvioinen tai sen kaltainen kulutuspinta ja jollaisia käytetään maata
lous- ja metsätyökoneissa, rakennustyökoneissa tai teollisuuden käsittely
koneissa, henkilöautoissa, farmariautoissa, kilpa-autoissa, linja-autoissa,
kuorma-autoissa, ilma-aluksissa ja moottori- ja polkupyörissä)

4

0

4012 11 00

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käyte
tään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa)

4,5

0

4012 12 00

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käyte
tään linja-autoissa ja kuorma-autoissa

4,5

0

4012 13 00

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käyte
tään ilma-aluksissa

4,5

0

4012 19 00

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia (ei kuitenkaan
henkilöautoissa, farmariautoissa, kilpa-autoissa, linja-autoissa, kuorma-au
toissa ja ilma-aluksissa käytettävät)

4,5

0

4012 20 00

Käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia

4,5

0

4012 90 20

Umpikumirenkaat ja joustorenkaat, kumia

2,5

0

4012 90 30

Ulkorenkaan kulutuspinnat, kumia

2,5

0
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4012 90 90

Vannenauhat, kumia

4

0

4013 10 10

Sisärenkaat, kumia, jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariau
toissa ja kilpa-autoissa)

4

0

4013 10 90

Sisärenkaat, kumia, jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa

4

0

4013 20 00

Sisärenkaat, kumia, jollaisia käytetään polkupyörissä

4

0

4013 90 00

Sisärenkaat, kumia (ei kuitenkaan henkilöautoissa, farmariautoissa, kilpaautoissa, linja-autoissa, kuorma-autoissa ja polkupyörissä käytettävät)

4

0

4014 10 00

Kondomit, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia

Vapaa

0

4014 90 10

Tutit, rintakumit ja niiden kaltaiset lastenhoitotavarat, vulkanoitua kumia,
ei kuitenkaan kovakumia, myös kovakumi- tai muoviosin

Vapaa

0

4014 90 90

Hygienia- ja farmaseuttiset tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan ko
vakumia, myös kovakumiosin, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tu
tit, rintakumit ja niiden kaltaiset lastenhoitotavarat, kondomit sekä vaat
teet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsineet), kaikkiin tarkoi
tuksiin)

Vapaa

0

4015 11 00

Käsineet, vulkanoitua kumia, kirurgiseen käyttöön (ei kuitenkaan sormi
suojukset)

2

0

4015 19 10

Talouskäsineet, vulkanoitua kumia

2,7

0

4015 19 90

Kintaat ja muut käsineet, vulkanoitua kumia (ei kuitenkaan talouskäsineet
ja kirurgiseen käyttöön tarkoitetut)

2,7

0

4015 90 00

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua kumia (ei
kuitenkaan kovakumia sekä jalkineet ja päähineet sekä niiden osat sekä
kintaat ja muut käsineet)

5

0

4016 10 00

Tavarat, huokoista kumia, muualle kuulumattomat

3,5

0

4016 91 00

Lattianpäällysteet ja matot, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia,
joiden reunat on viistetty tai muotoiltu tai kulmat pyöristetty tai jotka on
muuten työstetty (ei kuitenkaan ainoastaan suorakaiteen tai neliön muo
toon leikatut sekä huokoisesta kumista valmistetut tavarat)

2,5

0

4016 92 00

Pyyhekumit, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, käyttövalmiiksi
muotoillut (ei kuitenkaan ainoastaan suorakaiteen tai neliön muotoon lei
katut)

2,5

0
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4016 93 00

Tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat, vulkanoitua kumia, ei kui
tenkaan kovakumia (ei kuitenkaan huokoisesta kumista valmistetut tava
rat)

2,5

0

4016 94 00

Laivojen ja laitureiden törmyrit (fenders), myös ilmatäytteiset, vulkanoitua
kumia, ei kuitenkaan kovakumia (ei kuitenkaan huokoisesta kumista val
mistetut tavarat)

2,5

0

4016 95 00

Ilmapatjat, ilmatyynyt ja muut ilmatäytteiset tavarat, vulkanoitua kumia,
ei kuitenkaan kovakumia (ei kuitenkaan törmyrit, kumiveneet, kumilautat
ja muut kelluvat laitteet sekä hygienia- ja farmaseuttiset tavarat)

2,5

0

4016 99 20

Levitystelan muhvit, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia

2,5

0

4016 99 52

Osat, joissa on yhdistetty kumia metalliin, vulkanoitua kumia, ei kuiten
kaan kovakumia, ainoastaan tai pääasiassa nimikkeiden 8701–8705
moottoriajoneuvoja varten

2,5

0

4016 99 58

Tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, ainoastaan tai pää
asiassa nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten, muualle kuu
lumattomat (ei kuitenkaan huokoisesta kumista valmistetut tavarat sekä
osat, joissa on yhdistetty kumia metalliin)

2,5

0

4016 99 91

Osat, joissa on yhdistetty kumia metalliin, vulkanoitua kumia (ei kuiten
kaan kovakumista valmistetut osat, huokoisesta kumista valmistetut osat
sekä osat, jotka on tarkoitettu ainoastaan tai pääasiassa nimikkeiden
8701–8705 moottoriajoneuvoja varten)

2,5

0

4016 99 99

Tavarat, vulkanoitua kumia, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kova
kumista valmistetut osat ja huokoisesta kumista valmistetut osat)

2,5

0

4017 00 10

Kovakumi (esimerkiksi eboniitti) kaikissa muodoissa, myös jätteet ja romu

Vapaa

0

4017 00 90

Kovakumitavarat, muualle kuulumattomat

Vapaa

0

4101 20 10

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti enintään
16 kg, tuoreet

Vapaa

0

4101 20 30

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti enintään
16 kg, märkäsuolatut

Vapaa

0

4101 20 50

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti enintään
8 kg, jos nahka on ainoastaan kuivattu, enintään 10 kg, jos nahka on kui
vasuolattu

Vapaa

0

4101 20 90

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti enintään
16 kg, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt (ei kuitenkaan tuoreet
tai märkäsuolatut, kuivatut tai kuivasuolatut, parkitut tai pergamenttina
haksi valmistetut)

Vapaa

0
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4101 50 10

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti yli 16 kg,
tuoreet

Vapaa

0

4101 50 30

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti yli 16 kg,
märkäsuolatut

Vapaa

0

4101 50 50

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti yli 16 kg,
kuivatut tai kuivasuolatut

Vapaa

0

4101 50 90

Kokonaiset nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -na
hat, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, paino nahkaa kohti yli 16 kg,
kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt (ei kuitenkaan tuoreet tai mär
käsuolatut, kuivatut tai kuivasuolatut, parkitut tai pergamenttinahaksi val
mistetut)

Vapaa

0

4101 90 00

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) halkaistut selkämät, puoliselkä
mät ja vatsanahat, myös karvapeitteettömät, tuoreet tai suolatut, kuivatut,
kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, sekä kokonaiset raakavuodat
ja -nahat, paino nahkaa kohti yli 8 kg mutta alle 16 kg, jos nahka on ai
noastaan kuivattu, ja yli 10 kg mutta alle 16 kg, jos nahka on kuivasuo
lattu (ei kuitenkaan parkitut tai pergamenttinahaksi valmistetut tai enem
pää valmistetut)

Vapaa

0

4102 10 10

Karitsan raakanahat, villapeitteiset, tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut,
piklatut tai muulla tavalla säilötyt (ei kuitenkaan astrakaani-, karakul-, per
siaani-, breitschwanz-, ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kii
nalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan)

Vapaa

0

4102 10 90

Lampaan raakanahat, villapeitteiset, tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut,
piklatut tai muulla tavalla säilötyt (ei kuitenkaan karitsan)

Vapaa

0

4102 21 00

Lampaan ja karitsan raakanahat, villapeitteettömät, piklatut, myös halkais
tut

Vapaa

0

4102 29 00

Lampaan ja karitsan raakanahat, villapeitteettömät, tuoreet tai suolatut,
kuivatut, kalkitut tai muulla tavalla säilötyt, myös halkaistut (ei kuitenkaan
piklatut tai pergamenttinahaksi valmistetut)

Vapaa

0

4103 20 00

Matelijoiden raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut,
piklatut tai muulla tavalla säilötyt (ei kuitenkaan pergamenttinahaksi val
mistetut)

Vapaa

0

4103 30 00

Sian raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut
tai muulla tavalla säilötyt, myös karvapeitteettömät tai halkaistut (ei kui
tenkaan pergamenttinahaksi valmistetut)

Vapaa

0

4103 90 10

Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat, kalkitut, piklatut tai muulla ta
valla säilötyt, myös karvapeitteettömät tai halkaistut (ei kuitenkaan perga
menttinahaksi valmistetut sekä jemeniläisen, mongolialaisen tai tiibetiläi
sen vuohen tai vohlan karvapeitteiset vuodat ja nahat)

Vapaa

0
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4103 90 90

Raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai
muulla tavalla säilötyt, myös karvapeitteettömät tai halkaistut, myös höy
hen- tai untuvapeitteettömät linnunnahat (ei kuitenkaan pergamenttina
haksi valmistetut sekä nautaeläinten (myös puhvelien), hevoseläinten, lam
paiden, karitsoiden, vuohien, vohlien, matelijoiden ja sian nahat ja vuodat)

Vapaa

0

4104 11 10

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka ko
konaisista nautaeläinten (myös puhvelien) vuodista ja nahoista, märkänä
(myös wet-blue), yhden nahan pinta-ala enintään 2,6 m2, parkittu, karva
peitteetön (ei kuitenkaan enempää valmistettu)

Vapaa

0

4104 11 51

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka ko
konaisista nautaeläinten (myös puhvelien) vuodista ja nahoista, märkänä
(myös wet-blue), yhden nahan pinta-ala suurempi kuin 2,6 m2, parkittu,
karvapeitteetön (ei kuitenkaan enempää valmistettu)

Vapaa

0

4104 11 59

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka nau
taeläinten (myös puhvelien) vuodista ja nahoista, märkänä (myös wetblue), parkittu, karvapeitteetön (ei kuitenkaan enempää valmistettu ja ko
konaisista vuodista ja nahoista valmistettu)

Vapaa

0

4104 11 90

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka hevo
seläinten vuodista ja nahoista, märkänä (myös wet-blue), parkittu, karva
peitteetön (ei kuitenkaan enempää valmistettu)

5,5

0

4104 19 10

Kokonaiset nautaeläinten (myös puhvelien) vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala enintään 2,6 m2, märkänä (myös wet-blue), parkitut, karvapeit
teettömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut sekä hal
kaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka)

Vapaa

0

4104 19 51

Kokonaiset nautaeläinten (myös puhvelien) vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala suurempi kuin 2,6 m2, märkänä (myös wet-blue), parkitut, kar
vapeitteettömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut sekä
halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka)

Vapaa

0

4104 19 59

Nautaeläinten (myös puhvelien) vuodat ja nahat, märkänä (myös wetblue), parkitut, karvapeitteettömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enem
pää valmistetut ja kokonaiset vuodat ja nahat sekä halkaisematon, ohenta
maton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka)

Vapaa

0

4104 19 90

Hevoseläinten vuodat ja nahat, märkänä (myös wet-blue), parkitut, karva
peitteettömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut sekä
halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka)

5,5

0
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4104 41 11

Intialaisen vasikan halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, mar
tiollinen nahka, karvapeitteetön, kokonainen, myös jos siitä puuttuu pää
tai raajat, kuivana (crust-käsitelty), yhden nahan pinta-ala enintään 2,6 m2
(28 neliöjalkaa), nettopaino enintään 4,5 kg, ainoastaan kasvisparkittu,
myös edelleen valmistettu, mutta selvästi soveltumaton nahkatavaroiden
välittömään valmistamiseen

Vapaa

0

4104 41 19

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka, ko
konainen, kuivana (crust-käsitelty), nautaeläinten (myös puhvelien) koko
naisista vuodista ja nahoista, yhden nahan pinta-ala enintään 2,6 m2 (28
neliöjalkaa), karvapeitteetön (ei kuitenkaan enempää valmistettu sekä ala
nimikkeen 4104 41 11 intialaisen vasikan nahka)

6,5

0

4104 41 51

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka, ko
konainen, kuivana (crust-käsitelty), nautaeläinten (myös puhvelien) koko
naisista vuodista ja nahoista, yhden nahan pinta-ala suurempi kuin 2,6 m2
(28 neliöjalkaa), karvapeitteetön (ei kuitenkaan enempää valmistettu sekä
alanimikkeen 4104 41 11 intialaisen vasikan nahka)

6,5

0

4104 41 59

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka, kui
vana (crust-käsitelty), nautaeläinten (myös puhvelien) vuodista ja nahoista,
yhden nahan pinta-ala suurempi kuin 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), karvapeit
teetön (ei kuitenkaan enempää valmistettu, kokonaiset vuodat ja nahat
sekä alanimikkeen 4104 41 11 intialaisen vasikan nahka)

6,5

0

4104 41 90

Halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka, kui
vana (crust-käsitelty), hevoseläinten vuodista ja nahoista, karvapeitteetön
(ei kuitenkaan enempää valmistettu)

5,5

0

4104 49 11

Intialaisen vasikan vuodat ja nahat, karvapeitteettömät, kokonaiset, myös
jos niistä puuttuu pää tai raajat, kuivana (crust-käsitellyt), yhden nahan
pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa) ja nettopaino enintään 4,5 kg,
ainoastaan kasvisparkitut, myös edelleen valmistetut, mutta selvästi sovel
tumattomat nahkatavaroiden välittömään valmistamiseen (ei kuitenkaan
halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka)

Vapaa

0

4104 49 19

Nautaeläinten (myös puhvelien) kokonaiset vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), kuivana (crust-käsitellyt), karva
peitteettömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut sekä
halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka ja ala
nimikkeen 4104 49 11 intialaisen vasikan nahka)

6,5

0

4104 49 51

Nautaeläinten (myös puhvelien) kokonaiset vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala suurempi kuin 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), kuivana (crust-käsitellyt),
karvapeitteettömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut
sekä halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka)

6,5

0
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4104 49 59

Nautaeläinten (myös puhvelien) kokonaiset vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala suurempi kuin 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), kuivana (crust-käsitellyt),
karvapeitteettömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut,
kokonaiset vuodat ja nahat sekä halkaisematon, ohentamaton nahka ja
halkaistu, martiollinen nahka)

6,5

0

4104 49 90

Hevoseläinten vuodat ja nahat, kuivana (crust-käsitellyt), karvapeitteettö
mät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut sekä halkaisema
ton, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka)

5,5

0

4105 10 10

Lampaan- ja karitsannahka, märkänä (myös wet-blue), parkittu, villapeit
teetön, halkaisematon (ei kuitenkaan enempää valmistettu ja ainoastaan
esiparkittu)

2

0

4105 10 90

Lampaan- ja karitsannahka, märkänä (myös wet-blue), parkittu, villapeit
teetön, halkaistu (ei kuitenkaan enempää valmistettu ja ainoastaan esipar
kittu)

2

0

4105 30 10

Intialaisen karvalampaan (métis) nahka, kuivana (crust-käsitelty), villapeit
teetön, kasvisesiparkittu, myös edelleen valmistettu, mutta selvästi soveltu
maton nahkatavaroiden välittömään valmistamiseen

Vapaa

0

4105 30 91

Lampaan- ja karitsannahka, kuivana (crust-käsitelty), villapeitteetön, hal
kaisematon (ei kuitenkaan enempää valmistettu ja ainoastaan esiparkittu
sekä intialaisen karvalampaan (métis) nahka, kasvisesiparkittu, myös edel
leen valmistettu, mutta selvästi soveltumaton nahkatavaroiden välittömään
valmistamiseen)

2

0

4105 30 99

Lampaan- ja karitsannahka, kuivana (crust-käsitelty), villapeitteetön, hal
kaistu (ei kuitenkaan enempää valmistettu ja ainoastaan esiparkittu sekä
intialaisen karvalampaan (métis) nahka, kasvisesiparkittu, myös edelleen
valmistettu, mutta selvästi soveltumaton nahkatavaroiden välittömään val
mistamiseen)

2

0

4106 21 10

Vuohen tai vohlan nahka, märkänä (myös wet-blue), parkittu, karvapeit
teetön, halkaisematon (ei kuitenkaan enempää valmistettu ja ainoastaan
esiparkittu)

2

0

4106 21 90

Vuohen tai vohlan nahka, märkänä (myös wet-blue), parkittu, karvapeit
teetön, halkaistu (ei kuitenkaan enempää valmistettu ja ainoastaan esipar
kittu)

2

0

4106 22 10

Intialaisen vuohen tai vohlan nahka, kuivana (crust-käsitelty), karvapeittee
tön, kasvisesiparkittu, myös edelleen valmistettu, mutta selvästi soveltuma
ton nahkatavaroiden välittömään valmistamiseen

Vapaa

0
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4106 22 90

Vuohen ja vohlan vuodat ja nahat, kuivana (crust-käsitellyt), karvapeitteet
tömät, myös halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut, ainoastaan
esiparkitut ja alanimikkeen 4106 22 10 kasvisesiparkitut intialaisen vuo
hen tai vohlan vuodat ja nahat)

2

0

4106 31 10

Sian vuodat ja nahat, märkänä (myös wet-blue), parkitut, karvapeitteettö
mät, halkaisemattomat (ei kuitenkaan enempää valmistetut ja ainoastaan
esiparkitut)

2

0

4106 31 90

Sian vuodat ja nahat, märkänä (myös wet-blue), parkitut, karvapeitteettö
mät, halkaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut ja ainoastaan esiparki
tut)

2

0

4106 32 10

Sian vuodat ja nahat, kuivana (crust-käsitellyt), karvapeitteettömät, halkai
semattomat (ei kuitenkaan enempää valmistetut ja ainoastaan esiparkitut)

2

0

4106 32 90

Sian vuodat ja nahat, kuivana (crust-käsitellyt), karvapeitteettömät, hal
kaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut ja ainoastaan esiparkitut)

2

0

4106 40 10

Matelijoiden vuodat ja nahat, ainoastaan kasvisesiparkitut

Vapaa

0

4106 40 90

Matelijoiden vuodat ja nahat, parkitut, myös kuivatut, myös halkaistut (ei
kuitenkaan enempää valmistetut ja ainoastaan kasvisesiparkitut)

2

0

4106 91 00

Antilooppien, metsäkauriiden, hirvien, elefanttien ja muiden eläinten
(myös merieläinten) vuodat ja nahat, ilman villa- tai karvapeitettä, ja kar
vattomien eläinten nahka, märkänä (myös wet-blue), parkitut, myös hal
kaistut (ei kuitenkaan enempää valmistetut ja nauta- ja hevoseläinten, lam
paiden, karitsojen, vuohien, vohlien, sikojen ja matelijoiden vuodat ja na
hat sekä ainoastaan esiparkitut)

2

0

4106 92 00

Antilooppien, metsäkauriiden, hirvien, elefanttien ja muiden eläinten,
myös merieläinten, vuodat ja nahat, ilman villa- tai karvapeitettä, ja kar
vattomien eläinten nahka, kuivana (crust-käsitelty), myös halkaistut (ei
kuitenkaan enempää valmistetut ja nauta- ja hevoseläinten, lampaiden, ka
ritsojen, vuohien, vohlien, sikojen ja matelijoiden vuodat ja nahat sekä ai
noastaan esiparkitut)

2

0

4107 11 11

Boksinahka, ohentamaton, halkaisematon, kokonaisista vasikanvuodista ja
nahoista, yhden nahan pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa)

6,5

0

4107 11 19

Nautaeläinten (myös puhvelien) halkaisematon, ohentamaton nahka (myös
pergamenttinahaksi valmistettu), kokonaisista vuodista ja nahoista, yhden
nahan pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), karvapeitteetön (ei kui
tenkaan boksinahka, säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja
metallipinnoitettu nahka)

6,5

0
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4107 11 90

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) halkaisematon, ohentamaton
nahka (myös pergamenttinahaksi valmistettu), kokonaisista vuodista ja na
hoista, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, karva
peitteetön (ei kuitenkaan nautaeläinten (myös puhvelien) nahka, kun yh
den nahan pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), säämiskänahka, kiil
tonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

6,5

0

4107 12 11

Halkaistu, martiollinen boksinahka, kokonaisista vasikanvuodista ja na
hoista, yhden nahan pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa)

6,5

0

4107 12 19

Nautaeläinten (myös puhvelien) halkaistu, martiollinen nahka (myös per
gamenttinahaksi valmistettu), kokonaisista vuodista ja nahoista, yhden na
han pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), karvapeitteetön (ei kuiten
kaan boksinahka, säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja
metallipinnoitettu nahka)

6,5

0

4107 12 91

Nautaeläinten (myös puhvelien) halkaistu, martiollinen nahka (myös per
gamenttinahaksi valmistettu), kokonaisista vuodista ja nahoista, parkituk
sen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, karvapeitteetön (ei
kuitenkaan nautaeläinten (myös puhvelien) nahka, kun yhden nahan
pinta-ala enintään 2,6 m2 (28 neliöjalkaa), säämiskänahka, kiiltonahka, la
minoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

5,5

0

4107 12 99

Hevoseläinten halkaistu, martiollinen nahka (myös pergamenttinahaksi
valmistettu), kokonaisista vuodista ja nahoista, parkituksen tai crust-käsit
telyn jälkeen edelleen valmistettu, karvapeitteetön (ei kuitenkaan säämis
känahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

6,5

0

4107 19 10

Nautaeläinten (myös puhvelien) nahka (myös pergamenttinahaksi valmis
tettu), kokonaisista vuodista ja nahoista, yhden nahan pinta-ala enintään
2,6 m2 (28 neliöjalkaa), karvapeitteetön (ei kuitenkaan halkaisematon,
ohentamaton nahka, halkaistu, martiollinen nahka sekä säämiskänahka,
kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

6,5

0

4107 19 90

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) nahka (myös pergamenttina
haksi valmistettu), kokonaisista vuodista ja nahoista, parkituksen tai crustkäsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, karvapeitteetön (ei kuitenkaan nau
taeläinten (myös puhvelien) nahka, kun yhden nahan pinta-ala enintään
2,6 m2 (28 neliöjalkaa), halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu,
martiollinen nahka sekä säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiilto
nahka ja metallipinnoitettu nahka)

6,5

0
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4107 91 10

Halkaisematon, ohentamaton pohjanahka (myös pergamenttinahaksi val
mistettu), nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) vuotien ja nahkojen
osista, kaistaleista tai paloista, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edel
leen valmistettu, karvapeitteetön (ei kuitenkaan säämiskänahka, kiilto
nahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

6,5

0

4107 91 90

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) halkaisematon, ohentamaton
nahka (myös pergamenttinahaksi valmistettu), vuotien ja nahkojen osista,
kaistaleista tai paloista, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen
valmistettu, karvapeitteetön (ei kuitenkaan säämiskänahka, kiiltonahka, la
minoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

6,5

0

4107 92 10

Nautaeläinten (myös puhvelien) halkaistu, martiollinen nahka (myös per
gamenttinahaksi valmistettu), vuotien ja nahkojen osista, kaistaleista tai
paloista, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, kar
vapeitteetön (ei kuitenkaan säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiilto
nahka ja metallipinnoitettu nahka)

5,5

0

4107 92 90

Hevoseläinten halkaistu, martiollinen nahka (myös pergamenttinahaksi
valmistettu), vuotien ja nahkojen osista, kaistaleista tai paloista, parkituk
sen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, karvapeitteetön (ei
kuitenkaan säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metalli
pinnoitettu nahka)

6,5

0

4107 99 10

Nautaeläinten (myös puhvelien) nahka (myös pergamenttinahaksi valmis
tettu), vuotien ja nahkojen osista, kaistaleista tai paloista, parkituksen tai
crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, karvapeitteetön (ei kuitenkaan
halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka sekä
säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu
nahka)

6,5

0

4107 99 90

Hevoseläinten nahka (myös pergamenttinahaksi valmistettu), vuotien ja
nahkojen osista, kaistaleista tai paloista, parkituksen tai crust-käsittelyn
jälkeen edelleen valmistettu, karvapeitteetön (ei kuitenkaan halkaisematon,
ohentamaton nahka ja halkaistu, martiollinen nahka sekä säämiskänahka,
kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

6,5

0

4112 00 00

Lampaan- ja karitsannahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edel
leen valmistettu (myös pergamenttinahaksi valmistettu), villapeitteetön,
myös halkaistu (ei kuitenkaan säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiil
tonahka ja metallipinnoitettu nahka)

3,5

0

4113 10 00

Vuohen tai vohlan nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen
valmistettu (myös pergamenttinahaksi valmistettu), villa- tai karvapeittee
tön, myös halkaistu (ei kuitenkaan säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu
kiiltonahka ja metallipinnoitettu nahka)

3,5

0
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4113 20 00

Sian nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu
(myös pergamenttinahaksi valmistettu), karvapeitteetön, myös halkaistu (ei
kuitenkaan säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metalli
pinnoitettu nahka)

2

0

4113 30 00

Matelijoiden nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen val
mistettu (myös pergamenttinahaksi valmistettu), myös halkaistu (ei kuiten
kaan säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoi
tettu nahka)

2

0

4113 90 00

Antilooppien, metsäkauriiden, hirvien, elefanttien ja muiden eläinten
(myös merieläinten) nahka, karvapeitteetön, ja karvattomien eläinten
nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu (myös
pergamenttinahaksi valmistettu), myös halkaistu (ei kuitenkaan nautaeläin
ten, hevoseläinten, lampaiden, karitsojen, vuohien, vohlien, sikojen ja ma
telijoiden nahka sekä säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja
metallipinnoitettu nahka)

2

0

4114 10 10

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka), lampaan- tai
karitsannahkaa (ei kuitenkaan formaldehydillä jälkikäsitelty glasee-parkittu
nahka ja ainoastaan parkittu nahka, joka on viimeistelty öljyllä)

2,5

0

4114 10 90

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka) (ei kuitenkaan
lampaan- tai karitsannahkaa, formaldehydillä jälkikäsitelty glasee-parkittu
nahka sekä ainoastaan parkittu nahka, joka on viimeistelty öljyllä)

2,5

0

4114 20 00

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka (ei kuiten
kaan lakattu tai metalloitu tekonahka)

2,5

0

4115 10 00

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä
tai kaistaleina, myös rullina

2,5

0

4115 20 00

Leikkuu- ja muut jätteet nahasta tai tekonahasta, nahkatavaroiden valmis
tukseen soveltumattomat; nahkapöly ja -jauhe

Vapaa

0

4201 00 00

Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten (myös vetohihnat, taluttimet,
polvensuojukset, kuonokopat, satulahuovat, satulalaukut, koirien takit ja
niiden kaltaiset tavarat), mitä tahansa ainetta (ei kuitenkaan lasten ja ai
kuisten valjasteokset sekä nimikkeen 6602 ruoskat, ratsupiiskat ja muut
tavarat)

2,7

0

4202 11 10

Attasealaukut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, joiden
ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa

3

0
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4202 11 90

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), joiden ulkopinta
on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa (ei kuitenkaan attasealaukut)

3

0

4202 12 11

Attasealaukut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, joiden
ulkopinta on muovilevyä

9,7

0

4202 12 19

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), joiden ulkopinta
on muovilevyä (ei kuitenkaan attasealaukut)

9,7

0

4202 12 50

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, sal
kut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, joiden ulkopinta on
muottiin puristettua muovia

5,2

0

4202 12 91

Attasealaukut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, joiden
ulkopinta on muovia, myös vulkaanikuitua, tai tekstiiliainetta (ei kuiten
kaan ne, joiden ulkopinta on muovilevyä tai muottiin puristettua muovia)

3,7

0

4202 12 99

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), joiden ulkopinta
on muovia tai tekstiiliainetta (ei kuitenkaan ne, joiden ulkopinta on muo
vilevyä tai muottiin puristettua muovia, sekä attasealaukut)

3,7

0

4202 19 10

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, sal
kut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, joiden ulkopinta on
alumiinia

5,7

0

4202 19 90

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, sal
kut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet (ei kuitenkaan ne, joiden
ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa, kiiltonahkaa, muovia, tekstiiliainetta tai
alumiinia)

3,7

0

4202 21 00

Käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna, myös käsilaukut, joissa ei ole kä
densijaa, joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa

3

0

4202 22 10

Käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna, myös käsilaukut, joissa ei ole kä
densijaa, joiden ulkopinta on muovilevyä

9,7

0

4202 22 90

Käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna, myös käsilaukut, joissa ei ole kä
densijaa, joiden ulkopinta on tekstiiliainetta

3,7

0

4202 29 00

Käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna, myös käsilaukut, joissa ei ole kä
densijaa, joiden ulkopinta on vulkaanikuitua, kartonkia tai pahvia tai jotka
on kokonaan tai suurimmaksi osaksi päällystetty näillä aineilla tai pape
rilla

3,7

0
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4202 31 00

Lompakot, rahakukkarot, avainkotelot, savukekotelot, tupakkapussit ja nii
den kaltaiset taskussa tai käsilaukussa pidettävät tavarat, joiden ulkopinta
on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa

3

0

4202 32 10

Lompakot, rahakukkarot, avainkotelot, savukekotelot, tupakkapussit ja nii
den kaltaiset taskussa tai käsilaukussa pidettävät tavarat, joiden ulkopinta
on muovilevyä

9,7

0

4202 32 90

Lompakot, rahakukkarot, avainkotelot, savukekotelot, tupakkapussit ja nii
den kaltaiset taskussa tai käsilaukussa pidettävät tavarat, joiden ulkopinta
on tekstiiliainetta

3,7

0

4202 39 00

Lompakot, rahakukkarot, avainkotelot, savukekotelot, tupakkapussit ja nii
den kaltaiset taskussa tai käsilaukussa pidettävät tavarat, joiden ulkopinta
on vulkaanikuitua, kartonkia tai pahvia tai jotka on kokonaan tai suurim
maksi osaksi päällystetty näillä aineilla tai paperilla, myös muottiin puris
tetusta muovista valmistetut silmälasikotelot

3,7

0

4202 91 10

Matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput ja
urheiluvälinelaukut, joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonah
kaa

3

0

4202 91 80

Eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, ostoslaukut ja -kassit, kart
takotelot, työkalulaukut ja -salkut, korulippaat ja -rasiat, ruokailuvälineko
telot, kiikarikotelot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot
sekä niiden kaltaiset säilytysesineet, ulkopinta nahkaa, tekonahkaa tai kiil
tonahkaa (ei kuitenkaan matka-arkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltai
set säilytysesineet, taskussa ja käsilaukussa pidettävät tavarat sekä matka
kassit ja -pussit, meikkilaukut ja pussit, urheiluvälinelaukut ja selkäreput)

3

0

4202 92 11

Matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput ja
urheiluvälinelaukut, joiden ulkopinta on muovilevyä

9,7

0

4202 92 15

Soittimien kotelot ja laukut, joiden ulkopinta on muovilevyä

6,7

0

4202 92 19

Eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, ostoslaukut ja -kassit, kart
takotelot, työkalulaukut ja -salkut, korulippaat ja -rasiat, ruokailuvälineko
telot, kiikarikotelot, kameralaukut, asekotelot sekä niiden kaltaiset säilyty
sesineet, ulkopinta muovilevyä (ei kuitenkaan matka-arkut, salkut, koulu
laukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, käsilaukut sekä taskussa ja käsi
laukussa pidettävät tavarat sekä matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja
-pussit, urheiluvälinelaukut, selkäreput ja soittimien kotelot ja laukut)

9,7

0

4202 92 91

Matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput ja
urheiluvälinelaukut, joiden ulkopinta on tekstiiliainetta

2,7

0
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4202 92 98

Eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, ostoslaukut ja -kassit, kart
takotelot, työkalulaukut ja -salkut, korulippaat ja -rasiat, ruokailuvälineko
telot, kiikarikotelot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot
sekä niiden kaltaiset säilytysesineet, ulkopinta tekstiiliainetta (ei kuitenkaan
matka-arkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, käsilau
kut sekä taskussa ja käsilaukussa pidettävät tavarat sekä matkakassit ja
-pussit, meikkilaukut ja -pussit, urheiluvälinelaukut ja selkäreput)

2,7

0

4202 99 00

Matkakassit ja -pussit, ostoslaukut ja -kassit, työkalulaukut, korulippaat ja
-rasiat, ruokailuvälinekotelot yms. säilytysesineet, ulkopinta vulkaanikui
tua, pahvia tai kartonkia; kiikari- ja asekotelot, kameralaukut, soittimien
kotelot ja laukut, yms. säilytysesineet, ulkopinta muuta kuin nahkaa, muo
vilevyä tai tekstiiliainetta (ei kuitenkaan matka-arkut, salkut, koululaukut
ja niiden kaltaiset säilytysesineet, käsilaukut sekä taskussa ja käsilaukussa
pidettävät tavarat)

3,7

0

4203 10 00

Vaatteet nahasta tai tekonahasta (ei kuitenkaan jalkineet, päähineet ja nii
den osat sekä ryhmän 95 tavarat, esim. säärisuojukset ja miekkailupäähi
neet)

4

0

4203 21 00

Kintaat ja muut käsineet, erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut, nahasta
tai tekonahasta

9

0

4203 29 10

Kaikkien ammattialojen suojakäsineet, nahasta tai tekonahasta

9

0

4203 29 91

Kintaat ja muut käsineet, nahasta tai tekonahasta, miesten ja poikien (ei
kuitenkaan erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut käsineet ja kaikkien
ammattialojen suojakäsineet)

7

0

4203 29 99

Kintaat ja muut käsineet, nahasta tai tekonahasta (ei kuitenkaan miesten ja
poikien sekä erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut käsineet ja kaikkien
ammattialojen suojakäsineet)

7

0

4203 30 00

Vyöt, myös olkavyöt, nahasta tai tekonahasta

5

0

4203 40 00

Vaatetustarvikkeet, nahasta tai tekonahasta (ei kuitenkaan kintaat ja muut
käsineet, vyöt ja olkavyöt, jalkineet, päähineet ja niiden osat sekä ryhmän
95 tavarat, esim. säärisuojat ja miekkailupäähineet)

5

0

4205 00 11

Käyttö- ja kuljetushihnat, nahasta tai tekonahasta

2

0

4205 00 19

Tavarat teknisiin tarkoituksiin, nahasta tai tekonahasta (ei kuitenkaan
käyttö- ja kuljetushihnat)

3

0
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4205 00 90

Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat (ei kuitenkaan satula- ja valjas
teokset, säilytysesineet, vaatteet ja vaatetustarvikkeet, tavarat teknisiin tar
koituksiin, ruoskat, ratsupiiskat ja muut nimikkeen 6602 tavarat, huone
kalut, valaisimet, lelut, pelit, urheiluvälineet, napit ja niiden osat, kalvosin
napit, rannerenkaat ja muut epäaidot korut, nimikkeen 5608 sovitetut
verkot sekä palmikointi- ja punonta-aineista tehdyt tavarat)

2,5

0

4206 00 00

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat (ei
kuitenkaan steriili kirurginen katgutti ja muut sen kaltaiset steriilit haava
nompeluaineet sekä soittimien kielet)

1,7

0

4301 10 00

Raa'at turkisnahat, minkin, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää,
häntä tai koivet

Vapaa

0

4301 30 00

Raa'at turkisnahat, astrakaani-, karakul-, persiaani-, breitschwanz- ja nii
den kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tii
betiläisen karitsan, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai
koivet

Vapaa

0

4301 60 00

Raa'at turkisnahat, ketun, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä
tai koivet

Vapaa

0

4301 80 30

Raa'at turkisnahat, murmelin, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää,
häntä tai koivet

Vapaa

0

4301 80 50

Raa'at turkisnahat, luonnonvaraisten kissaeläinten, myös jos niistä puuttu
vat pää, häntä tai koivet

Vapaa

0

4301 80 70

Raa'at turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai
koivet (ei kuitenkaan minkin sekä astrakaani-, karakul-, persiaani-,
breitschwanz- ja niiden kaltaisten karitsojen, intialaisen, kiinalaisen, mon
golilaisen ja tiibetiläisen karitsan, ketun, murmelin ja luonnonvaraisten
kissaeläinten turkisnahat)

Vapaa

0

4301 90 00

Päät, hännät, koivet ja muut turkisnahkojen osat tai leikkeet, jotka sopivat
turkkurien käyttöön

Vapaa

0

4302 11 00

Parkitut tai muokatut turkisnahat, minkin, kokonaiset, myös jos niistä
puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

Vapaa

0

4302 19 10

Parkitut tai muokatut turkisnahat, majavan, kokonaiset, myös jos niistä
puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

Vapaa

0

4302 19 20

Parkitut tai muokatut turkisnahat, piisamin, kokonaiset, myös jos niistä
puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

Vapaa

0

4302 19 30

Parkitut tai muokatut turkisnahat, ketun, kokonaiset, myös jos niistä puut
tuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

Vapaa

0

4302 19 35

Parkitut tai muokatut turkisnahat, kanin tai jäniksen, kokonaiset, myös jos
niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

Vapaa

0
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4302 19 41

Parkitut tai muokatut turkisnahat, grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahyl
keen kuutin, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet,
irralliset

2,2

0

4302 19 49

Parkitut tai muokatut turkisnahat, varsinaisen hylkeen ja korvahylkeen,
kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset (ei
kuitenkaan grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahylkeen kuutin turkisnahat)

2,2

0

4302 19 50

Parkitut tai muokatut turkisnahat, merisaukon ja nutrian, kokonaiset,
myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

2,2

0

4302 19 60

Parkitut tai muokatut turkisnahat, murmelin, kokonaiset, myös jos niistä
puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

2,2

0

4302 19 70

Parkitut tai muokatut turkisnahat, luonnonvaraisten kissaeläinten, koko
naiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset

2,2

0

4302 19 75

Parkitut tai muokatut turkisnahat, astrakaani-, breitschwanz-, karakul-,
persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mon
golilaisen ja tiibetiläisen karitsan, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat
pää, häntä tai koivet, irralliset

Vapaa

0

4302 19 80

Parkitut tai muokatut turkisnahat, lampaan ja karitsan, kokonaiset, myös
jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet, irralliset (ei kuitenkaan astra
kaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen
sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan turkisna
hat)

2,2

0

4302 19 95

Parkitut tai muokatut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuu
pää, häntä tai koivet, irralliset (ei kuitenkaan minkin, kanin, jäniksen, ma
javan, piisamin, ketun, varsinaisen hylkeen, korvahylkeen, merisaukon,
nutrian, murmelin, luonnonvaraisten kissaeläinten sekä karitsan ja lam
paan turkisnahat)

2,2

0

4302 20 00

Päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, parkittua tai muokattua tur
kisnahkaa, irralliset

Vapaa

0

4302 30 10

Turkisnahat, parkitut tai muokatut, rykätyt

2,7

0

4302 30 21

Parkitut tai muokatut turkisnahat, minkin, kokonaiset nahat sekä nahan
osat ja leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisäämättä (ei kuitenkaan rykätyt
turkisnahat, vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut
tavarat)

2,2

0

4302 30 25

Parkitut tai muokatut turkisnahat, kanin tai jäniksen, kokonaiset nahat
sekä niiden osat ja leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisäämättä (ei kuiten
kaan rykätyt turkisnahat sekä vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkis
nahasta valmistetut tavarat)

2,2

0
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4302 30 31

Parkitut tai muokatut turkisnahat, astrakaani-, breitschwanz-, karakul-,
persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mon
golilaisen ja tiibetiläisen karitsan, kokonaiset nahat sekä niiden osat ja
leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisäämättä (ei kuitenkaan rykätyt turkis
nahat sekä vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut
tavarat)

2,2

0

4302 30 41

Parkitut tai muokatut turkisnahat, piisamin, kokonaiset nahat sekä nahan
osat ja leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisäämättä (ei kuitenkaan rykätyt
turkisnahat, vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut
tavarat)

2,2

0

4302 30 45

Parkitut tai muokatut turkisnahat, ketun, kokonaiset nahat sekä nahan
osat ja leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisäämättä (ei kuitenkaan rykätyt
turkisnahat, vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut
tavarat)

2,2

0

4302 30 51

Parkitut tai muokatut turkisnahat, grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahyl
keen kuutin, kokonaiset nahat sekä nahan osat ja leikkeet, yhdistetyt,
muita aineita lisäämättä (ei kuitenkaan rykätyt turkisnahat sekä vaatteet,
vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat)

2,2

0

4302 30 55

Parkitut tai muokatut turkisnahat, varsinaisen hylkeen ja korvahylkeen,
kokonaiset nahat sekä nahan osat ja leikkeet, yhdistetyt, muita aineita li
säämättä (ei kuitenkaan grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahylkeen kuutin
nahat, rykätyt turkisnahat sekä vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkis
nahasta valmistetut tavarat)

2,2

0

4302 30 61

Parkitut tai muokatut turkisnahat, merisaukon tai nutrian, kokonaiset na
hat sekä nahan osat tai leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisäämättä (ei
kuitenkaan rykätyt turkisnahat sekä vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut
turkisnahasta valmistetut tavarat)

2,2

0

4302 30 71

Parkitut tai muokatut turkisnahat, luonnonvaraisten kissaeläinten, koko
naiset nahat sekä nahan osat ja leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisää
mättä (ei kuitenkaan rykätyt turkisnahat, vaatteet, vaatetustarvikkeet ja
muut turkisnahasta valmistetut tavarat)

2,2

0

4302 30 95

Parkitut tai muokatut turkisnahat, kokonaiset nahat sekä nahan osat ja
leikkeet, yhdistetyt, muita aineita lisäämättä (ei kuitenkaan minkin, kanin,
jäniksen, astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltais
ten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen ka
ritsan, piisamin, ketun, varsinaisen hylkeen, korvahylkeen, merisaukon,
nutrian, murmelin sekä luonnonvaraisten kissaeläinten turkisnahat, rykä
tyt turkisnahat, vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmiste
tut tavarat)

2,2

0
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4303 10 10

Vaatteet, vaatetustarvikkeet, grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahylkeen
kuutin turkisnahasta valmistetut (ei kuitenkaan nahasta ja turkisnahasta
valmistetut käsineet sekä jalkineet, päähineet ja niiden osat)

3,7

0

4303 10 90

Vaatteet, vaatetustarvikkeet, turkisnahasta valmistetut (ei kuitenkaan grön
lanninhylkeen kuutin tai kuplahylkeen kuutin turkisnahasta valmistetut,
nahasta ja turkisnahasta valmistetut käsineet sekä jalkineet, päähineet ja
niiden osat)

3,7

0

4303 90 00

Turkisnahasta valmistetut tavarat (ei kuitenkaan vaatteet ja vaatetustarvik
keet sekä ryhmän 95 tavarat, esim. lelut, pelit ja urheiluvälineet)

3,7

0

4304 00 00

Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat (ei kuitenkaan nahasta ja teko
turkiksesta valmistetut käsineet sekä jalkineet, päähineet ja niiden osat,
sekä ryhmän 95 tavarat, esim. lelut, pelit ja urheiluvälineet)

3,2

0

4401 10 00

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden
kaltaisissa muodoissa

Vapaa

0

4401 21 00

Puu lastuina tai hakkeena, havupuuta (ei kuitenkaan pääasiassa värjäyk
seen tai parkitukseen käytettävät)

Vapaa

0

4401 22 00

Puu lastuina tai hakkeena (ei kuitenkaan pääasiassa värjäykseen tai parki
tukseen käytettävät sekä havupuu)

Vapaa

0

4401 30 10

Sahanpuru, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muo
toon yhteenpuristettu

Vapaa

0

4401 30 90

Puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon
yhteenpuristettu (ei kuitenkaan sahanpuru)

Vapaa

0

4402 10 00

Puuhiili, myös kuori- ja pähkinähiili, myös yhteenpuristettu, bambua (ei
kuitenkaan puuhiili lääkkeen muodossa, puuhiili, johon on lisätty suitsu
tusainetta, bambusta valmistettu aktiivihiili ja piirustushiili)

Vapaa

0

4402 90 00

Puuhiili, myös kuori- ja pähkinähiili, myös yhteenpuristettu (ei kuitenkaan
bambusta valmistettu puuhiili, puuhiili lääkkeen muodossa, puuhiili, jo
hon on lisätty suitsutusainetta, aktiivihiili ja piirustushiili)

Vapaa

0

4403 10 00

Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty
(ei kuitenkaan karkeasti muotoiltu puu kävelykeppien sateenvarjojen, työ
kalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen; rata- tai rai
tiopölkyiksi muotoiltu puu; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu)

Vapaa

0

4403 20 11

Sahatukit, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.),
myös jos niistä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

Vapaa

0
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4403 20 19

Raakapuu, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.),
myös jos niistä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu
(ei kuitenkaan sahatukit; karkeasti muotoiltu puu kävelykeppien sateenvar
jojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen;
rata- tai raitiopölkyiksi muotoiltu puu; lankuiksi, parruksi jne. sahattu
puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 20 31

Sahatukit, mäntyä (Pinus sylvestris L.), myös jos siitä on poistettu kuori tai
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

Vapaa

0

4403 20 39

Raakapuu, mäntyä (Pinus sylvestris L.), myös jos siitä on poistettu kuori tai
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan sahatukit; karkeasti
muotoiltu puu kävelykeppien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden
kaltaisten tavaroiden valmistukseen; rata- tai raitiopölkyiksi muotoiltu
puu; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 20 91

Sahatukit, havupuuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan kuusi (Picea abies Karst.), saksanjalo
kuusi (Abies alba Mill.) ja mänty (Pinus sylvestris L.))

Vapaa

0

4403 20 99

Raakapuu, havupuuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan sahatukit; karkeasti muotoiltu puu
kävelykeppien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tava
roiden valmistukseen; rata- tai raitiopölkyiksi muotoiltu puu; lankuiksi,
parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-ai
neilla käsitelty puu; kuusi (Picea abies Karst.), saksanjalokuusi (Abies alba
Mill.) ja mänty (Pinus sylvestris L.))

Vapaa

0

4403 41 00

Dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau raakapuuna, myös
jos niistä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu (ei kui
tenkaan karkeasti muotoiltu puu kävelykeppien sateenvarjojen, työkalujen
varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen; lankuiksi, parruksi
jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 49 10

Acajou d'Afrique, iroko ja sapelli raakapuuna, myös jos niistä on poistettu
kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan karkeasti muo
toiltu puu kävelykeppien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kal
taisten tavaroiden valmistukseen; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu;
maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 49 20

Okoumé raakapuuna, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan karkeasti muotoiltu puu kävelykep
pien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden val
mistukseen; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreo
sootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 49 40

Sipo raakapuuna, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai kar
keasti syrjätty puu (ei kuitenkaan karkeasti muotoiltu puu kävelykeppien
sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmis
tukseen; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla
tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0
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4403 49 95

Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, fra
miré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelu
tong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nya
toh, obeche, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, palissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de
Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan,
white meranti, white seraya ja yellow meranti, raakapuuna, myös jos niistä
on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan
karkeasti muotoiltu puu kävelykeppien, sateenvarjojen, työkalujen varsien
tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen; lankuiksi, parruksi jne. sa
hattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty
puu)

Vapaa

0

4403 91 10

Sahatukit, tammea (Quercus spp.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pin
tapuu, tai karkeasti syrjätty puu

Vapaa

0

4403 91 90

Raakapuu, tammea (Quercus spp.), myös jos siitä on poistettu kuori tai
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan sahatukit; karkeasti
muotoiltu puu kävelykeppien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden
kaltaisten tavaroiden valmistukseen; rata- tai raitiopölkyiksi muotoiltu
puu; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 92 10

Sahatukit, pyökkiä (Fagus spp.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pinta
puu, tai karkeasti syrjätty puu

Vapaa

0

4403 92 90

Raakapuu, pyökkiä (Fagus spp.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pinta
puu, tai karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan sahatukit; karkeasti muo
toiltu puu kävelykeppien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kal
taisten tavaroiden valmistukseen; rata- tai raitiopölkyiksi muotoiltu puu;
lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 99 10

Poppeli raakapuuna, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan karkeasti muotoiltu puu kävelykep
pien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden val
mistukseen; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreo
sootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 99 30

Eukalyptuspuu raakapuuna, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu,
tai karkeasti syrjätty puu (ei kuitenkaan karkeasti muotoiltu puu kävely
keppien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden
valmistukseen; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreo
sootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0

4403 99 51

Sahatukit, koivua, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai kar
keasti syrjätty puu

Vapaa

0

4403 99 59

Raakapuu, koivua, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai kar
keasti syrjätty puu (ei kuitenkaan sahatukit; karkeasti muotoiltu puu käve
lykeppien sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroi
den valmistukseen; lankuiksi, parruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty puu)

Vapaa

0
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4403 99 95

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syr
jätty puu (ei kuitenkaan karkeasti muotoiltu puu kävelykeppien sateenvar
jojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten valmistukseen; lankuiksi, par
ruksi jne. sahattu puu; maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aine
illa käsitelty puu, tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 mainitut
trooppiset puulajit sekä havupuu, tammi, pyökki, poppeli, eukalyptuspuu
ja koivu)

Vapaa

0

4404 10 00

Vannepuu, halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamat
tomat puupaalut, -seipäät ja -kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, mutta
ei sorvatut, taivutetut eikä muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sa
teenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistuk
seen soveltuvat; puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat, havupuuta (ei kuiten
kaan määräpituuteen leikattu ja päistä lovettu vannepuu; harjanrungot ja
jalkineiden lestit)

Vapaa

0

4404 20 00

Vannepuu, halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamat
tomat puupaalut, -seipäät ja -kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, mutta
ei sorvatut, taivutetut eikä muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sa
teenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistuk
seen soveltuvat; puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat, havupuuta (ei kuiten
kaan määräpituuteen leikattu ja päistä lovettu vannepuu; harjanrungot ja
jalkineiden lestit; havupuu yleensä)

Vapaa

0

4405 00 00

Lastuvilla; puujauho, josta enintään 8 painoprosenttia jää seulaan, jonka
silmäkoko on 0,63 mm

Vapaa

0

4406 10 00

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät

Vapaa

0

4406 90 00

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästetyt

Vapaa

0

4407 10 15

Puu, havupuuta, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasolei
kattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu tai päis
tään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

Vapaa

0

4407 10 31

Puu, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.), sa
hattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sor
vattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuitenkaan päistään jat
kettu)

Vapaa

0

4407 10 33

Puu, mäntyä (Pinus sylvestris L.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuun
nassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm,
höylätty (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 10 38

Puu, havupuuta, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasolei
kattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kui
tenkaan päistään jatkettu sekä kuusi (Picea abies Karst.), saksanjalokuusi
(Abies alba Mill.) ja mänty (Pinus sylvestris L.))

Vapaa

0

4407 10 91

Puu, kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta (Abies alba Mill.), sa
hattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sor
vattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai
päistään jatkettu; lauta lyijykynien valmistukseen; puu, jonka pituus on
enintään 125 mm ja paksuus pienempi kuin 12,5 mm)

Vapaa

0
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4407 10 93

Puu, mäntyä (Pinus silvestris L.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuun
nassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei
kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu; laudat lyijykynien, mer
kintäkynien, värikynien, kivikynien ja muiden puukuoristen kynien val
mistamiseen; puu, jonka pituus on enintään 125 mm ja paksuus pienempi
kuin 12,5 mm)

Vapaa

0

4407 10 98

Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai
viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu; kuusi (Picea abies Karst), saksanjalokuusi (Abies
alba Mill.) ja mänty (Pinus sylvestris L.))

Vapaa

0

4407 21 10

Mahogany (Swietenia spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu tai
päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

2,5

0

4407 21 91

Mahogany (Swietenia spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan päistään jatkettu)

2

0

4407 21 99

Mahogany (Swietenia spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty
(ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 22 10

Virola, imbuia ja balsa, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, ta
soleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu tai
päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

2,5

0

4407 22 91

Virola, imbuia ja balsa, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, ta
soleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan päistään jatkettu)

2

0

4407 22 99

Virola, imbuia ja balsa, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, ta
soleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 25 10

Dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau, sahattu tai veistetty
(chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suu
rempi kuin 6 mm, päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

2,5

0

4407 25 30

Dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau, sahattu tai veistetty
(chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suu
rempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

2

0

4407 25 50

Dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau, sahattu tai veistetty
(chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suu
rempi kuin 6 mm, hiottu (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

2,5

0
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4407 25 90

Dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau, sahattu tai veistetty
(chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suu
rempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 26 10

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti ja alan, sahattu
tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus suurempi kuin 6 mm, päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

2,5

0

4407 26 30

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti ja alan, sahattu
tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

2

0

4407 26 50

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti ja alan, sahattu
tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

2,5

0

4407 26 90

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti ja alan, sahattu
tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu)

Vapaa

0

4407 27 10

Sapelli, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu tai päistään jatkettu,
myös höylätty tai hiottu

2,5

0

4407 27 91

Sapelli, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuitenkaan päis
tään jatkettu)

2

0

4407 27 99

Sapelli, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 28 10

Iroko, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu tai päistään jatkettu,
myös höylätty tai hiottu

2,5

0

4407 28 91

Iroko, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuitenkaan päis
tään jatkettu)

2

0

4407 28 99

Iroko, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0
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4407 29 15

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para, pa
lissandre de Rose, abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, ba
lau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto,
louro, maçaranduba, mahogany (ei kuitenkaan Swietenia spp.), mandio
queira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nya
toh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guate
mala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepe
tir, sucupira, suren, tauari ja tola, sahattu tai veistetty (chipped) pituus
suunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin
6 mm, päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

2,5

0

4407 29 20

Palissandre de Rio, palissandre de Para ja palissandre de Rose, sahattu tai
veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, pak
suus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

2

0

4407 29 25

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba ja azobé, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuun
nassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm,
höylätty (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

2

0

4407 29 45

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para ja
palissandre de Rose, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu (ei kui
tenkaan päistään jatkettu)

2,5

0

4407 29 61

Azobé, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 29 68

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, palissandre de Rio, palissandre de Para ja palis
sandre de Rose, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasolei
kattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 29 83

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maça
randuba, mahogany (ei kuitenkaan Swietenia spp.), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili,
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau
amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira,
suren, tauari ja tola, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan päistään jatkettu)

2

0
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4407 29 85

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maça
randuba, mahogany (ei kuitenkaan Swietenia spp.), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili,
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau
amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira,
suren, tauari ja tola, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu (ei kui
tenkaan päistään jatkettu)

2,5

0

4407 29 95

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maça
randuba, mahogany (ei kuitenkaan Swietenia spp.), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili,
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau
amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira,
suren, tauari ja tola, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan
päistään jatkettu, höylätty tai hiottu)

Vapaa

0

4407 91 15

Tammi (Quercus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, ta
soleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu tai
päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

Vapaa

0

4407 91 31

Laatat ja rimat parkettilattioita varten, tammea (Quercus spp.), yhdistämät
tömät, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuitenkaan ristiinlii
mattu vaneri ja vaneroitu puu)

Vapaa

0

4407 91 39

Tammi (Quercus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, ta
soleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan päistään jatkettu sekä laatat ja rimat parkettilattioita varten)

Vapaa

0

4407 91 90

Tammi (Quercus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, ta
soleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 92 00

Pyökki (Fagus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm

Vapaa

0

4407 93 10

Vaahtera (Acer spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty tai
päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

Vapaa

0

4407 93 91

Vaahtera (Acer spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu (ei kui
tenkaan päistään jatkettu)

2,5

0
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4407 93 99

Vaahtera (Acer spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 94 10

Kirsikkapuu (Prunus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty
tai päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

Vapaa

0

4407 94 91

Kirsikkapuu (Prunus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu (ei
kuitenkaan päistään jatkettu)

2,5

0

4407 94 99

Kirsikkapuu (Prunus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty
(ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 95 10

Saarni (Fraxinus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty tai
päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

Vapaa

0

4407 95 91

Saarni (Fraxinus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, hiottu (ei kui
tenkaan päistään jatkettu)

2,5

0

4407 95 99

Saarni (Fraxinus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei
kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 99 20

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm, päistään
jatkettu, myös höylätty tai hiottu (ei kuitenkaan tämän ryhmän alanimike
huomautuksessa 1 mainitut trooppiset puulajit, havupuut, tammi (Quercus
spp.), pyökki (Fagus spp.), vaahtera (Acer spp.), kirsikkapuu (Prunus spp.) ja
saarni (Fraxinus spp.))

Vapaa

0

4407 99 25

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, höylätty, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuiten
kaan päistään jatkettu; tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 maini
tut trooppiset puulajit, havupuut, tammi (Quercus spp.), pyökki (Fagus
spp.), vaahtera (Acer spp.), kirsikkapuu (Prunus spp.) ja saarni (Fraxinus
spp.))

Vapaa

0

4407 99 40

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, hiottu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty (ei kuiten
kaan päistään jatkettu; tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 maini
tut trooppiset puulajit, havupuut, tammi (Quercus spp.), pyökki (Fagus
spp.), vaahtera (Acer spp.), kirsikkapuu (Prunus spp.) ja saarni (Fraxinus
spp.))

2,5

0
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4407 99 91

Poppeli, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu)

Vapaa

0

4407 99 96

Trooppinen puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasolei
kattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu eikä tämän ryhmän alanimikehuo
mautuksessa 1 mainitut trooppiset puulajit)

Vapaa

0

4407 99 98

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii
luksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu eikä trooppiset puut, havupuu, tammi (Quercus
spp.), pyökki (Fagus spp.), vaahtera (Acer spp.), kirsikkapuu (Prunus spp.),
saarni (Fraxinus spp.)) ja poppeli)

Vapaa

0

4408 10 15

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua havupuuvaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua havu
puuta varten, ja muu havupuu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai
viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jat
kettu

3

0

4408 10 91

Lauta lyijykynien valmistukseen, havupuuta, paksuus enintään 6 mm

Vapaa

0

4408 10 93

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua havupuuvaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua havu
puuta varten, ja muu havupuu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai
viiluksi sorvattu, paksuus enintään 1 mm (ei kuitenkaan hiottu)

4

0

4408 10 99

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua havupuuvaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua havu
puuta varten, ja muu havupuu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai
viiluksi sorvattu, myös saumattu, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta
enintään 6 mm (ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, sekä
lauta lyijykynien valmistukseen)

4

0

4408 31 11

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu, dark
red meranti-, light red meranti- tai meranti bakau -puuta

4,9

0
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4408 31 21

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, höylätty, dark red meranti-, light red meranti- tai
meranti bakau -puuta (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

4

0

4408 31 25

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, hiottu, dark red meranti-, light red meranti- tai
meranti bakau -puuta (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

4,9

0

4408 31 30

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, myös saumattu, dark red meranti-, light red me
ranti- tai meranti bakau -puuta (ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu)

6

0

4408 39 15

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, hiottu tai päistään jatkettu, myös höylätty, seu
raavia trooppisia puulajeja: white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, aca
jou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de
Rio, palissandre de Para ja palissandre de Rose

4,9

0

4408 39 21

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, höylätty, seuraavia trooppisia puulajeja: white
lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, ma
hogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para ja palis
sandre de Rose (ei kuitenkaan päistään jatkettu)

4

0

4408 39 31

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös saumattu, paksuus enintään 1 mm, seuraavia trooppisia puulajeja:
white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola,
mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para ja palis
sandre de Rose (ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

6

0
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4408 39 35

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös saumattu, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta enintään 6 mm, seu
raavia trooppisia puulajeja: white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, aca
jou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de
Rio, palissandre de Para ja palissandre de Rose (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu)

6

0

4408 39 55

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, seuraavia
trooppisia puulajeja: abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avo
diré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema,
dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, im
buia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, ke
ruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (ei kuitenkaan
Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang,
merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo,
pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira,
suren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti, white seraya ja yellow me
ranti

3

0

4408 39 70

Lauta lyijykynien valmistukseen, paksuus enintään 6 mm, seuraavia troop
pisia puulajeja: abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibé
tou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia,
ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (ei kuitenkaan Swie
tenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, mer
bau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, oveng
kol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti, white seraya ja yellow meranti

Vapaa

0

4408 39 85

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös saumattu, paksuus enintään 1 mm, seuraavia trooppisia puulajeja:
abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, fra
miré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, ja
boty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, ko
tibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (ei kuitenkaan Swietenia spp.),
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, mer
pauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo,
padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pu
lai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari,
teak, tiama, tola, white meranti, white seraya ja yellow meranti (ei kuiten
kaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

4

0
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4408 39 95

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös saumattu, paksuussuurempi kuin 1 mm mutta enintään 6 m, seu
raavia trooppisia puulajeja: abura, afrormosia, ako, alan, andiroba,
aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, gerong
gang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, ka
pur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, maho
gany (ei kuitenkaan Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, me
rawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala,
pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepe
tir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti, white seraya ja
yellow meranti (ei kuitenkaan höylätty, hiottu tai päistään jatkettu)

4

0

4408 90 15

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (ei kuiten
kaan tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 mainitut trooppiset puu
lajit sekä havupuu)

3

0

4408 90 35

Laudat lyijykynien valmistukseen, puuta, paksuus enintään 6 mm (ei kui
tenkaan tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 mainitut trooppiset
puulajit sekä havupuu)

Vapaa

0

4408 90 85

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös saumattu, paksuus enintään 1 mm (ei kuitenkaan höylätty, hiottu
tai päistään jatkettu, tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 mainitut
trooppiset puulajit sekä havupuu)

4

0

4408 90 95

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ris
tiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten,
ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,
myös saumattu, paksuus suurempi kuin 1 mm (ei kuitenkaan höylätty,
hiottu tai päistään jatkettu, tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 1
mainitut trooppiset puulajit sekä havupuu)

4

0

4409 10 11

Kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai muita niiden kaltaisten tava
roiden kehyksiä varten, havupuuta

Vapaa

0
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4409 10 18

Havupuu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten),
yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muo
toiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai
päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vas
taavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (ei
kuitenkaan kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai muita niiden kal
taisten tavaroiden kehyksiä varten)

Vapaa

0

4409 21 00

Bambu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yh
deltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muo
toiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai
päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vas
taavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Vapaa

0

4409 29 10

Kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai muita niiden kaltaisten tava
roiden kehyksiä varten, puuta (ei kuitenkaan havupuu ja bambu)

Vapaa

0

4409 29 91

Laatat ja rimat parkettilattioita varten, yhdistämättömät, yhdeltä tai
useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pon
tattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmi
pontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla ta
voilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, puuta (ei kui
tenkaan havupuu ja bambu)

Vapaa

0

4409 29 99

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muo
toiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai
päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vas
taavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (ei
kuitenkaan havupuu ja bambu, kehyslista maalausten, valokuvien, peilien
tai muita niiden kaltaisten tavaroiden kehyksiä varten sekä laatat ja rimat
parkettilattioita varten)

Vapaa

0

4410 11 10

Puusta valmistettu lastulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideai
neella yhteenpuristettu, työstämätön tai ei enempää valmistettu kuin
hiottu (ei kuitenkaan ’oriented strand board’- ja ’waferboard’-levyt, kuitu
levy ja solulevyt)

7

0

4410 11 30

Puusta valmistettu lastulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideai
neella yhteenpuristettu, pinnoitettu melamiinilla kyllästetyllä paperilla (ei
kuitenkaan ’oriented strand board’- ja ’waferboard’-levyt, kuitulevy ja solu
levyt)

7

0

4410 11 50

Puusta valmistettu lastulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideai
neella yhteenpuristettu, pinnoitettu koristeellisella muovilaminaatilla (ei
kuitenkaan ’oriented strand board’- ja ’waferboard’-levyt, kuitulevy ja solu
levyt)

7

0
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4410 11 90

Puusta valmistettu lastulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideai
neella yhteenpuristettu (ei kuitenkaan työstämätön tai ei enempää valmis
tettu kuin hiottu, pinnoitettu melamiinihartsilla kyllästetyllä paperilla tai
pinnoitettu koristeellisella muovilaminaatilla, ’oriented strand board’- ja
’waferboard’-levyt, kuitulevy ja solulevy)

7

0

4410 12 10

’Oriented strand board’ -levy, puuta, työstämätön tai ei enempää valmis
tettu kuin hiottu

7

0

4410 12 90

’Oriented strand board’ -levy, puuta (ei kuitenkaan työstämätön tai ei
enempää valmistettu kuin hiottu)

7

0

4410 19 00

’Waterboard’-levy ja sen kaltainen levy, puuta, myös hartsilla tai muulla
orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu (ei kuitenkaan työstämätön tai ei
enempää valmistettu kuin hiottu, ’oriented strand board’ -levy, kuitulevy
ja solulevyt)

7

0

4410 90 00

Sokerijätteestä, bambusta, oljesta saaduista lastuista tai muusta puumai
sesta aineesta valmistettu levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella si
deaineella yhteenpuristettu (ei kuitenkaan puusta valmistettu sekä kuitu
levy, solulevyt, vaneroitu lastulevy ja levyt, jotka on yhteenpuristettu puu
maisesta aineesta sementtiä, kipsiä tai muuta kivennäissideainetta käyt
täen)

7

0

4411 12 10

Puusta valmistettu MDF-levy, paksuus enintään 5 mm, mekaanisesti työs
tämätön ja pintapeitteetön

7

0

4411 12 90

Puusta valmistettu MDF-levy, paksuus enintään 5 mm, mekaanisesti työs
tetty tai pintapeitteellinen

7

0

4411 13 10

Puusta valmistettu MDF-levy, paksuus suurempi kuin 5 mm enintään
9 mm, mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

7

0

4411 13 90

Puusta valmistettu MDF-levy, paksuus suurempi kuin 5 mm enintään
9 mm, mekaanisesti työstetty tai pintapeitteellinen

7

0

4411 14 10

Puusta valmistettu MDF-levy, paksuus suurempi kuin 9 mm, mekaanisesti
työstämätön ja pintapeitteetön

7

0

4411 14 90

Puusta valmistettu MDF-levy, paksuus suurempi kuin 9 mm, mekaanisesti
työstetty tai pintapeitteellinen

7

0
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4411 92 10

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hart
silla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi
kuin 0,8 g/cm3, mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön (ei kuiten
kaan MDF-levy, lastulevy, myös yhden tai useamman kuitulevyn kanssa
yhdistettynä, kerrostettu puu, jonka ydin on kuitulevyä, puiset solulevyt,
joiden molemmat pinnat ovat kuitulevyä, pahvi ja kartonki, tunnistettavat
huonekaluosat)

7

0

4411 92 90

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hart
silla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi
kuin 0,8 g/cm3, mekaanisesti työstetty tai pintapeitteellinen (ei kuitenkaan
vain hiotut, MDF-levy, lastulevy, myös yhden tai useamman kuitulevyn
kanssa yhdistettynä, kerrostettu puu, jonka ydin on kuitulevyä, puiset so
lulevyt, joiden molemmat pinnat ovat kuitulevyä, pahvi ja kartonki, tun
nistettavat huonekaluosat)

7

0

4411 93 10

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hart
silla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi
kuin 0,5 g/cm3 mutta enintään 0,8 g/cm3, mekaanisesti työstämätön ja
pintapeitteetön (ei kuitenkaan MDF-levy, lastulevy, myös yhden tai useam
man kuitulevyn kanssa yhdistettynä, kerrostettu puu, jonka ydin on kuitu
levyä, puiset solulevyt, joiden molemmat pinnat ovat kuitulevyä, pahvi ja
kartonki, tunnistettavat huonekaluosat)

7

0

4411 93 90

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hart
silla tai orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin
0,5 g/cm3 mutta enintään 0,8 g/cm3, mekaanisesti työstetty tai pintapeit
teellinen (ei kuitenkaan vain hiotut, MDF-levy, lastulevy, myös yhden tai
useamman kuitulevyn kanssa yhdistettynä, kerrostettu puu, jonka ydin on
kuitulevyä, puiset solulevyt, joiden molemmat pinnat ovat kuitulevyä,
pahvi ja kartonki, tunnistettavat huonekaluosat)

7

0

4411 94 10

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hart
silla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys enintään
0,5 g/cm3 (ei kuitenkaan mekaanisesti työstetty tai pintapeitteellinen;
MDF-levy, lastulevy, myös yhden tai useamman kuitulevyn kanssa yhdis
tettynä, kerrostettu puu, jonka ydin on kuitulevyä, puiset solulevyt, joiden
molemmat pinnat ovat kuitulevyä, pahvi ja kartonki, tunnistettavat huo
nekaluosat)

7

0

4411 94 90

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hart
silla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys enintään
0,5 g/cm3, mekaanisesti työstetty tai pintapeitteellinen (ei kuitenkaan vain
hiotut, MDF-levy, lastulevy, myös yhden tai useamman kuitulevyn kanssa
yhdistettynä, kerrostettu puu, jonka ydin on kuitulevyä, puiset solulevyt,
joiden molemmat pinnat ovat kuitulevyä, pahvi ja kartonki, tunnistettavat
huonekaluosat)

7

0
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4412 10 00

Vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, bambua, joissa ei
ole lastulevykerrosta eikä rimalevyä, sälölevyä tai kimpivaneria (ei kuiten
kaan ristiinliimattu vaneri, tiivistettyä puuta olevat levyt, solulevyt, parket
tilaatat, upotekoristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

10

0

4412 31 10

Ristiinliimattu vaneri, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuvii
luista koostuva, jossa ainakin yksi pintaviiluista on jotakin seuraavista:
dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche,
okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palis
sandre de Rio, palissandre de Para tai palissandre de Rose (ei kuitenkaan
tiivistettyä puuta olevat levyt, solulevyt, parkettilaatat, upotekoristeinen
puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

10

0

4412 31 90

Ristiinliimattu vaneri, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuvii
luista koostuva, jossa ainakin yksi pintaviiluista on tämän ryhmän 1 alani
mikehuomautuksessa mainittua trooppista puulajia (ei kuitenkaan
okoumé, dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba,
obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palis
sandre de Rio, palissandre de Para tai palissandre de Rose sekä tiivistettyä
puuta olevat levyt, solulevyt, parkettilaatat, upotekoristeinen puu ja huo
nekaluosiksi tunnistettavat levyt) Muut

7

0

4412 32 00

Ristiinliimattu vaneri, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuvii
luista koostuva, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta tai muuta
trooppista puulajia kuin tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mai
nittua trooppista puulajia (ei kuitenkaan bambu, tiivistettyä puuta olevat
levyt, solulevyt, upotekoristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat
levyt)

7

0

4412 39 00

Ristiinliimattu vaneri, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuvii
luista koostuva (ei kuitenkaan bambu, alanimikkeisiin 4412 31 ja
4412 32 kuuluva ristiinliimattu vaneri, tiivistettyä puuta olevat levyt, so
lulevyt, upotekoristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

7

0

4412 94 10

Vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, joissa ainakin
yksi pintaviiluista on lehtipuuta ja joissa on rimalevyä, sälölevyä tai kimpi
vaneria (ei kuitenkaan yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuvii
luista koostuva ristiinliimattu vaneri, tiivistettyä puuta olevat levyt, upote
koristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

10

0
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4412 94 90

Vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, joissa on rimale
vyä, sälölevyä tai kimpivaneria (ei kuitenkaan bambu, levyt joissa ainakin
yksi pintaviiluista on lehtipuuta, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista
puuviiluista koostuva ristiinliimattu vaneri, tiivistettyä puuta olevat levyt,
solulevyt, upotekoristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat le
vyt)

6

0

4412 99 30

Vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, joissa on ainakin
yksi kerros lastulevyä, ilman rimalevyä, sälölevyä tai kimpivaneria (ei kui
tenkaan bambu, levyt joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta,
yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuviiluista koostuva ristiinlii
mattu vaneri, tiivistettyä puuta olevat levyt, solulevyt, upotekoristeinen
puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

6

0

4412 99 70

Vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, joissa ei ole lastu
levykerrosta eikä rimalevyä, sälölevyä tai kimpivaneria (ei kuitenkaan
bambu, levyt joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta, yksinomaan
enintään 6 mm:n paksuisista puuviiluista koostuva ristiinliimattu vaneri,
tiivistettyä puuta olevat levyt, solulevyt, upotekoristeinen puu ja huoneka
lujen osiksi tunnistettavat levyt)

10

0

4413 00 00

Metalloitu ja muu tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profii
leina

Vapaa

0

4414 00 10

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden ke
hykset, trooppista puulajia (okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé,
dark red, light red, white ja yellow meranti, meranti bakau, white lauan,
white seraya, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelu
tong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, pallis
sandre de Rio, pallissandre de Para ja pallissandre de Rose)

2,5

0

4414 00 90

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden ke
hykset (ei kuitenkaan trooppista puulajia (okoumé, obeche, sapelli, sipo,
acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba,
azobé, dark red, light red, white ja yellow meranti, meranti bakau, white
lauan, white seraya, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,
jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, pallis
sandre de Rio, pallissandre de Para ja pallissandre de Rose))

Vapaa

0

4415 10 10

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

4

0

4415 10 90

Puiset kaapeli- ja johdinkelat

3

0
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4415 20 20

Kuormalavat ja kuormauslavojen lavakaulukset, puuta

3

0

4415 20 90

Laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat, puuta (ei kuitenkaan kontit,
jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetusta
paa varten; kuormalavat ja kuormauslavojen lavakaulukset)

4

0

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä nii
den puuosat, myös kimmet

Vapaa

0

4417 00 00

Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen ja -välineiden rungot, varret ja kä
densijat, luudan-, harjan- ja siveltimenrungot, -varret ja -kädensijat; puiset
jalkineiden lestit ja pakotuspuut (ei kuitenkaan hattumuotit, nimikkeen
8480 muotinkehykset sekä koneet ja koneiden osat, puuta)

Vapaa

0

4418 10 10

Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset, seuraavia puula
jeja: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red, light red, white ja yel
low meranti, meranti bakau, white lauan, white seraya, alan, keruing, ra
min, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany
(Swietenia spp.), imbuia, balsa, pallissandre de Rio, pallissandre de Para ja
pallissandre de Rose

3

0

4418 10 50

Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset, havupuuta

3

0

4418 10 90

Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset, puuta (ei kuiten
kaan havupuuta tai seuraavia puulajeja: okoumé, obeche, sapelli, sipo, aca
jou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba,
azobé, dark red, light red, white ja yellow meranti, meranti bakau, white
lauan, white seraya, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,
jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, pallis
sandre de Rio, pallissandre de Para ja pallissandre de Rose)

3

0

4418 20 10

Ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, seuraavia puulajeja: okoumé, obe
che, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red, light red, white ja yellow meranti,
meranti bakau, white lauan, white seraya, alan, keruing, ramin, kapur,
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia
spp.), imbuia, balsa, pallissandre de Rio, pallissandre de Para ja pallis
sandre de Rose

3

0

4418 20 50

Ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, havupuuta

Vapaa

0

4418 20 80

Ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, puuta (ei kuitenkaan havupuuta
tai seuraavia puulajeja: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique,
makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red,
light red, white ja yellow meranti, meranti bakau, white lauan, white se
raya, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kem
pas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, pallissandre de Rio,
pallissandre de Para ja pallissandre de Rose)

Vapaa

0
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4418 40 00

Betonivalumuotit, puuta (ei kuitenkaan ristiinliimattua vaneria)

Vapaa

0

4418 50 00

Päreet ja paanut, puuta

Vapaa

0

4418 60 00

Pysty- ja vaakapalkit, puuta

Vapaa

0

4418 71 00

Yhdistetyt lattialaatat mosaiikkilattioita varten, puuta

3

0

4418 72 00

Yhdistetyt lattialaatat, monikerroksiset, puuta (ei kuitenkaan mosaiikkilat
tioita varten)

Vapaa

0

4418 79 00

Yhdistetyt lattialaatat, puuta (ei kuitenkaan monikerroksiset paneelit ja lat
tialaatat mosaiikkilattioita varten)

vapaa

0

4418 90 10

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, liimapuuta (ei kuitenkaan ik
kunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset, ovet sekä niiden
kehykset ja kynnykset, betonivalumuotit, puuta, päreet ja paanut sekä teh
dasvalmisteiset rakennukset)

vapaa

0

4418 90 80

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, puuta, myös puiset solulevyt
(ei kuitenkaan liimapuuta, ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden
kehykset, ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, pysty- ja vaakapalkit,
yhdistetyt lattialaatat, betonivalumuotit, puuta, päreet ja paanut sekä teh
dasvalmisteiset rakennukset)

vapaa

0

4419 00 10

Pöytä- ja keittiöesineet, seuraavista puulajeista: okoumé, obeche, sapelli,
sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou,
limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white
lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin,
kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swie
tenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para ja palis
sandre de rose

vapaa

0

4419 00 90

Puiset pöytä- ja keittiöesineet (ei kuitenkaan seuraavista puulajeista:
okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red me
ranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow me
ranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kem
pas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio,
palissandre du Brésil ja palissandre de Rose; sisätilojen varusteet, koristeesineet, tynnyriteokset, pöytä- ja keittiöesineiden, harjojen, siveltimien,
luutien ja käsiseulojen osat)

vapaa

0
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4420 10 11

Pienoisveistokset ja muut koriste-esineet seuraavista puulajeista: okoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, me
ranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti,
alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, vi
rola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palis
sandre de Para ja palissandre de rose (ei kuitenkaan puumosaiikki ja upo
tekoristeinen puu)

3

0

4420 10 19

Puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet (ei kuitenkaan seuraavista
puulajeista: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko,
tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light
red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yel
low meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelu
tong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre
de Rio, palissandre du Brésil ja palissandre de Rose; puumosaiikki ja upo
tekoristeinen puu)

vapaa

0

4420 90 10

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu (ei kuitenkaan pienoisveistokset ja
muut koriste-esineet, kalusteet, valaisimet ja valaistusvarusteet ja niiden
osat)

4

0

4420 90 91

Koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat seu
raavista puulajeista: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, ma
koré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red me
ranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white
seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, mer
bau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa,
palissandre de Rio, palissandre de Para ja palissandre de Rose; pienoispat
saat ja muut koriste-esineet, puumosaiikki ja upotekoristeinen puu, kalus
teet, valaisimet ja valaistusvarusteet sekä niiden osat

3

0

4420 90 99

Koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat (ei
kuitenkaan seuraavista puulajeista: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé,
dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white
meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak,
jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.),
imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para ja palissandre de
Rose; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, puumosaiikki ja upotekoris
teinen puu, kalusteet, valaisimet ja valaistusvarusteet sekä niiden osat)

vapaa

0

4421 10 00

Puiset vaateripustimet

vapaa

0

4421 90 91

Kuitulevystä valmistetut tavarat, muualle kuulumattomat

4

0

4421 90 98

Puusta valmistetut tavarat, muualle kuulumattomat

vapaa

0
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4501 10 00

Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu (ainoastaan pintakä
sitelty tai muuten puhdistettu)

vapaa

0

4501 90 00

Korkkijätteet; murskattu, jauhettu tai rouhittu korkki

vapaa

0

4502 00 00

Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kappa
leiksi tai neliön tai suorakaiteen muotoisina paloina, laattoina, levyinä tai
kaistaleina, myös teräväsärmäiset teelmät pullontulppia ja muita tulppia
varten

vapaa

0

4503 10 10

Pullontulpat ja muut tulpat, lieriönmuotoiset, luonnonkorkkia

4,7

0

4503 10 90

Pullontulpat ja muut tulpat, kaikenlaiset, myös pyöreäreunaiset teelmät (ei
kuitenkaan lieriönmuotoiset)

4,7

0

4503 90 00

Luonnonkorkkitavarat (ei kuitenkaan korkki neliön tai suorakaiteen muo
toisina paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina; pullontulpat, muut tulpat
ja niiden teelmät; jalkineet ja niiden osat; jalkineiden pohjalliset, myös ir
ralliset; päähineet ja niiden osat; ammusten etupanokset; lelut, pelit, urhei
luvälineet ja niiden osat)

4,7

0

4504 10 11

Pullontulpat ja muut tulpat, lieriönmuotoiset, kuohuviiniä varten, puriste
korkkia, myös jos niissä on luonnonkorkista valmistetut korkkilevyt

4,7

0

4504 10 19

Pullontulpat ja muut tulpat, lieriönmuotoiset, puristekorkkia (ei kuiten
kaan kuohuviiniä varten)

4,7

0

4504 10 91

Lattia- ja seinälaatat, kaikenmuotoiset, palat, laatat, levyt ja kaistaleet, täy
teiset lieriöt, myös pyörylät, puristekorkkia, sideainetta sisältävät (ei kui
tenkaan pullontulpat ja muut tulpat)

4,7

0

4504 10 99

Lattia- ja seinälaatat, kaikenmuotoiset, palat, laatat, levyt ja kaistaleet, täy
teiset lieriöt, myös pyörylät, puristekorkkia, ilman sideainetta (ei kuiten
kaan pullontulpat ja muut tulpat)

4,7

0

4504 90 20

Pullontulpat ja muut tulpat, puristekorkkia (ei kuitenkaan lieriönmuotoi
set)

4,7

0

4504 90 80

Puristekorkki, myös jos siinä on sideainetta, ja puristekorkkitavarat (ei kui
tenkaan jalkineet ja niiden osat, sisäpohjat, myös irralliset; päähineet ja
niiden osat; ammusten etupanokset; lelut, pelit, urheiluvälineet ja niiden
osat; palat, laatat, levyt tai kaistaleet; lattia- ja seinälaatat, kaikenmuotoiset;
täyteiset lieriöt, myös pyörylät; pullontulpat ja muut tulpat)

4,7

0

4601 21 10

Matot ja säleiköt, yhdensuuntaisista säikeistä kudottuina tai sidottuina le
vyinä, punonta- tai palmikointiaineista valmistetuista palmikoista tai nii
den kaltaisista tuotteista pituussuuntaan valmistetut, bambua

3,7

0
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4601 21 90

Matot ja säleiköt, punonta- tai palmikointiaineista valmistetut, yhdensuun
taisista säikeistä kudottuina tai sidottuina levyinä, bambua (ei kuitenkaan
palmikoista tai niiden kaltaisista punonta- tai palmikointiaineista pituus
suuntaan valmistetut)

2,2

0

4601 22 10

Matot ja säleiköt, yhdensuuntaisista säikeistä kudottuina tai sidottuina le
vyinä, punonta- tai palmikointiaineista valmistetuista palmikoista tai nii
den kaltaisista tuotteista pituussuuntaan valmistetut, rottinkia

3,7

0

4601 22 90

Matot ja säleiköt, punonta- tai palmikointiaineista valmistetut, yhdensuun
taisista säikeistä kudottuina tai sidottuina levyinä, rottinkia (ei kuitenkaan
punonta- tai palmikointiaineista valmistetuista palmikoista tai niiden kal
taisista tuotteista pituussuuntaan valmistetut)

2,2

0

4601 29 10

Matot ja säleiköt, kasviainetta, yhdensuuntaisista säikeistä kudottuina tai
sidottuina levyinä, punonta- tai palmikointiaineista valmistetuista palmi
koista tai niiden kaltaisista tuotteista pituussuuntaan valmistetut (ei kuiten
kaan bambua ja rottinkia)

3,7

0

4601 29 90

Matot ja säleiköt, punonta- tai palmikointiaineista valmistetut, yhdensuun
taisista säikeistä kudottuina tai sidottuina levyinä, kasviainetta (ei kuiten
kaan bambua ja rottinkia sekä punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niiden kaltaisista tuotteista pituussuuntaan valmiste
tut)

2,2

0

4601 92 05

Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja niiden kaltaiset
tuotteet, pituussuuntaan valmistetut, myös nauhoiksi yhdistetyt, bambua
(ei kuitenkaan side- ja purjelanka, nuora ja köysi; jalkineiden tai päähinei
den osat)

vapaa

0

4601 92 10

Punonta- tai palmikointiaineet, punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yhdensuuntaisista säikeistä kudot
tuina tai sidottuina levyinä, palmikoista tai niiden kaltaisista punonta- tai
palmikointiaineista pituussuuntaan valmistetut, bambua (ei kuitenkaan
matot ja säleiköt; nimikkeen 4814 seinänpäällysteet; jalkineiden tai päähi
neiden osat)

3,7

0

4601 92 90

Punonta- tai palmikointiaineet, punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yhdensuuntaisista säikeistä kudot
tuina tai sidottuina levyinä, bambua (ei kuitenkaan palmikoista tai niiden
kaltaisista punonta- tai palmikointiaineista pituussuuntaan valmistetut;
matot ja säleiköt; nimikkeen 4814 seinänpäällysteet; jalkineiden tai päähi
neiden osat)

2,2

0

4601 93 05

Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja niiden kaltaiset
tuotteet, pituussuuntaan valmistetut, myös nauhoiksi yhdistetyt, rottinkia
(ei kuitenkaan side- ja purjelanka, nuora ja köysi; jalkineiden tai päähinei
den osat)

vapaa

0
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4601 93 10

Punonta- tai palmikointiaineet, punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yhdensuuntaisista säikeistä kudot
tuina tai sidottuina levyinä, palmikoista tai niiden kaltaisista punonta- tai
palmikointiaineista pituussuuntaan valmistetut, rottinkia (ei kuitenkaan
matot ja säleiköt; nimikkeen 4814 seinänpäällysteet; jalkineiden tai päähi
neiden osat)

3,7

0

4601 93 90

Punonta- tai palmikointiaineet, punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yhdensuuntaisista säikeistä kudot
tuina tai sidottuina levyinä, rottinkia (ei kuitenkaan palmikoista tai niiden
kaltaisista punonta- tai palmikointiaineista pituussuuntaan valmistetut;
matot ja säleiköt; nimikkeen 4814 seinänpäällysteet; jalkineiden tai päähi
neiden osat)

2,2

0

4601 94 05

Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja niiden kaltaiset
tuotteet, pituussuuntaan valmistetut, myös nauhoiksi yhdistetyt, kasviai
netta (ei kuitenkaan bambua ja rottinkia sekä side- ja purjelanka, nuora ja
köysi; jalkineiden tai päähineiden osat)

vapaa

0

4601 94 10

Punonta- tai palmikointiaineet, punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yhdensuuntaisista säikeistä kudot
tuina tai sidottuina levyinä, palmikoista tai niiden kaltaisista punonta- tai
palmikointiaineista pituussuuntaan valmistetut, kasviainetta (ei kuitenkaan
bambua ja rottinkia; matot ja säleiköt; nimikkeen 4814 seinänpäällysteet;
jalkineiden tai päähineiden osat)

3,7

0

4601 94 90

Punonta- tai palmikointiaineet, punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yhdensuuntaisista säikeistä kudot
tuina tai sidottuina levyinä, kasviainetta (ei kuitenkaan bambua ja rottin
kia; palmikoista tai niiden kaltaisista punonta- tai palmikointiaineista pi
tuussuuntaan valmistetut; matot ja säleiköt; nimikkeen 4814 seinänpääl
lysteet; jalkineiden tai päähineiden osat), muut

2,2

0

4601 99 05

Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja niiden kaltaiset
tuotteet, pituussuuntaan valmistetut, myös nauhoiksi yhdistetyt, muuta
kuin kasviainetta (ei kuitenkaan side- ja purjelanka, nuora ja köysi; jalki
neiden tai päähineiden osat)

1,7

0

4601 99 10

Punonta- tai palmikointiaineet, punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yhdensuuntaisista säikeistä kudot
tuina tai sidottuina levyinä, palmikoista tai niiden kaltaisista punonta- tai
palmikointiaineista pituussuuntaan valmistetut, muuta kuin kasviainetta
(ei kuitenkaan nimikkeen 4814 seinänpäällysteet; jalkineiden tai päähinei
den osat)

4,7

0

4601 99 90

Punonta- tai palmikointiaineet, palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, yh
densuuntaisista säikeistä kudottuina tai sidottuina levyinä, muuta kuin
kasviainetta (ei kuitenkaan palmikoista tai niiden kaltaisista punonta- tai
palmikointiaineista pituussuuntaan valmistetut; nimikkeen 4814 seinän
päällysteet; jalkineiden tai päähineiden osat)

2,7

0

4602 11 00

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoi
siksi bambua olevista punonta- tai palmikointiaineista tai tehty nimikkeen
4601 bambua olevista punonta- tai palmikointiaineista tehdyistä tavarois
ta, ja luffasta valmistetut tavarat (ei kuitenkaan nimikkeen 4814 seinän
päällysteet; side- ja purjelanka, nuora ja köysi; jalkineet, päähineet ja nii
den osat; kuljetusvälineet ja kuljetusvälineiden ylärakenteet; 94 ryhmän ta
varat, esimerkiksi huonekalut, valaistusvarusteet)

3,7

0
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4602 12 00

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoi
siksi rottinkia olevista punonta- tai palmikointiaineista tai tehty nimikkeen
4601 rottinkia olevista punonta- tai palmikointiaineista tehdyistä tavarois
ta, ja luffasta valmistetut tavarat (ei kuitenkaan nimikkeen 4814 seinän
päällysteet; side- ja purjelanka, nuora ja köysi; jalkineet, päähineet ja nii
den osat; kuljetusvälineet ja kuljetusvälineiden ylärakenteet; 94 ryhmän ta
varat, esimerkiksi huonekalut, valaistusvarusteet)

3,7

0

4602 19 10

Pullojen päällykset, jotka on valmistettu suoraan oljesta tai nimikkeen
4601 kasviainetta olevista punonta- tai palmikointiaineista (ei kuitenkaan
bambusta ja rottingista valmistetut)

1,7

0

4602 19 91

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoi
siksi kasviainetta olevista punonta- tai palmikointiaineista (ei kuitenkaan
bambusta ja rottingista valmistetut; palmikot tai kudotut levyt; olkipääl
lykset pulloja varten; nimikkeen 4814 seinänpäällysteet; side- ja purje
lanka, nuora ja köysi; jalkineet, päähineet ja niiden osat; kuljetusvälineet ja
kuljetusvälineiden ylärakenteet; 94 ryhmän tavarat, esimerkiksi huoneka
lut, valaistusvarusteet)

3,7

0

4602 19 99

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu nimikkeen 4601 kasviainetta
olevista tavaroista, ja luffasta valmistetut tavarat (ei kuitenkaan bambusta
tai rottingista valmistetut; palmikot tai kudotut levyt; olkipäällykset pul
loja varten; nimikkeen 4814 seinänpäällysteet; side- ja purjelanka, nuora
ja köysi; jalkineet, päähineet ja niiden osat; kuljetusvälineet ja kuljetusväli
neiden ylärakenteet; 94 ryhmän tavarat, esimerkiksi huonekalut, valaistus
varusteet)

3,7

0

4602 90 00

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoi
siksi muuta kuin kasviainetta olevista punonta- tai palmikointiaineista tai
tehty nimikkeen 4601 muuta kuin kasviainetta olevista punonta- tai pal
mikointiaineista tehdyistä tavaroista (ei kuitenkaan nimikkeen 4814 sei
nänpäällysteet; side- ja purjelanka, nuora ja köysi; jalkineet, päähineet ja
niiden osat; kuljetusvälineet ja kuljetusvälineiden ylärakenteet; 94 ryhmän
tavarat, esimerkiksi huonekalut, valaistusvarusteet)

4,7

0

4701 00 10

Kuumahierre, kemiallisesti käsittelemätön

vapaa

0

4701 00 90

Mekaaninen puumassa, kemiallisesti käsittelemätön (ei kuitenkaan kuuma
hierre)

vapaa

0

4702 00 00

Puusta kemiallisesti valmistettu liukosellu

vapaa

0

4703 11 00

Valkaisematon havupuusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu
(ei kuitenkaan liukosellu)

vapaa

0

4703 19 00

Valkaisematon lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu
(ei kuitenkaan liukosellu)

vapaa

0

4703 21 00

Puolivalkaistu tai valkaistu havupuusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai
sulfaattisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

vapaa

0
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4703 29 00

Puolivalkaistu tai valkaistu lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai
sulfaattisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

vapaa

0

4704 11 00

Valkaisematon havupuusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu (ei kuiten
kaan liukosellu)

vapaa

0

4704 19 00

Valkaisematon lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu (ei kuiten
kaan liukosellu)

vapaa

0

4704 21 00

Puolivalkaistu tai valkaistu havupuusta kemiallisesti valmistettu sulfiitti
sellu (ei kuitenkaan liukosellu)

vapaa

0

4704 29 00

Puolivalkaistu tai valkaistu lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sulfiitti
sellu (ei kuitenkaan liukosellu)

vapaa

0

4705 00 00

Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osittain kemiallisella mene
telmällä

vapaa

0

4706 10 00

Puuvillalintterimassa

vapaa

0

4706 20 00

Keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista
valmistettu massa

vapaa

0

4706 30 00

Kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa, bambua

vapaa

0

4706 91 00

Kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa, mekaaninen (ei kuiten
kaan bambusta, puusta, puuvillalinttereistä ja keräyspaperista, -kartongista
ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista valmistettu)

vapaa

0

4706 92 00

Kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa, kemiallinen (ei kuiten
kaan bambusta, puusta, puuvillalinttereistä ja keräyspaperista, -kartongista
ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista valmistettu)

vapaa

0

4706 93 00

Kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa, puolikemiallinen (ei kui
tenkaan bambusta, puusta, puuvillalinttereistä ja keräyspaperista, -karton
gista ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista valmistettu)

vapaa

0

4707 10 00

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte) valkaisemattomasta voimapape
rista, aaltopaperista, -kartongista tai -pahvista

vapaa

0

4707 20 00

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte), valmistettu pääasiallisesti valkais
tusta kemiallisesta massasta, ei kuitenkaan massavärjätty

vapaa

0

4707 30 10

Vanhat ja myymättömät sanomalehdet, aikakauslehdet, puhelinluettelot,
esitteet ja mainokset

vapaa

0

L 356/360

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

4707 30 90

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte), valmistettu pääasiallisesti mekaa
nisesta massasta (ei kuitenkaan vanhat ja myymättömät sanomalehdet, ai
kakauslehdet, puhelinluettelot, esitteet ja mainokset)

vapaa

0

4707 90 10

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte), lajittelematon (ei kuitenkaan pape
rivilla)

vapaa

0

4707 90 90

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte), lajiteltu (ei kuitenkaan jäte valkai
sematonta voimapaperia, -kartonkia tai -pahvia tai aaltopaperia, -karton
kia tai -pahvia, pääasiallisesti valkaistusta kemiallisesta massasta valmistet
tua paperia, kartonkia tai pahvia, ei kuitenkaan massavärjättyä, pääasial
lisesti mekaanisesta massasta valmistettua paperia, kartonkia tai pahvia
sekä paperivilla)

vapaa

0

4801 00 00

Sanomalehtipaperi, 48 ryhmän huomautuksessa 4 tarkoitettu, rullina, joi
den leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty

vapaa

0

4802 10 00

Käsintehty paperi, kartonki ja pahvi, minkä tahansa kokoisena tai muotoi
sena

vapaa

0

4802 20 00

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valonherkän, lämpöherkän tai
sähköherkän paperin, kartongin ja pahvin pohjana, päällystämätön, rul
lina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoi
sina

vapaa

0

4802 40 10

Tapettipaperi, päällystämätön, jossa ei ole mekaanisella menetelmällä saa
tuja kuituja tai jossa niitä on enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusi
sällöstä

vapaa

0

4802 40 90

Tapettipaperi, päällystämätön, jossa on mekaanisella menetelmällä saatuja
kuituja enemmän kuin 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä

vapaa

0

4802 54 00

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, rullina tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, paino pienempi kuin
40 g/m2, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4802 55 15

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, minkä tahansa kokoisina rullina,
paino vähintään 40 g mutta pienempi kuin 60 g/m2, muualle kuulumatto
mat

vapaa

0

4802 55 25

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, minkä tahansa kokoisina rullina,
paino vähintään 60 g mutta pienempi kuin 75 g/m2, muualle kuulumatto
mat

vapaa

0
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4802 55 30

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, minkä tahansa kokoisina rullina,
paino vähintään 75 g mutta pienempi kuin 80 g/m2, muualle kuulumatto
mat

vapaa

0

4802 55 90

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, minkä tahansa kokoisina rullina,
paino vähintään 80 g mutta enintään 150 g/m2, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4802 56 20

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, suorakaiteen muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan 297 mm ja toinen 210 mm (A4-for
maatti), paino 40–150 g/m2, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4802 56 80

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 435 mm ja toinen
enintään 297 mm kun arkki on aukilevitetty, paino 40–150 g/m2,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan arkkeina, joissa yksi sivu on pituu
deltaan 297 mm ja toinen 210 mm kun arkki on aukilevitetty (A4-for
maatti))

vapaa

0

4802 57 00

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 435 mm tai
yksi sivu on enintään 435 mm ja toinen suurempi kuin 297 mm kun
arkki on aukilevitetty, paino 40–150 g/m2, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4802 58 10

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, minkä tahansa kokoisina rullina,
paino suurempi kuin 150 g/m2, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4802 58 90

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10
painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, paino suurempi kuin 150 g/m2,
muualle kuulumattomat

vapaa

0
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4802 61 15

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa kokonaiskuitusisällöstä
enemmän kuin 50 painoprosenttia on mekaanisella menetelmällä saatuja
kuituja, minkä tahansa kokoisina rullina, joiden paino on pienempi kuin
72 g/m2, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4802 61 80

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemi
mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enemmän
kuin 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, minkä tahansa kokoisina
rullina, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tuotteet, joiden paino on
pienempi kuin 72 g/m2 ja joiden kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin
50 painoprosenttia on mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja)

vapaa

0

4802 62 00

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa kokonaiskuitusisällöstä
enemmän kuin 10 painoprosenttia on mekaanisella tai kemimekaanisella
menetelmällä saatuja kuituja, suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 435 mm ja toinen enintään
297 mm kun arkki on aukilevitetty, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4802 69 00

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkortti
paperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa kokonaiskuitusisällöstä
enemmän kuin 10 painoprosenttia on mekaanisella tai kemimekaanisella
menetelmällä saatuja kuituja, neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 435 mm tai yksi sivu on
enintään 435 mm ja toinen suurempi kuin 297 mm kun arkki on aukile
vitetty, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4803 00 10

Selluloosavanu, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön
tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu pituudeltaan on
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty

vapaa

0

4803 00 31

Krepattu paperi kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin ja selluloosakuitu
harso, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai suorakaiteen tai
neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi
kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, yh
den kerroksen paino enintään 25 g/m2

vapaa

0

4803 00 39

Krepattu paperi kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin ja selluloosakuitu
harso, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suora
kaiteen muotoisina arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi
kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, yh
den kerroksen paino suurempi kuin 25 g/m2

vapaa

0

4803 00 90

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautasliinapaperi sekä
niiden kaltainen paperi, kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin, myös poi
mutettu, kohokuvioitu, rei'itetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu,
rullina joiden leveys on suurempi kuin 36 cm tai suorakaiteen tai neliön
muotoisina arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin
36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kui
tenkaan selluloosavanu, krepattu paperi ja selluloosakuituharso)

vapaa

0
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4804 11 11

Valkaisematon kraftlaineri, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia
kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisäl
tävä, paino pienempi kuin 150 g/m2 (ei kuitenkaan nimikkeen 4802 ja
4803 tavarat)

vapaa

0

4804 11 15

Valkaisematon kraftlaineri, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia
kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisäl
tävä, paino vähintään 150 g ja pienempi kuin 175 g/m2 (ei kuitenkaan ni
mikkeen 4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0

4804 11 19

Valkaisematon kraftlaineri, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia
kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisäl
tävä, paino vähintään 175 g/m2 (ei kuitenkaan nimikkeen 4802 ja 4803
tavarat)

vapaa

0

4804 11 90

Valkaisematon kraftlaineri, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm (ei kuitenkaan kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin
80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja
havupuukuituja sisältävä sekä nimikkeen 4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0

4804 19 11

Päällystämätön kraftlaineri, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella
sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä, yksi tai
useampi kerros on valkaisematon ja pintakerros on valkaistu, puolival
kaistu tai värjätty, paino pienempi kuin 150 g/m2 (ei kuitenkaan nimik
keen 4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0

4804 19 15

Päällystämätön kraftlaineri, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella
sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä, yksi tai
useampi kerros on valkaisematon ja pintakerros on valkaistu, puolival
kaistu tai värjätty, paino vähintään 150 g ja pienempi kuin 175 g/m2 (ei
kuitenkaan nimikkeen 4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0

4804 19 19

Päällystämätön kraftlaineri, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella
sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä, yksi tai
useampi kerros on valkaisematon ja pintakerros on valkaistu, puolival
kaistu tai värjätty, paino vähintään 175 g/m2 (ei kuitenkaan nimikkeen
4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0

4804 19 31

Päällystämätön kraftlaineri, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella
sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä, paino
pienempi kuin 150 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon ja tavarat, joissa
yksi tai useampi kerros on valkaisematon ja pintakerros on valkaistu, puo
livalkaistu tai värjätty, sekä nimikkeen 4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0
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4804 19 38

Päällystämätön kraftlaineri, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella
sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä, paino
vähintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon tai kraftlaineri, joissa
yksi tai useampi kerros on valkaisematon ja pintakerros on valkaistu, puo
livalkaistu tai värjätty, sekä nimikkeen 4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0

4804 19 90

Päällystämätön kraftlaineri, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm
(ei kuitenkaan valkaisematon ja kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 pai
noprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havu
puukuituja sisältävä sekä nimikkeen 4802 ja 4803 tavarat)

vapaa

0

4804 21 10

Valkaisematon säkkipaperi, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella
sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä (ei kui
tenkaan nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 21 90

Valkaisematon säkkipaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm (ei kuitenkaan kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80
painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havu
puukuituja sisältävä sekä nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 29 10

Päällystämätön säkkipaperi, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella
sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä (ei kui
tenkaan valkaisematon sekä nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 29 90

Päällystämätön säkkipaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm (ei kuitenkaan kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80
painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havu
puukuituja sisältävä sekä nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 31 51

Valkaisematon sähkötekninen eristyspaperi, päällystämätön, rullina, joiden
leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina
arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen
suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, kokonaiskuitusisällöstä
vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä
saatuja havupuukuituja sisältävä, paino enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan
kraftlaineri ja säkkipaperi)

vapaa

0

4804 31 58

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina,
joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, kokonaiskuitusi
sällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodame
netelmällä saatuja havupuukuituja, paino enintään 150 g/m2 (ei kuiten
kaan sähkötekninen eristyspaperi; nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tava
rat)

vapaa

0
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4804 31 80

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina,
joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään
150 g/m2 (ei kuitenkaan voimapaperi, jonka kokonaiskuitusisällöstä on
vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä
saatuja havupuukuituja; kraftlaineri ja säkkipaperi; nimikkeen 4802, 4803
tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 39 51

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kaut
taaltaan massana, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai suo
rakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty, kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemialli
sella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja, paino enin
tään 150 g/m2 (ei kuitenkaan nimikkeen 5308 ja 5607 paperilankojen
valmistukseen tarkoitettu; sähkötekninen erityspaperi; nimikkeen 4802,
4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 39 58

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joi
den yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, kokonaiskuitusisällöstä vähintään
80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja
havupuukuituja, paino enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon
tai tasaisesti kauttaaltaan massana valkaistu; kraftlaineri, säkkipaperi ja ni
mikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 39 80

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm, tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joi
den yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään 150 g/m2 (ei kui
tenkaan valkaisematon eikä kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuu
kuituja sisältävä, kraftlaineri, säkkipaperi; nimikkeen 4802, 4803 tai 4808
tavarat)

vapaa

0

4804 41 10

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina,
joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai suorakaiteen tai neliön muotoi
sina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, kokonaiskuitusi
sällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodame
netelmällä saatuja havupuukuituja, paino suurempi kuin 150 g/m2 mutta
pienempi kuin 225 g/m2 (ei kuitenkaan kraftlaineri, säkkipaperi ja nimik
keen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 41 91

Päällystämätön laminaattiraakapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaisematon,
rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin
36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino
suurempi kuin 150 g/m2 mutta pienempi kuin 225 g/m2

vapaa

0
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4804 41 99

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina,
joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino suurempi
kuin 150 g/m2 mutta pienempi kuin 225 g/m2 (ei kuitenkaan kokonais
kuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soo
damenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä, laminaattiraakapaperi,
kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0

4804 42 10

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kaut
taaltaan massana, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai ne
liön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty, kokonaiskuitusisällöstä suurempi kuin 95 painoprosenttia ke
miallisella menetelmällä saatuja puukuituja ja vähintään 80 painoprosent
tia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja,
paino suurempi kuin 150 g/m2 mutta pienempi kuin 225 g/m2

vapaa

0

4804 42 90

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kaut
taaltaan massana, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai suo
rakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 95 painoprosenttia ke
miallisella menetelmällä saatuja puukuituja, paino suurempi kuin 150 g/
m2 mutta pienempi kuin 225 g/m2 (ei kuitenkaan kokonaiskuitusisällöstä
vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä
saatuja havupuukuituja sisältävä)

vapaa

0

4804 49 10

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm, tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joi
den yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, kokonaiskuitusisällöstä vähintään
80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja
havupuukuituja, paino suurempi kuin 150 g/m2 mutta pienempi kuin
225 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon tai tasaisesti kauttaaltaan massana
valkaistu ja kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 95 painoprosenttia ke
miallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä)

vapaa

0

4804 49 90

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joi
den yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino suurempi kuin 150 g/m2
mutta pienempi kuin 225 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon tai tasaisesti
kauttaaltaan massana valkaistu ja kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin
95 painoprosenttia kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja tai vä
hintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä
saatuja havupuukuituja sisältävä)

vapaa

0

4804 51 10

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön rullina,
joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, kokonaiskuitusi
sällöstä vähintään 80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodame
netelmällä saatuja havupuukuituja, paino vähintään 225 g/m2 (ei kuiten
kaan kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

vapaa

0
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4804 51 90

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina,
joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino vähintään
225 g/m2 (ei kuitenkaan kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painopro
senttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukui
tuja sisältävä, kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808
tavarat)

vapaa

0

4804 52 10

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kaut
taaltaan massana, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai suo
rakaiteen (myös neliön) muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudel
taan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on
aukilevitetty, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 95 painoprosenttia
kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja ja vähintään 80 painopro
senttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukui
tuja, paino vähintään 225 g/m2

vapaa

0

4804 52 90

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kaut
taaltaan massana, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai suo
rakaiteen (myös neliön) muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudel
taan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on
aukilevitetty, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 95 painoprosenttia
kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja, paino vähintään 225 g/m2
(ei kuitenkaan kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 painoprosenttia ke
miallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisäl
tävä)

vapaa

0

4804 59 10

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joi
den yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, kokonaiskuitusisällöstä vähintään
80 painoprosenttia kemiallisella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja
havupuukuituja, paino vähintään 225 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon
tai tasaisesti kauttaaltaan massana valkaistu ja kokonaiskuitusisällöstä
enemmän kuin 95 painoprosenttia kemiallisella menetelmällä saatuja puu
kuituja sisältävä)

vapaa

0

4804 59 90

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joi
den yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino vähintään 225 g/m2 (ei kui
tenkaan valkaisematon tai tasaisesti kauttaaltaan massana valkaistu ja ko
konaiskuitusisällöstä enemmän kuin 95 painoprosenttia kemiallisella me
netelmällä saatuja puukuituja tai vähintään 80 painoprosenttia kemialli
sella sulfaatti- tai soodamenetelmällä saatuja havupuukuituja sisältävä)

vapaa

0

4805 11 00

Puolikemiallinen aallotuspaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm

vapaa

0

4805 12 00

Oljesta tehty aallotuspaperi, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, paino vähintään 130 g/m2

vapaa

0
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4805 19 10

Wellenstoff (aallotuskartonki), päällystämätön, rullina, joiden leveys on
suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joi
den yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty

vapaa

0

4805 19 90

Aallotuspaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu
on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm
kun arkki on aukilevitetty (ei kuitenkaan puolikemiallinen aallotuspaperi,
oljesta tehty aallotuspaperi ja wellenstoff)

vapaa

0

4805 24 00

Testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), päällystämätön, rullina, joiden le
veys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina ark
keina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen
suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään 150 g/
m2

vapaa

0

4805 25 00

Testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), päällystämätön, rullina, joiden le
veys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina ark
keina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen
suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino suurempi kuin
150 g/m2

vapaa

0

4805 30 10

Sulfiittikäärepaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suurempi
kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi
sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin
15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino pienempi kuin 30 g/m2

vapaa

0

4805 30 90

Sulfiittikäärepaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suurempi
kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi
sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin
15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino vähintään 30 g/m2

vapaa

0

4805 40 00

Suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on suurempi
kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi
sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin
15 cm kun arkki on aukilevitetty

vapaa

0

4805 50 00

Huopapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu
on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm
kun arkki on aukilevitetty

vapaa

0

4805 91 00

Paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden
yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin
15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään 150 g/m2, muualle kuu
lumaton

vapaa

0

4805 92 00

Paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden
yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin
15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino suurempi kuin 150 g mutta pie
nempi kuin 225 g/m2, muualle kuulumaton

vapaa

0

4805 93 20

Paperi, kartonki ja pahvi, kierrätyspaperista tehty, päällystämätön, rullina,
joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja
toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino vähintään
225 g/m2, muualle kuulumaton

vapaa

0
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4805 93 80

Paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on suu
rempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden
yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin
15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino vähintään 225 g/m2, muualle
kuulumaton

vapaa

0

4806 10 00

Pergamenttipaperi, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai ne
liön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty

vapaa

0

4806 20 00

Rasvanpitävät paperit (voipaperit), rullina, joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu
on pituudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm
kun arkki on aukilevitetty

vapaa

0

4806 30 00

Kuultopaperit, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön
tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty

vapaa

0

4806 40 10

Glassiinipaperit, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön
tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty

vapaa

0

4806 40 90

Läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit, rullina, joiden leveys on suurempi
kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi
sivu on suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki
on aukilevitetty (ei kuitenkaan pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit,
kuultopaperit ja glassiinipaperit)

vapaa

0

4807 00 30

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, kierrätyspaperista tehty, myös pape
rilla peitetty, päällystämätön ja kyllästämätön, myös sisältä vahvistettu,
rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin
36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kui
tenkaan bitumilla, tervalla tai asfaltilla laminoitu)

vapaa

0

4807 00 80

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön ja kyllästämätön,
myös sisältä vahvistettu, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm,
tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituu
deltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki
on aukilevitetty (ei kuitenkaan bitumilla, tervalla tai asfaltilla laminoitu; ol
jesta tehty paperi, kartonki ja pahvi, myös muusta kuin oljesta tehdyllä
paperilla peitetty; kierrätyspaperista tehty paperi, kartonki ja pahvi, myös
paperilla peitetty)

vapaa

0

4808 10 00

Aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi (myös liimatuin tasaisin pintalevyin),
myös rei'itetty, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön
tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty

vapaa

0

4808 20 00

Säkkipaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu tai rei'itetty, rul
lina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin
36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty

vapaa

0
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4808 30 00

Voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu tai rei'itetty, rul
lina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin
36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kui
tenkaan säkkipaperi)

vapaa

0

4808 90 00

Paperi, kartonki ja pahvi, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei'itetty,
rullina, joiden leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin
36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kui
tenkaan säkkipaperi ja muu voimapaperi sekä nimikkeen 4803 tavarat)

vapaa

0

4809 20 10

Itsejäljentävä paperi, myös painettu, rullina joiden leveys on suurempi
kuin 36 cm (ei kuitenkaan hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit)

vapaa

0

4809 20 90

Itsejäljentävä paperi, myös painettu, neliön tai suorakaiteen muotoisina
arkkeina, joissa yksi sivu on suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm aukilevitetystä arkista mitattuna (ei kuitenkaan hiilipaperi ja
sen kaltaiset jäljentävät paperit)

vapaa

0

4809 90 10

Hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit, myös painetut, rullina joiden
leveys on suurempi kuin 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina
arkkeina, joissa yksi sivu on suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi
kuin 15 cm kun arkki on aukilevitetty

vapaa

0

4809 90 90

Siirtopaperit, mukaan lukien päällystetty tai kyllästetty paperi vahaksia tai
offsetlevyjä varten, myös painetut, rullina joiden leveys on suurempi kuin
36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joissa yksi sivu on
suurempi kuin 36 cm ja toinen suurempi kuin 15 cm kun arkki on auki
levitetty (ei kuitenkaan hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit sekä
itsejäljentävä paperi)

vapaa

0

4810 13 20

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valonherkän, lämpöherkän tai
sähköherkän paperin, kartongin tai pahvin pohjana, mekaanisella tai ke
mimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällaisia kui
tuja enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä
tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella
aineella, rullina, paino enintään 150 g/m2

vapaa

0

4810 13 80

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muu
hun graafiseen tarkoitukseen, mekaanisella tai kemimekaanisella menetel
mällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällaisia kuituja enintään 10 paino
prosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puo
lilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina (ei
kuitenkaan valonherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin
tai pahvin pohjana käytettävä, jonka paino on enintään 150 g/m2, kontto
rikoneisiin ja niiden kaltaisiin laitteisiin tarkoitettu paperi, kartonki ja
pahvi)

vapaa

0

4810 14 20

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valonherkän, lämpöherkän tai
sähköherkän paperin, kartongin tai pahvin pohjana, mekaanisella tai ke
mimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällaisia kui
tuja enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä
tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella
aineella, neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on
pituudeltaan enintään 435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on
aukilevitetty, paino enintään 150 g/m2

vapaa

0
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4810 14 80

Paperi, kartonki ja pahvi, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tar
koitukseen, mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kui
tuja sisältämätön tai tällaisia kuituja enintään 10 painoprosenttia koko
naiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty
kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, neliön tai suorakaiteen muo
toisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan enintään 435 mm ja toi
nen sivu enintään 297 mm kun arkki on aukilevitetty (ei kuitenkaan va
lonherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin tai pahvin
pohjana käytettävä, jonka paino on enintään 150 g/m2)

vapaa

0

4810 19 10

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valonherkän, lämpöherkän tai
sähköherkän paperin, kartongin tai pahvin pohjana, mekaanisella tai ke
mimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällaisia kui
tuja enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä
tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella
aineella, neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on
pituudeltaan suurempi kuin 435 mm tai yksi sivu on enintään 435 mm
ja toinen sivu suurempi kuin 297 mm kun arkki on aukilevitetty, paino
enintään 150 g/m2

vapaa

0

4810 19 90

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muu
hun graafiseen tarkoitukseen, mekaanisella tai kemimekaanisella menetel
mällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällaisia kuituja enintään 10 paino
prosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puo
lilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, neliön tai
suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan suu
rempi kuin 435 mm tai yksi sivu on enintään 435 mm ja toinen sivu suu
rempi kuin 297 mm kun arkki on aukilevitetty (ei kuitenkaan valonher
kän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin tai pahvin pohjana
käytettävä, jonka paino on enintään 150 g/m2)

vapaa

0

4810 22 10

Kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) kirjoitus-, painatus- tai muuhun
graafiseen tarkoitukseen, kokonaispaino enintään 72 g/m2, enintään 15 g/
m2 painava päällyste puolta kohti on pohjalla, jonka kokonaiskuitusisäl
löstä vähintään 50 painoprosenttia on mekaanisella menetelmällä saatuja
puukuituja, molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäor
gaanisella aineella, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 15 cm tai ne
liön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 36 cm ja toinen sivu suurempi kuin 15 cm kun arkki on
aukilevitetty

vapaa

0

4810 22 90

Kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) kirjoitus-, painatus- tai muuhun
graafiseen tarkoitukseen, kokonaispaino enintään 72 g/m2, enintään 15 g/
m2 painava päällyste puolta kohti on pohjalla, jonka kokonaiskuitusisäl
löstä vähintään 50 painoprosenttia on mekaanisella menetelmällä saatuja
puukuituja, molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäor
gaanisella aineella, rullina, joiden leveys on enintään 15 cm tai neliön tai
suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan enin
tään 36 cm tai yksi sivu on suurempi kuin 36 cm ja toinen sivu enintään
15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kuitenkaan konttorikoneisiin ja nii
den kaltaisiin laitteisiin tarkoitettu)

vapaa

0

4810 29 30

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muu
hun graafiseen tarkoitukseen, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 10
painoprosenttia mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja
kuituja sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai
muulla epäorgaanisella aineella, minkä tahansa kokoisina rullina (ei kui
tenkaan kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi); konttorikoneisiin ja nii
den kaltaisiin laitteisiin tarkoitettu paperi, kartonki ja pahvi)

vapaa

0

L 356/372

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

4810 29 80

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muu
hun graafiseen tarkoitukseen, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 10
painoprosenttia mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja
kuituja sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai
muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoi
sina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan kevyesti päällystetty
paperi (LWC-paperi); konttorikoneisiin ja niiden kaltaisiin laitteisiin tarkoi
tettu paperi, kartonki ja pahvi)

vapaa

0

4810 31 00

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella
menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta
päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön
tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, paino
enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafi
seen tarkoitukseen)

vapaa

0

4810 32 10

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella
menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta
päällystetty kaoliinilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina ark
keina, minkä tahansa kokoisina, paino suurempi kuin 150 g/m2 (ei kuiten
kaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen)

vapaa

0

4810 32 90

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella
menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta
päällystetty epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, paino suurempi kuin
150 g/m2 (ei kuitenkaan kaoliinilla päällystetty voimapaperi; paperi, kar
tonki ja pahvi graafisiin tarkoituksiin)

vapaa

0

4810 39 00

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällys
tetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai
suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan
kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä; pa
peri, kartonki ja pahvi, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana ja enem
män kuin 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella mene
telmällä saatuja puukuituja sisältävä)

vapaa

0

4810 92 10

Monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi, kaikki kerrokset valkaistu, yh
deltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaani
sella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina,
minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun
graafiseen tarkoitukseen käytettävä sekä voimapaperi, -kartonki ja pahvi)

vapaa

0

4810 92 30

Monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi, ainoastaan yksi uloimmista
kerroksista valkaistu, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaolii
nilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan kirjoitus-,
painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä sekä voimapa
peri, -kartonki ja -pahvi)

vapaa

0
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4810 92 90

Monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi, yhdeltä tai molemmilta puo
lilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai
neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei
kuitenkaan ne, joiden kaikki kerrokset on valkaistu tai ainoastaan yksi
uloimmista kerroksista on valkaistu sekä kirjoitus-, painatus- tai muuhun
graafiseen tarkoitukseen käytettävä ja voimapaperi, -kartonki ja -pahvi)

vapaa

0

4810 99 10

Paperi, kartonki ja pahvi, valkaistu, yhdeltä tai molemmilta puolilta pääl
lystetty kaoliinilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina,
minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun
graafiseen käyttöön tarkoitettu, voimapaperi, -kartonki ja -pahvi sekä mo
nikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi, ja ilman mitään muuta päällys
tystä)

vapaa

0

4810 99 30

Paperi, kartonki ja pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kiil
lejauheella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, kaiken
kokoisina (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen käyt
töön tarkoitetut, voimapaperi, -kartonki ja -pahvi sekä monikerroksinen
paperi, kartonki ja pahvi, ja ilman mitään muuta päällystystä)

vapaa

0

4810 99 90

Paperi, kartonki ja pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty epä
orgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina ark
keina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan kaoliinilla päällystetty val
kaistu paperi, kartonki ja pahvi, kiillejauheella päällystetty paperi, kartonki
ja pahvi, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen käyttöön tarkoitettu
paperi, kartonki ja pahvi, voimapaperi, -kartonki ja -pahvi sekä moniker
roksinen paperi, kartonki ja pahvi, ja ilman mitään muuta päällystystä)

vapaa

0

4811 10 00

Terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai neliön tai
suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina

vapaa

0

4811 41 20

Paperi, kartonki ja pahvi, itseliimautuva, pintavärjätty, pintakoristeltu tai
painettu, kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 10 cm, peitetty
vulkanoimattomalla luonnon- tai synteettisellä kumilla

vapaa

0

4811 41 90

Paperi, kartonki ja pahvi, itseliimautuva, pintavärjätty, pintakoristeltu tai
painettu, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä ta
hansa kokoisina (ei kuitenkaan ne, joiden leveys on enintään 10 cm ja
jotka on peitetty vulkanoimattomalla luonnon- tai synteettisellä kumilla
sekä nimikkeen 4810 tavarat)

vapaa

0

4811 49 00

Liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu,
rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa ko
koisina (ei kuitenkaan itseliimautuva sekä nimikkeen 4810 tavarat)

vapaa

0

4811 51 00

Paperi, kartonki ja pahvi, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, kylläs
tetty tai peitetty muovilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina
arkkeina, minkä tahansa kokoisina, valkaistu, paino suurempi kuin 150 g/
m2 (ei kuitenkaan liimapaperi, -kartonki ja -pahvi)

vapaa

0
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4811 59 00

Paperi, kartonki ja pahvi, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, kylläs
tetty tai peitetty muovilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina
arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan valkaistu, jonka paino
on suurempi kuin 150 g/m2, sekä liimapaperi, -kartonki ja -pahvi)

vapaa

0

4811 60 00

Paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, para
fiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen
muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan nimikkeen
4803, 4809 ja 4818 tavarat)

vapaa

0

4811 90 00

Paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, päällys
tetty, kyllästetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai ne
liön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei
kuitenkaan nimikkeen 4803, 4809, 4810 ja 4818 sekä alanimikkeen
4811 10–4811 60 tavarat)

vapaa

0

4812 00 00

Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt, paperimassaa

vapaa

0

4813 10 00

Savukepaperi, lehtiöinä tai hylsyinä

vapaa

0

4813 20 00

Savukepaperi, rullina, joiden leveys on enintään 5 cm

vapaa

0

4813 90 10

Savukepaperi, rullina, joiden leveys on suurempi kuin 5 cm mutta enin
tään 15 cm

vapaa

0

4813 90 90

Savukepaperi, myös määräkokoon leikattu (ei kuitenkaan lehtiöinä tai hyl
syinä sekä rullina joiden leveys on enintään 15 cm)

vapaa

0

4814 10 00

Meleerattu paperi (’ingrain’ paper)

vapaa

0

4814 20 00

Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, paperia, joka on pintapuolelta
päällystetty tai peitetty martioidulla, kohokuvioidulla, värjätyllä, kuviopai
netulla tai muutoin koristellulla muovikerroksella

vapaa

0

4814 90 10

Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, martioitua, kohokuvioitua,
pintavärjättyä, kuviopainettua tai muutoin pintakoristeltua paperia, joka
on päällystetty tai peitetty läpinäkyvällä suojaavalla muovilla

vapaa

0

4814 90 80

Paperitapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, ikkunakuultopaperi (ei
kuitenkaan meleerattu paperi (’ingrain’ paper) ja alanimikkeiden 4814 20
ja 4814 90 10 tavarat)

vapaa

0

4816 20 00

Itsejäljentävä paperi, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, tai neliön
tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joissa yksikään sivu ei ole pituudel
taan suurempi kuin 36 cm kun arkki on aukilevitetty, tai muuhun kuin
suorakaiteen tai neliön muotoon leikattuna, myös rasioissa (ei kuitenkaan
hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit)

vapaa

0
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4816 90 00

Jäljentävät tai siirtopaperit, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, tai
neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joissa yksikään sivu ei ole pi
tuudeltaan suurempi kuin 36 cm kun arkki on aukilevitetty, tai muuhun
kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikattuna, myös rasioissa, sekä pa
periset offsetlevyt (ei kuitenkaan itsejäljentävä paperi)

vapaa

0

4817 10 00

Kirjekuoret, paperia, kartonkia tai pahvia (ei kuitenkaan kirjekortit)

vapaa

0

4817 20 00

Kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia
tai pahvia (ei kuitenkaan ne, joissa on painettu postimaksuleima)

vapaa

0

4817 30 00

Paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms.,
joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.

vapaa

0

4818 10 10

Toalettipaperi, rullina joiden leveys on enintään 36 cm, yhden kerroksen
paino enintään 25 g/m2

vapaa

0

4818 10 90

Toalettipaperi, rullina joiden leveys on enintään 36 cm, yhden kerroksen
paino suurempi kuin 25 g/m2

vapaa

0

4818 20 10

Nenäliinat sekä kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, paperimassaa, paperia, sel
luloosavanua tai selluloosakuituharsoa

vapaa

0

4818 20 91

Käsipyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuitu
harsoa, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm

vapaa

0

4818 20 99

Käsipyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuitu
harsoa (ei kuitenkaan rullina, joiden leveys on enintään 36 cm)

vapaa

0

4818 30 00

Pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai sellu
loosakuituharsoa

vapaa

0

4818 40 11

Terveyssiteet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuitu
harsoa

vapaa

0

4818 40 13

Tamponit, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituhar
soa:

vapaa

0

4818 40 19

Naisten hygieniatuotteet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai sellu
loosakuituharsoa (ei kuitenkaan terveyssiteet ja tamponit)

vapaa

0

4818 40 90

Vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia,
selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

vapaa

0

4818 50 00

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai
selluloosakuituharsoa (ei kuitenkaan jalkineet ja niiden osat, mukaan lu
kien irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset irralliset tuotteet, nilk
kaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tuotteet, päähineet ja niiden osat)

vapaa

0
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4818 90 10

Tavarat kirurgiseen, lääkintä- tai hygieniakäyttöön, paperimassaa, paperia,
selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (ei kuitenkaan toalettipaperi, ne
näliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, terveyssi
teet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat sekä vä
hittäismyyntimuodoissa olevat tavarat)

vapaa

0

4818 90 90

Paperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jollaisia käytetään kotita
lous- tai hygieniatarkoituksiin, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm,
tai määräkokoon tai -muotoon leikatut; tavarat kotitalous-, hygienia- tai
sairaalakäyttöön, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakui
tuharsoa (ei kuitenkaan toalettipaperi, nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut
pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat
ja niiden kaltaiset hygieniatavarat sekä tavarat kirurgiseen, lääkintä- tai hy
gieniakäyttöön, ei vähittäismyyntimuodoissa)

vapaa

0

4819 10 00

Kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -kartonkia tai -pahvia

vapaa

0

4819 20 00

Taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia

vapaa

0

4819 30 00

Pussit ja säkit, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosa
kuituharsoa, pohjan leveys vähintään 40 cm

vapaa

0

4819 40 00

Pussit ja säkit, myös tötteröt, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua
tai selluloosakuituharsoa (ei kuitenkaan ne, joiden pohjan leveys on vähin
tään 40 cm, ja äänilevynsuojukset)

vapaa

0

4819 50 00

Pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset, paperia, kartonkia, pahvia,
selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (ei kuitenkaan kotelot, rasiat ja
laatikot, aaltopaperia, -kartonkia tai -pahvia, taitekotelot, -rasiat ja -laati
kot, aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia, sekä pussit ja säkit)

vapaa

0

4819 60 00

Lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja niiden kaltaiset tavarat,
pahvia tai kartonkia, jollaisia käytetään toimistoissa tai myymälöissä ja
vastaavissa (ei kuitenkaan pakkauspäällykset)

vapaa

0

4820 10 10

Konttorikirjat, tilikirjat, tilauskirjat ja kuittilomakekirjat, paperia, kartonkia
tai pahvia

vapaa

0

4820 10 30

Muistikirjat, kirjepaperilehtiöt ja muistilehtiöt, ilman kalenteria, paperia,
kartonkia tai pahvia

vapaa

0

4820 10 50

Päiväkirjat, kalenterin kera, paperia, kartonkia tai pahvia

vapaa

0

4820 10 90

Kirjoituslehtiöt ja niiden kaltaiset, paperia, kartonkia tai pahvia

vapaa

0

4820 20 00

Harjoitusvihot, paperia, kartonkia tai pahvia

vapaa

0
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4820 30 00

Keräilykannet (muut kuin kirjankannet), pahvikannet ja asiakirjakannet,
paperia, kartonkia tai pahvia

vapaa

0

4820 40 10

Ketjulomakesarjat, myös hiilipaperivälilehdin, paperia, kartonkia tai pah
via

vapaa

0

4820 40 90

Lomake- ja niiden kaltaiset sarjat ja hiilipaperivälilehdet, paperia, karton
kia tai pahvia (ei kuitenkaan ketjulomakesarjat)

vapaa

0

4820 50 00

Näyte- ja keräilykansiot, paperia, kartonkia tai pahvia

vapaa

0

4820 90 00

Kirjoitusalustat ja niiden kaltaiset koulu- ja toimistotarvikkeet, paperia,
kartonkia tai pahvia, sekä kirjankannet paperia, kartonkia tai pahvia (ei
kuitenkaan konttori-, tili-, muisti-, tilaus- ja kuittilomakekirjat, kirjepaperija muistilehtiöt, päiväkirjat, harjoitusvihot, keräily-, pahvi- ja asiakirjakan
net, lomake- ja niiden kaltaiset sarjat ja hiilipaperivälilehdet sekä näyte- ja
keräilykansiot)

vapaa

0

4821 10 10

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput, itselii
mautuvat, painetut

vapaa

0

4821 10 90

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput, paine
tut (ei kuitenkaan itseliimautuvat)

vapaa

0

4821 90 10

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput, itselii
mautuvat, muut kuin painetut

vapaa

0

4821 90 90

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput, muut
kuin painetut (ei kuitenkaan itseliimautuvat)

vapaa

0

4822 10 00

Pupiinat ”bobiinit”, puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, paperi
massaa, paperia, kartonkia tai pahvia, myös rei'itetyt tai kovetetut, jollaisia
käytetään tekstiililangan puolaamiseen

vapaa

0

4822 90 00

Pupiinat ”bobiinit”, puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, paperi
massaa, paperia, kartonkia tai pahvia, myös rei'itetyt tai kovetetut (ei kui
tenkaan tekstiililangan puolaamiseen käytettävät)

vapaa

0

4823 20 00

Suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, kaistaleina tai rullina, joiden leveys on
enintään 36 cm, suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi
kään sivu ei ole pituudeltaan suurempi kuin 36 cm kun arkki on aukilevi
tetty, tai muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon leikattuina

vapaa

0

4823 40 00

Painettu piirturipaperi rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, suorakai
teen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksikään sivu ei ole pituudel
taan suurempi kuin 36 cm kun arkki on aukilevitetty, tai kiekoiksi leikat
tuina

vapaa

0

4823 61 00

Tarjottimet, kulhot, vadit, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat,
bambupaperia, -kartonkia tai -pahvia

vapaa

0

4823 69 10

Tarjottimet, kulhot, vadit ja lautaset, paperia, -kartonkia tai -pahvia (ei
kuitenkaan bambupaperia, -kartonkia tai -pahvia)

vapaa

0
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4823 69 90

Kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat, paperia, kartonkia tai pahvia (ei
kuitenkaan bambupaperia, -kartonkia tai -pahvia eivätkä tarjottimet, kul
hot, vadit ja lautaset)

vapaa

0

4823 70 10

Kananmunien pakkauskennot, muotoonpuristettua paperimassaa

vapaa

0

4823 70 90

Muotoonpuristetut tavarat, paperimassaa, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4823 90 40

Paperi, kartonki tai pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muu
hun graafiseen tarkoitukseen, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4823 90 85

Paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso kaistaleina
tai rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, suorakaiteen tai neliön muo
toisina arkkeina, joiden yksikään sivu ei ole pituudeltaan suurempi kuin
36 cm kun arkki on aukilevitetty, tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön
muotoon leikattuina, sekä tavarat paperimassaa, paperia, kartonkia, pah
via, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4901 10 00

Kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet, irrallisina lehtinä, myös tai
tetut (ei kuitenkaan aikakauslehdet ja pääasiallisesti mainontaan tarkoitetut
julkaisut)

vapaa

0

4901 91 00

Sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain ilmestyvät osat

vapaa

0

4901 99 00

Kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet (ei kuitenkaan irrallisina
lehtinä; sanakirjat, tietosanakirjat, aikakauslehdet ja pääasiallisesti mainon
taan tarkoitetut julkaisut)

vapaa

0

4902 10 00

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös kuvitetut tai mainosaineistoa sisäl
tävät, vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät

vapaa

0

4902 90 10

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös kuvitetut tai mainosaineistoa sisäl
tävät, kerran viikossa ilmestyvät

vapaa

0

4902 90 30

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös kuvitetut tai mainosaineistoa sisäl
tävät, kerran kuukaudessa ilmestyvät

vapaa

0

4902 90 90

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös kuvitetut tai mainosaineistoa sisäl
tävät (ei kuitenkaan vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät, kerran vii
kossa ilmestyvät ja kerran kuukaudessa ilmestyvät)

vapaa

0

4903 00 00

Lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat

vapaa

0

4904 00 00

Painetut tai käsinkirjoitetut nuotit, myös sidotut, nidotut tai kuvitetut

vapaa

0

4905 10 00

Karttapallot, painetut (ei kuitenkaan kohokarttapallot)

vapaa

0

4905 91 00

Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, myös kar
tastot ja topografiset kartat, kirjoina (ei kuitenkaan karttapallot ja koho
kartat)

vapaa

0
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4905 99 00

Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, myös kar
tastot, seinäkartat ja topografiset kartat (ei kuitenkaan kirjoina eivätkä
karttapallot ja kohokartat)

vapaa

0

4906 00 00

Arkkitehtoniseen, tekniseen, teolliseen, kaupalliseen, topografiseen tai nii
den kaltaiseen käyttöön tarkoitetut kartta-, asemakaava- ja kaavapiirustuk
set, käsin tehtyinä alkuperäiskappaleina; käsin kirjoitetut tekstit; edellä
mainittujen tavaroiden säteilyherkälle paperille otetut valojäljennökset ja
hiilipaperikopiot

vapaa

0

4907 00 10

Mitätöimättömät posti-, vero- ja niiden kaltaiset merkit, jotka ovat voi
massa tai tulevat voimaan maassa, jossa niillä on tai tulee olemaan tun
nustettu nimellisarvo;

vapaa

0

4907 00 30

Setelit

vapaa

0

4907 00 90

Leimapainettu paperi; sekkilomakkeet; osake- ja osuuskirjat, obligaatiot ja
niiden kaltaiset asiakirjat

vapaa

0

4908 10 00

Siirtokuvat (dekalkomaniat), joissa on lasiintuvia seoksia

vapaa

0

4908 90 00

Siirtokuvat (dekalkomaniat) (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on lasiintuvia
seoksia)

vapaa

0

4909 00 10

Painetut postikortit ja kuvapostikortit

vapaa

0

4909 00 90

Painetut kortit, joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai
tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirjekuorineen tai koristeineen

vapaa

0

4910 00 00

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit

vapaa

0

4911 10 10

Kaupalliset luettelot

vapaa

0

4911 10 90

Kaupallinen mainosaineisto ja niiden kaltaiset tuotteet (ei kuitenkaan kau
palliset luettelot)

vapaa

0

4911 91 00

Kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat, muualle kuulumattomat

vapaa

0

4911 99 00

Painotuotteet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

5001 00 00

Kelaamiseen soveltuvat silkkiäistoukan kotelokopat

vapaa

0

5002 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

vapaa

0

5003 00 00

Silkkijätteet, myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut
jätteet ja lumput

vapaa

0

5004 00 10

Silkkilanka, valkaisematon, keitetty tai valkaistu (ei kuitenkaan silkkijät
teestä kehrätty eikä vähittäismyyntimuodoissa)

4

0
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5004 00 90

Silkkilanka (ei kuitenkaan valkaisematon, keitetty tai valkaistu, silkkijät
teestä kehrätty eikä vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5005 00 10

Silkkijätteestä kehrätty lanka, valkaisematon, keitetty tai valkaistu (ei kui
tenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

2,9

0

5005 00 90

Silkkijätteistä kehrätty lanka (ei kuitenkaan valkaisematon, keitetty tai val
kaistu eikä vähittäismyyntimuodoissa)

2,9

0

5006 00 10

Silkkilanka, vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan silkkijätteestä keh
rätty lanka)

5

0

5006 00 90

Bourettesilkistä tai muusta silkkijätteestä kehrätty lanka, vähittäismyynti
muodoissa; silkkiäistoukan gut

2,9

0

5007 10 00

Bourettesilkkikankaat

3

0

5007 20 11

Kreppikankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia silkkiä tai silkkijä
tettä, valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

6,9

0

5007 20 19

Kreppikankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia silkkiä tai silkkijä
tettä, (ei kuitenkaan valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut)

6,9

0

5007 20 21

Pongee, habutai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kaukoidän
kankaat, kokonaan silkkiä, palttinasidoksiset, valkaisemattomat tai ainoas
taan keitetyt (ei kuitenkaan bourettesilkin tai muun silkkijätteen tai mui
den tekstiiliaineiden kanssa sekoitetut)

5,3

0

5007 20 31

Pongee, habutai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kaukoidän
kankaat, kokonaan silkkiä, palttinasidoksiset (ei kuitenkaan valkaisematto
mat tai ainoastaan keitetyt sekä bourettesilkin tai muun silkkijätteen tai
muiden tekstiiliaineiden kanssa sekoitetut)

7,5

0

5007 20 39

Pongee, habutai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kaukoidän
kankaat, kokonaan silkkiä (ei kuitenkaan palttinasidokset sekä bourettesil
kin tai muun silkkijätteen tai muiden tekstiiliaineiden kanssa sekoitetut)

7,5

0

5007 20 41

Läpikuultavat kankaat (rei'ikäs kudos), joissa on vähintään 85 painopro
senttia silkkiä tai silkkijätettä

7,2

0

5007 20 51

Tiheäkudoksiset kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia silkkiä
tai silkkijätettä, valkaisemattomat tai keitetyt tai valkaistut (ei kuitenkaan
kreppikankaat sekä pongee, habutai, honan, shantung, corah ja niiden kal
taiset Kaukoidän kankaat, kokonaan silkkiä)

7,2

0

5007 20 59

Tiheäkudoksiset kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia silkkiä
tai silkkijätettä, värjätyt (ei kuitenkaan kreppikankaat sekä pongee, habu
tai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kaukoidän kankaat, koko
naan silkkiä)

7,2

0
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5007 20 61

Tiheäkudoksiset kankaat, erivärisistä langoista kudotut, joissa on vähin
tään 85 painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä, leveys suurempi kuin
57 cm mutta enintään 75 cm (ei kuitenkaan kreppikankaat sekä pongee,
habutai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kaukoidän kankaat,
kokonaan silkkiä)

7,2

0

5007 20 69

Tiheäkudoksiset kankaat, erivärisistä langoista kudotut, joissa on vähin
tään 85 painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä (ei kuitenkaan sellaiset, joi
den leveys on suurempi kuin 57 cm mutta enintään 75 cm, kreppikan
kaat sekä pongee, habutai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kau
koidän kankaat, kokonaan silkkiä)

7,2

0

5007 20 71

Tiheäkudoksiset kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia silkkiä
tai silkkijätettä, painetut (ei kuitenkaan kreppikankaat sekä pongee, habu
tai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kaukoidän kankaat, koko
naan silkkiä)

7,2

0

5007 90 10

Kudotut kankaat, jotka sisältävät pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85
painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä, valkaisemattomat tai keitetyt tai
valkaistut

6,9

0

5007 90 30

Kudotut kankaat, jotka sisältävät pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85
painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä, värjätyt

6,9

0

5007 90 50

Kudotut kankaat, jotka sisältävät pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85
painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä, erivärisistä langoista kudotut

6,9

0

5007 90 90

Kudotut kankaat, jotka sisältävät pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85
painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä, painetut

6,9

0

5101 11 00

Pesemätön keritty villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty villa,
karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0

5101 19 00

Pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty villa, karstaa
maton ja kampaamaton (ei kuitenkaan keritty villa)

vapaa

0

5101 21 00

Keritty villa, rasvaton, karbonoimaton, karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0

5101 29 00

Rasvaton villa, karbonoimaton, karstaamaton ja kampaamaton (ei kuiten
kaan keritty villa)

vapaa

0

5101 30 00

Karbonoitu villa, karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0
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5102 11 00

Kashmirvuohien karva, karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0

5102 19 10

Angorakanin karva, karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0

5102 19 30

Alpakan, laaman ja vikunjan karva, karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0

5102 19 40

Kamelin ja jakin ja angora-, tiibet- tai niiden kaltaisten vuohien karva,
karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0

5102 19 90

Kanin, jäniksen, majavan, nutrian ja piisamirotan karva, karstaamaton ja
kampaamaton (ei kutienkaan angorakanin)

vapaa

0

5102 20 00

Karstaamaton ja kampaamaton karkea eläimenkarva (ei kuitenkaan villa,
harjantekoon käytettävät harjakset ja karvat eivätkä harja- ja häntäjouhet)

vapaa

0

5103 10 10

Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet, karbonoimattomat (ei kui
tenkaan garnetoidut jätteet ja lumput)

vapaa

0

5103 10 90

Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet, karbonoidut (ei kuiten
kaan garnetoidut jätteet ja lumput)

vapaa

0

5103 20 10

Villan ja hienon eläimenkarvan lankajätteet

vapaa

0

5103 20 91

Villan ja hienon eläimenkarvan jätteet, karbonoimattomat (ei kuitenkaan
lankajätteet, kampausjätteet sekä garnetoidut jätteet ja lumput)

vapaa

0

5103 20 99

Villan ja hienon eläimenkarvan jätteet, karbonoidut (ei kuitenkaan lanka
jätteet, kampausjätteet sekä garnetoidut jätteet ja lumput)

vapaa

0

5103 30 00

Karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet (ei kuitenkaan garnetoi
dut jätteet ja lumput, harjantekoon käytettävien harjasten ja karvojen jät
teet eivätkä harja- ja häntäjouhien jätteet)

vapaa

0

5104 00 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläi
menkarva, karstaamaton ja kampaamaton

vapaa

0

5105 10 00

Karstattu villa

2

0

5105 21 00

Kammattu irtovilla

2

0

5105 29 00

Kammattu villa (ei kuitenkaan irtovilla)

2

0

5105 31 00

Kashmirvuohien karva, karstattu tai kammattu

2

0

5105 39 10

Hieno eläimenkarva, karstattu (ei kuitenkaan villa ja kashmirvuohien
karva)

2

0
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5105 39 90

Hieno eläimenkarva, kammattu (ei kuitenkaan villa ja kashmirvuohien
karva)

2

0

5105 40 00

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

2

0

5106 10 10

Karstavillalanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa, valkaisema
ton (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

3,8

0

5106 10 90

Karstavillalanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa (ei kuiten
kaan valkaisematon ja vähittäismyyntimuodoissa)

3,8

0

5106 20 10

Karstavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa ja jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa
eläimenkarvaa (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

3,8

0

5106 20 91

Karstavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa, valkaisematon (ei kuitenkaan karstavillalanka, jossa on
vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimenkarvaa, sekä lanka
vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5106 20 99

Karstavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa (ei kuitenkaan valkaisematon lanka, karstavillalanka, jossa
on vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimenkarvaa, sekä
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5107 10 10

Kampavillalanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa, valkaise
maton, (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

3,8

0

5107 10 90

Kampavillalanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa (ei kuiten
kaan valkaisematon ja vähittäismyyntimuodoissa)

3,8

0

5107 20 10

Kampavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa ja vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimen
karvaa, valkaisematon (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5107 20 30

Kampavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa ja vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimen
karvaa (ei kuitenkaan valkaisematon ja vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5107 20 51

Kampavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan synteettikatko
kuitujen kanssa, valkaisematon (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5107 20 59

Kampavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan synteettikatko
kuitujen kanssa (ei kuitenkaan valkaisematon ja vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5107 20 91

Kampavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa, valkaisematon (ei kuitenkaan lanka sekoitettuna pääasial
lisesti tai yksinomaan synteettikatkokuitujen kanssa, lanka, jossa on vähin
tään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimenkarvaa, sekä lanka vähit
täismyyntimuodoissa)

4

0
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5107 20 99

Kampavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia villaa (ei kuitenkaan valkaisematon lanka, lanka sekoitettuna
pääasiallisesti tai yksinomaan synteettikatkokuitujen kanssa, lanka, jossa
on vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimenkarvaa sekä lanka
vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5108 10 10

Karstalanka, hienoa eläimenkarvaa, valkaisematon (ei kuitenkaan villa
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

3,2

0

5108 10 90

Karstalanka, hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan valkaisematon lanka, vil
lalanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

3,2

0

5108 20 10

Kampalanka, hienoa eläimenkarvaa, valkaisematon (ei kuitenkaan villa
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

3,2

0

5108 20 90

Kampalanka, hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan valkaisematon lanka,
villalanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

3,2

0

5109 10 10

Lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkar
vaa, vähittäismyyntimuodoissa kerinä, vyyhteinä tai pasmoina, joiden
paino on suurempi kuin 125 g mutta enintään 500 g

3,8

0

5109 10 90

Lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkar
vaa, vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan kerinä, vyyhteinä tai pas
moina, joiden paino on suurempi kuin 125 g mutta enintään 500 g)

5

0

5109 90 10

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
villaa tai hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa, kerinä, vyyh
teinä tai pasmoina, joiden paino on suurempi kuin 125 g mutta enintään
500 g

5

0

5109 90 90

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
villaa tai hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan
kerinä, vyyhteinä tai pasmoina, joiden paino on suurempi kuin 125 g
mutta enintään 500 g)

5

0

5110 00 00

Lanka karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta, myös kierrepäällystetty jouhi
lanka, myös vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan jouhet ja lanka, joita
ei ole sidottu yhteen)

3,5

0

5111 11 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa
eläimenkarvaa, paino enintään 300 g/m2

8

0

5111 19 10

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa
eläimenkarvaa, paino pienempi kuin 300 g/m2 mutta enintään 450 g/m2
(ei kuitenkaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5111 19 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia kampavillaa tai
kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino suurempi kuin 450 g/m2 (ei kui
tenkaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5111 20 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitettuina
pääasiallisesti tai yksinomaan synteetti- tai muuntokuitufilamenttien
kanssa

8

0
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5111 30 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitettuina
pääasiallisesti tai yksinomaan katkottujen synteetti- tai muuntokuitujen
kanssa, paino enintään 300 g/m2

8

0

5111 30 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitettuina
pääasiallisesti tai yksinomaan katkottujen synteetti- tai muuntokuitujen
kanssa, paino suurempi kuin 300 g/m2 mutta enintään 450 g/m2

8

0

5111 30 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitettuina
pääasiallisesti tai yksinomaan katkottujen synteetti- tai muuntokuitujen
kanssa, paino suurempi kuin 450 g/m2

8

0

5111 90 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa ja enemmän
kuin 10 painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä (ei kuitenkaan sekoitettuina
pääasiallisesti tai yksinomaan synteetti- tai muuntokuitufilamenttien tai
katkottujen synteetti- tai muuntokuitujen kanssa)

7,2

0

5111 90 91

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, paino enin
tään 300 g/m2 (ei kuitenkaan sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
synteetti- tai muuntokuitufilamenttien tai katkottujen synteetti- tai muun
tokuitujen kanssa ja kankaat, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia
silkkiä tai silkkijätettä)

8

0

5111 90 93

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, paino suu
rempi kuin 300 g/m2 mutta enintään 450 g/m2 (ei kuitenkaan sekoitet
tuina pääasiallisesti tai yksinomaan synteetti- tai muuntokuitufilamenttien
tai katkottujen synteetti- tai muuntokuitujen kanssa ja kankaat, joissa on
enemmän kuin 10 painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä)

8

0

5111 90 99

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, paino suu
rempi kuin 450 g/m2 (ei kuitenkaan sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan synteetti- tai muuntokuitufilamenttien tai katkottujen synteetti- tai
muuntokuitujen kanssa ja kankaat, joissa on enemmän kuin 10 painopro
senttia silkkiä tai silkkijätettä)

8

0

5112 11 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia kampavillaa tai
kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino enintään 200 g/m2 (ei kuiten
kaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5112 19 10

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa
eläimenkarvaa, paino suurempi kuin 200 g/m2 mutta enintään 375 g/m2
(ei kuitenkaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5112 19 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia kampavillaa tai
kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino suurempi kuin 375 g/m2 (ei kui
tenkaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5112 20 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitet
tuina pääasiallisesti tai yksinomaan synteetti- tai muuntokuitufilamenttien
kanssa (ei kuitenkaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät
kankaat)

8

0
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5112 30 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitet
tuina pääasiallisesti tai yksinomaan katkottujen synteetti- tai muuntokuitu
jen kanssa, paino enintään 200 g/m2 (ei kuitenkaan nimikkeen 5911 tek
nisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5112 30 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitet
tuina pääasiallisesti tai yksinomaan katkottujen synteetti- tai muuntokuitu
jen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2 mutta enintään 375 g/m2 (ei
kuitenkaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5112 30 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, sekoitet
tuina pääasiallisesti tai yksinomaan katkottujen synteetti- tai muuntokuitu
jen kanssa, paino suurempi kuin 375 g/m2 (ei kuitenkaan nimikkeen
5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5112 90 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa ja enem
män kuin 10 painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä (ei kuitenkaan sekoi
tettuina pääasiallisesti tai yksinomaan synteetti- tai muuntokuitufilament
tien tai katkottujen synteetti- tai muuntokuitujen kanssa sekä nimikkeen
5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

7,2

0

5112 90 91

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino
enintään 200 g/m2 (ei kuitenkaan sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan synteetti- tai muuntokuitufilamenttien tai katkottujen synteetti- tai
muuntokuitujen kanssa ja kankaat, joissa on enemmän kuin 10 painopro
senttia silkkiä tai silkkijätettä, sekä nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin
käytettävät kankaat)

8

0

5112 90 93

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino
suurempi kuin 200 g/m2 mutta enintään 375 g/m2 (ei kuitenkaan sekoi
tettuina pääasiallisesti tai yksinomaan synteetti- tai muuntokuitufilament
tien tai katkottujen synteetti- tai muuntokuitujen kanssa ja kankaat, joissa
on enemmän kuin 10 painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä sekä nimik
keen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5112 90 99

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino
suurempi kuin 375 g/m2 (ei kuitenkaan sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan synteetti- tai muuntokuitufilamenttien tai katkottujen syn
teetti- tai muuntokuitujen kanssa ja kankaat, joissa on enemmän kuin 10
painoprosenttia silkkiä tai silkkijätettä, sekä nimikkeen 5911 teknisiin tar
koituksiin käytettävät kankaat)

8

0

5113 00 00

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta (ei kuitenkaan nimik
keen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

5,3

0

5201 00 10

Puuvilla, karstaamaton ja kampaamaton, imukykyinen tai valkaistu

vapaa

0

5201 00 90

Puuvilla, karstaamaton ja kampaamaton (ei kuitenkaan imukykyinen tai
valkaistu)

vapaa

0

5202 10 00

Puuvillalankajätteet

vapaa

0

5202 91 00

Garnetoidut jätteet ja lumput, puuvillaa

vapaa

0
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5202 99 00

Puuvillajätteet (ei kuitenkaan lankajätteet sekä garnetoidut jätteet ja lum
put)

vapaa

0

5203 00 00

Karstattu tai kammattu puuvilla

vapaa

0

5204 11 00

Ompelulanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa (ei kuiten
kaan vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5204 19 00

Ompelulanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painopro
senttia puuvillaa (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5204 20 00

Puuvillaompelulanka, vähittäismyyntimuodoissa

5

0

5205 11 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu,
jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on
vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero enintään 14) (ei kuitenkaan
ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 12 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu,
jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on
pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä (metri
nen numero suurempi kuin 14 mutta enintään 43) (ei kuitenkaan ompe
lulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 13 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu,
jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on
pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31 desitexiä (metri
nen numero suurempi kuin 43 mutta enintään 52) (ei kuitenkaan ompe
lulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 14 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu,
jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on
pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 desitexiä (metrinen
numero suurempi kuin 52 mutta enintään 80) (ei kuitenkaan ompelu
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 15 10

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu,
jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on
pienempi kuin 125 desitexiä mutta vähintään 83,33 desitexiä (metrinen
numero suurempi kuin 80 mutta enintään 120) (ei kuitenkaan ompelu
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4,4

0

5205 15 90

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu,
jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on
pienempi kuin 83,33 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 120) (ei
kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 21 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on
vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on vähintään
714,29 desitexiä (metrinen numero enintään 14) (ei kuitenkaan ompelu
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 22 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on
vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on pienempi
kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 14 mutta enintään 43) (ei kuitenkaan ompelulanka
ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0
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5205 23 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on
vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on pienempi
kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 43 mutta enintään 52) (ei kuitenkaan ompelulanka
ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 24 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on
vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on pienempi
kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 desitexiä (metrinen numero
suurempi kuin 52 mutta enintään 80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 26 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on
vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on pienempi
kuin 125 desitexiä mutta vähintään 106,38 desitexiä (metrinen numero
suurempi kuin 80 mutta enintään 94) (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 27 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on
vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on pienempi
kuin 106,38 desitexiä mutta vähintään 83,33 desitexiä (metrinen numero
suurempi kuin 94 mutta enintään 120) (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 28 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu,
jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on
pienempi kuin 83,33 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 120) (ei
kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 31 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista val
mistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen
langan pituusmassa vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero enin
tään 14) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 32 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista val
mistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen
langan pituusmassa pienempi kuin 714,29 desitexiä, mutta vähintään
232,56 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 14 mutta enintään 43)
(ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 33 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista val
mistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen
langan pituusmassa pienempi kuin 232,56 desitexiä, mutta vähintään
192,31 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 43 mutta enintään 52)
(ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 34 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista val
mistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen
langan pituusmassa pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään
125 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 52 mutta enintään 80) (ei
kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 35 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista val
mistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen
langan pituusmassa pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0
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5205 41 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmis
tettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen lan
gan pituusmassa vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero enintään
14) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 42 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmis
tettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen lan
gan pituusmassa pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56
desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 14 mutta enintään 43) (ei kui
tenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 43 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmis
tettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen lan
gan pituusmassa pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31
desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 43 mutta enintään 52) (ei kui
tenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 44 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmis
tettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen lan
gan pituusmassa pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 de
sitexiä (metrinen numero suurempi kuin 52 mutta enintään 80) (ei kuiten
kaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 46 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmis
tettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen lan
gan pituusmassa pienempi kuin 125 desitexiä mutta vähintään 106,38 de
sitexiä (metrinen numero suurempi kuin 80 mutta enintään 94) (ei kuiten
kaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 47 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmis
tettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen lan
gan pituusmassa pienempi kuin 106,38 desitexiä mutta vähintään 83,33
desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 94 mutta enintään 120) (ei
kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5205 48 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmis
tettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen lan
gan pituusmassa pienempi kuin 83,33 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 120) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5206 11 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista valmis
tettu, pituusmassa vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero enintään
14) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 12 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista valmis
tettu, pituusmassa pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään
232,56 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 14 mutta enintään 43)
(ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 13 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista valmis
tettu, pituusmassa pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään
192,31 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 43 mutta enintään 52)
(ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0
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5206 14 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista valmis
tettu, pituusmassa pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125
desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 52 mutta enintään 80) (ei kui
tenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 15 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista valmis
tettu, pituusmassa pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5206 21 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista valmistettu, pi
tuusmassa vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero enintään 14) (ei
kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 22 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista valmistettu, pi
tuusmassa pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desi
texiä (metrinen numero suurempi kuin 14 mutta enintään 43) (ei kuiten
kaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 23 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista valmistettu, pi
tuusmassa pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31 desi
texiä (metrinen numero suurempi kuin 43 mutta enintään 52) (ei kuiten
kaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 24 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista valmistettu, pi
tuusmassa pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 desitexiä
(metrinen numero suurempi kuin 52 mutta enintään 80) (ei kuitenkaan
ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 25 00

Yksinkertainen puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista valmistettu, pi
tuusmassa pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin
80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 31 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista
valmistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa vähintään 714,29 desitexiä
(metrinen numero enintään 14) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vä
hittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 32 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista
valmistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 714,29 de
sitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä (metrinen numero suurempi
kuin 14 mutta enintään 43) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0

5206 33 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista
valmistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 232,56 de
sitexiä mutta vähintään 192,31 desitexiä (metrinen numero suurempi
kuin 43 mutta enintään 52) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0
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5206 34 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista
valmistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 192,31 de
sitexiä mutta vähintään 125 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin
52 mutta enintään 80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0

5206 35 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kampaamattomista kuiduista
valmistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 125 desite
xiä (metrinen numero suurempi kuin 80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 41 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista val
mistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa vähintään 714,29 desitexiä
(metrinen numero enintään 14) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vä
hittäismyyntimuodoissa)

4

0

5206 42 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista val
mistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 714,29 desite
xiä mutta vähintään 232,56 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin
14 mutta enintään 43) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0

5206 43 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista val
mistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 232,56 desite
xiä mutta vähintään 192,31 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin
43 mutta enintään 52) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0

5206 44 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista val
mistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 192,31 desite
xiä mutta vähintään 125 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 52
mutta enintään 80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyynti
muodoissa)

4

0

5206 45 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista val
mistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa pienempi kuin 125 desitexiä
(metrinen numero suurempi kuin 80) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka
vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5207 10 00

Puuvillalanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, vähittäis
myyntimuodoissa (ei kuitenkaan ompelulanka)

5

0

5207 90 00

Puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painopro
senttia puuvillaa, vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan ompelulanka)

5

0

5208 11 10

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön
tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen, joissa on vähintään 85 paino
prosenttia puuvillaa, paino enintään 100 g/m2, valkaisemattomat

8

0

5208 11 90

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino enintään 100 g/m2, valkaisemattomat (ei kuitenkaan
kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen
valmistukseen)

8

0
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5208 12 16

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 130 g/m2,
valkaisemattomat, leveys enintään 165 cm

8

0

5208 12 19

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 130 g/m2,
valkaisemattomat, leveys suurempi kuin 165 cm

8

0

5208 12 96

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 130 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
valkaisemattomat, leveys enintään 165 cm

8

0

5208 12 99

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 130 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
valkaisemattomat, leveys suurempi kuin 165 cm

8

0

5208 13 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, valkaisemattomat

8

0

5208 19 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, valkaisemattomat (ei kuitenkaan 3- tai 4vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5208 21 10

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön
tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen, joissa on vähintään 85 paino
prosenttia puuvillaa, paino enintään 100 g/m2, valkaistut

8

0

5208 21 90

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino enintään 100 g/m2, valkaistut (ei kuitenkaan kankaat
siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen valmis
tukseen)

8

0

5208 22 16

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 130 g/m2,
valkaistut, leveys enintään 165 cm

8

0

5208 22 19

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 130 g/m2,
valkaistut, leveys suurempi kuin 165 cm

8

0

5208 22 96

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 130 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
valkaistut, leveys enintään 165 cm

8

0

5208 22 99

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 130 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
valkaistut, leveys suurempi kuin 165 cm

8

0

5208 23 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, valkaistut

8

0
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5208 29 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, valkaistut (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset
toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5208 31 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino enintään 100 g/m2, värjätyt

8

0

5208 32 16

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 130 g/m2,
värjätyt, leveys enintään 165 cm

8

0

5208 32 19

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 130 g/m2,
värjätyt, leveys suurempi kuin 165 cm

8

0

5208 32 96

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 130 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
värjätyt, leveys enintään 165 cm

8

0

5208 32 99

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 130 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
värjätyt, leveys suurempi kuin 165 cm

8

0

5208 33 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, värjätyt

8

0

5208 39 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, värjätyt (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5208 41 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino enintään 100 g/m2, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5208 42 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5208 43 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5208 49 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, erivärisistä langoista tehdyt (ei kuitenkaan
3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0
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5208 51 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino enintään 100 g/m2, painetut

8

0

5208 52 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 100 g/m2 mutta enintään 200 g/m2,
painetut

8

0

5208 59 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, painetut

8

0

5208 59 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino enintään 200 g/m2, painetut (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5209 11 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaisemattomat

8

0

5209 12 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ris
titoimikkaat, valkaisemattomat

8

0

5209 19 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaisemattomat (ei kuitenkaan 3tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5209 21 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaistut

8

0

5209 22 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ris
titoimikkaat, valkaistut

8

0

5209 29 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaistut (ei kuitenkaan 3- tai 4-var
tiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5209 31 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 200 g/m2, värjätyt

8

0

5209 32 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ris
titoimikkaat, värjätyt

8

0

5209 39 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, värjätyt (ei kuitenkaan 3- tai 4-varti
set toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0
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5209 41 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5209 42 00

Denim, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino suurempi
kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista tehty

8

0

5209 43 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ris
titoimikkaat, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5209 49 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista tehdyt (ei kuiten
kaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5209 51 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosent
tia puuvillaa, paino suurempi kuin 200 g/m2, painetut

8

0

5209 52 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ris
titoimikkaat, painetut

8

0

5209 59 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa, paino suurempi kuin 200 g/m2, painetut (ei kuitenkaan 3- tai 4-varti
set toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5210 11 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, valkaisematto
mat

8

0

5210 19 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, valkaisematto
mat (ei kuitenkaan palttina)

8

0

5210 21 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, valkaistut

8

0

5210 29 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, valkaistut (ei
kuitenkaan palttina)

8

0

5210 31 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, värjätyt

8

0
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5210 32 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimik
kaat, myös ristitoimikkaat, värjätyt

8

0

5210 39 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, värjätyt (ei kuitenkaan 3tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5210 41 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, erivärisistä
langoista tehdyt

8

0

5210 49 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, erivärisistä
langoista tehdyt (ei kuitenkaan palttina)

8

0

5210 51 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, painetut

8

0

5210 59 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/m2, painetut (ei
kuitenkaan palttina)

8

0

5211 11 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkai
semattomat

8

0

5211 12 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, valkaisemattomat

8

0

5211 19 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaisemattomat (ei
kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palt
tina)

8

0

5211 20 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaistut

8

0

5211 31 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, värjätyt

8

0
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5211 32 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, värjätyt

8

0

5211 39 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, värjätyt (ei kuiten
kaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5211 41 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, eriväri
sistä langoista tehdyt

8

0

5211 42 00

Denim, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujen kanssa,
paino suurempi kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista tehty

8

0

5211 43 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5211 49 10

Jacquardkankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitu
jen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5211 49 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista
tehdyt (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, de
nim, jacquardkankaat sekä palttina)

8

0

5211 51 00

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähem
män kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, painetut

8

0

5211 52 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, painetut

8

0

5211 59 00

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, painetut (ei kuiten
kaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

8

0

5212 11 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, valkaisemattomat

8

0
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5212 11 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, valkaisemattomat

8

0

5212 12 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, valkaistut

8

0

5212 12 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, valkaistut

8

0

5212 13 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, värjätyt

8

0

5212 13 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, värjätyt

8

0

5212 14 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5212 14 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5212 15 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, painetut

8

0

5212 15 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino enintään 200 g/m2, painetut

8

0

5212 21 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaisemattomat

8

0

5212 21 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaisemattomat

8

0

5212 22 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaistut

8

0
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5212 22 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, valkaistut

8

0

5212 23 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, värjätyt

8

0

5212 23 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, värjätyt

8

0

5212 24 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista
tehdyt

8

0

5212 24 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, erivärisistä langoista
tehdyt

8

0

5212 25 10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, painetut

8

0

5212 25 90

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia puuvillaa, muut kuin pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitujen kanssa sekoitetut tai pääasiallisesti tai yksinomaan pellavan
kanssa sekoitetut, paino suurempi kuin 200 g/m2, painetut

8

0

5301 10 00

Pellava, raaka tai liotettu

vapaa

0

5301 21 00

Pellava, loukutettu tai lihdattu

vapaa

0

5301 29 00

Pellava, häkilöity tai muulla tavalla käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty (ei kui
tenkaan loukutettu, lihdattu tai liotettu)

vapaa

0

5301 30 10

Pellavarohtimet

vapaa

0

5301 30 90

Pellavajätteet, myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput

vapaa

0

5302 10 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai liotettu

vapaa

0

5302 90 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppuroh
timet ja -jätteet, myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) (ei kui
tenkaan liotettu hamppu)

vapaa

0
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5303 10 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut, raa'at tai liotetut (ei kuitenkaan pellava,
hamppu ja rami)

vapaa

0

5303 90 00

Juutti ja muut tekstiilikuidut, käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kui
tujen rohtimet ja jätteet, myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput
(ei kuitenkaan liotetut sekä pellava, hamppu ja rami)

vapaa

0

5305 00 00

Kookoskuidut, manilla (abaca tai Musa textilis Nee), rami, agave ja muut
kasvitekstiilikuidut, muualle kuulumattomat, raa'at tai käsitellyt, ei kuiten
kaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet,
myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput

vapaa

0

5306 10 10

Yksinkertainen pellavalanka, pituusmassa vähintään 833,3 desitexiä (met
rinen numero enintään 12) (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5306 10 30

Yksinkertainen pellavalanka, pituusmassa pienempi kuin 833,3 desitexiä
mutta vähintään 277,8 desitexiä (metrinen numero suurempi kuin 12
mutta enintään 36) (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5306 10 50

Yksinkertainen pellavalanka, pituusmassa pienempi kuin 277,8 desitexiä
(metrinen numero suurempi kuin 36) (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo
doissa)

3,8

0

5306 10 90

Yksinkertainen pellavalanka, vähittäismyyntimuodoissa

5

0

5306 20 10

Kerrattu tai kertokerrattu pellavalanka (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5306 20 90

Kerrattu tai kertokerrattu pellavalanka, vähittäismyyntimuodoissa

5

0

5307 10 10

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu
lanka, yksinkertainen, pituusmassa enintään 1 000 desitexiä (metrinen
numero vähintään 10)

vapaa

0

5307 10 90

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu
lanka, yksinkertainen, pituusmassa suurempi kuin 1 000 desitexiä (metri
nen numero pienempi kuin 10)

vapaa

0

5307 20 00

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu
lanka, kerrattu tai kertokerrattu

vapaa

0

5308 10 00

Kookoskuitulanka

vapaa

0

5308 20 10

Hamppulanka (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

3

0

5308 20 90

Hamppulanka, vähittäismyyntimuodoissa

4,9

0
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5308 90 12

Ramilanka, pituusmassa vähintään 277,8 desitexiä (metrinen numero
enintään 36)

4

0

5308 90 19

Ramilanka, pituusmassa pienempi kuin 277,8 desitexiä (metrinen numero
suurempi kuin 36)

3,8

0

5308 90 50

Paperilanka

4

0

5308 90 90

Lanka kasvitekstiilikuiduista (ei kuitenkaan pellavalanka, juuttilanka, ni
mikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka, kookoskuitulanka,
hamppulanka, paperilanka, ramilanka ja puuvillalanka)

3,8

0

5309 11 10

Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa,
valkaisemattomat

8

0

5309 11 90

Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa,
valkaistut

8

0

5309 19 00

Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa,
värjätyt, erivärisistä langoista tehdyt tai painetut

8

0

5309 21 10

Kudotut pellavakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia pellavaa, valkaisemattomat

8

0

5309 21 90

Kudotut pellavakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia pellavaa, valkaistut

8

0

5309 29 00

Kudotut pellavakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia pellavaa, värjätyt, erivärisistä langoista tehdyt tai pai
netut

8

0

5310 10 10

Kudotut kankaat, juutista tai muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista
valmistetut, valkaisemattomat, leveys enintään 150 cm

4

0

5310 10 90

Kudotut kankaat, juutista tai muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista
valmistetut, valkaisemattomat, leveys suurempi kuin 150 cm

4

0

5310 90 00

Kudotut kankaat, juutista tai muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista
valmistetut, valkaistut, värjätyt, erivärisistä langoista tehdyt tai painetut

4

0

5311 00 10

Kudotut kankaat, ramia

8

0

5311 00 90

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut pape
rilankakankaat (ei kuitenkaan pellavaa, juuttia, muita nimikkeen 5303 nii
nitekstiilikuituja, ramia sekä puuvillaa)

5,8

0

5401 10 12

Ompelulanka, ydinlanka, polyesterifilamenttia, jonka ympärillä puuvilla
kuituja (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

4

0
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5401 10 14

Ydinlanka synteettikuitufilamenttia (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo
doissa ja polyesterifilamenttia jonka ympärillä puuvillakuituja)

4

0

5401 10 16

Teksturoitu ompelulanka, synteettikuitufilamenttia (ei kuitenkaan ydin
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5401 10 18

Ompelulanka, synteettikuitufilamenttia (ei kuitenkaan ydinlanka, tekstu
roitu lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5401 10 90

Ompelulanka, synteettikuitufilamenttia, vähittäismyyntimuodoissa

5

0

5401 20 10

Ompelulanka, muuntokuitufilamenttia (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5401 20 90

Ompelulanka, muuntokuitufilamenttia, vähittäismyyntimuodoissa

5

0

5402 11 00

Erikoisluja filamenttilanka, aramidia (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka
vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5402 19 00

Erikoisluja filamenttilanka, nailonia tai muuta polyamidia (ei kuitenkaan
ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa ja erikoisluja filamentti
lanka aramidia)

4

0

5402 20 00

Erikoisluja filamenttilanka, polyesteriä (ei kuitenkaan lanka vähittäismyyn
timuodoissa)

4

0

5402 31 00

Teksturoitu filamenttilanka nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertaisen
langan pituusmassa enintään 50 texiä (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka
vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5402 32 00

Teksturoitu filamenttilanka nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertaisen
langan pituusmassa suurempi kuin 50 texiä (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5402 33 00

Teksturoitu filamenttilanka, polyesteriä (ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodoissa)

4

0

5402 34 00

Teksturoitu synteettikuitufilamenttilanka, polypropeenia (ei kuitenkaan
ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5402 39 00

Teksturoitu synteettikuitufilamenttilanka, (ei kuitenkaan ompelulanka,
lanka vähittäismyyntimuodoissa, teksturoitu filamenttilanka polypro
peenia, polyesteriä, nailonia tai muuta polyamidia)

4

0

5402 44 00

Synteettikuitufilamenttilanka, elastomeeriä, yksinkertainen, kiertämätön
tai kierretty, jonka kierre on enintään 50 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan
ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa, teksturoitu lanka ja fila
menttilanka polyesteriä, nailonia tai muuta polyamidia)

4

0
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5402 45 00

Filamenttilanka nailonia tai muuta polyamidia, myös pienempi kuin 67
desitexin monofilamenttilanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty,
jonka kierre on enintään 50 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelu
lanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa, elastomeerilanka, erikoisluja lanka
ja teksturoitu lanka)

4

0

5402 46 00

Filamenttilanka polyesteriä, myös pienempi kuin 67 desitexin monofila
menttilanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on
enintään 50 kierrosta metrillä, osittain orientoitu (ei kuitenkaan elasto
meerilanka, ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa ja teksturoitu
lanka)

4

0

5402 47 00

Filamenttilanka polyesteriä, myös pienempi kuin 67 desitexin monofila
menttilanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on
enintään 50 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan elastomeerilanka, ompelu
lanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa, teksturoitu lanka ja osittain orien
toitu filamenttilanka polyesteriä)

4

0

5402 48 00

Filamenttilanka polypropeenia, myös pienempi kuin 67 desitexin monofi
lamenttilanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on
enintään 50 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan elastomeerilanka, ompelu
lanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa ja teksturoitu lanka)

4

0

5402 49 00

Synteettikuitufilamenttilanka, myös pienempi kuin 67 desitexin monofila
menttilanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on
enintään 50 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäis
myyntimuodoissa, teksturoitu lanka, elastomeerilanka sekä filamenttilanka
polyesteriä, nailonia tai muuta polyamidia)

4

0

5402 51 00

Filamenttilanka nailonia tai muuta polyamidia, myös pienempi kuin 67
desitexin monofilamenttilanka, yksinkertainen, kierretty, jonka kierre on
suurempi kuin 50 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vä
hittäismyyntimuodoissa, erikoisluja lanka ja teksturoitu lanka)

4

0

5402 52 00

Filamenttilanka polyesteriä, myös pienempi kuin 67 desitexin monofila
menttilanka, yksinkertainen, kierretty, jonka kierre on suurempi kuin 50
kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuo
doissa ja teksturoitu lanka)

4

0

5402 59 10

Filamenttilanka polypropeenia, myös pienempi kuin 67 desitexin monofi
lamenttilanka, yksinkertainen, kierretty, jonka kierre on suurempi kuin 50
kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuo
doissa ja teksturoitu lanka)

4

0

5402 59 90

Synteettikuitufilamenttilanka, myös pienempi kuin 67 desitexin synteetti
nen monofilamenttilanka, yksinkertainen, kierretty, jonka kierre on suu
rempi kuin 50 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähit
täismyyntimuodoissa, teksturoitu lanka sekä filamenttilanka polypro
peenia, polyesteriä, nailonia tai muuta polyamidia)

4

0

5402 61 00

Kerrottu tai kertakerrottu filamenttilanka, nailonia tai muuta polyamidia,
myös pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka (ei kuitenkaan om
pelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa, erikoisluja lanka ja teksturoitu
lanka)

4

0
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5402 62 00

Kerrottu tai kertakerrottu filamenttilanka, polyesteriä, myös pienempi
kuin 67 desitexin monofilamenttilanka (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka
vähittäismyyntimuodoissa ja teksturoitu lanka)

4

0

5402 69 10

Kerrottu tai kertakerrottu synteettikuitufilamenttilanka, polypropeenia,
myös pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka (ei kuitenkaan om
pelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa ja teksturoitu lanka)

4

0

5402 69 90

Kerrottu tai kertakerrottu synteettikuitufilamenttilanka, myös pienempi
kuin 67 desitexin synteettinen monofilamenttilanka (ei kuitenkaan ompe
lulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa teksturoitu lanka sekä filamentti
lanka polypropeenia, polyesteriä, nailonia tai muuta polyamidia)

4

0

5403 10 00

Erikoisluja filamenttilanka, viskoosia (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka
vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5403 31 00

Filamenttilanka, viskoosia, myös pienempi kuin 67 desitexin monofila
menttilanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on
enintään 120 kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelulanka, erikoisluja
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5403 32 00

Filamenttilanka, viskoosia, myös pienempi kuin 67 desitexin monofila
menttilanka, yksinkertainen, kierretty, jonka kierre on suurempi kuin 120
kierrosta metrillä (ei kuitenkaan ompelulanka, erikoisluja lanka ja lanka
vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5403 33 00

Filamenttilanka, selluloosa-asetaattia, myös pienempi kuin 67 desitexin
monofilamenttilanka, yksinkertainen (ei kuitenkaan ompelulanka, erikois
luja lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5403 39 00

Muuntokuitufilamenttilanka, myös pienempi kuin 67 desitexin monofila
menttilanka muuntokuituainetta (ei kuitenkaan ompelulanka, filamentti
lanka viskoosia tai selluloosa-asetaattia ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5403 41 00

Kerrattu tai kertokerrattu filamenttilanka, viskoosia, myös pienempi kuin
67 desitexin monofilamenttilanka (ei kuitenkaan ompelulanka, erikoisluja
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5403 42 00

Kerrattu tai kertokerrattu filamenttilanka, selluloosa-asetaattia, myös pie
nempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka (ei kuitenkaan ompelu
lanka, erikoisluja lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5403 49 00

Kerrattu tai kertokerrattu lanka, muuntokuitua, myös pienempi kuin 67
desitexin monofilamenttilanka muuntokuituainetta (ei kuitenkaan ompelu
lanka, filamenttilanka viskoosia tai selluloosa-asetaattia ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0

5404 11 00

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, elastomeeriä, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm

4

0
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5404 12 00

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, polypropeenia, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm (ei kuitenkaan elastomeeriä)

4

0

5404 19 00

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, synteettikuituainetta, poikki
leikkauksen suurin mitta enintään 1 mm (ei kuitenkaan elastomeeriä ja
polypropeenia)

4

0

5404 90 11

Koristekaistale, jollaista käytetään pakkaamiseen, polypropeenia, näennäis
leveys enintään 5 mm

4

0

5404 90 19

Kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, esim. tekoniini, polypropeenia, näen
näisleveys enintään 5 mm (ei kuitenkaan koristekaistale, jollaista käytetään
pakkaamiseen)

4

0

5404 90 90

Synteettiset kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, esim. tekoniini, synteetti
kuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm (ei kuitenkaan polypropeenia)

4

0

5405 00 00

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, muuntokuituainetta, poikki
leikkauksen suurin mitta enintään 1 mm; kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet, esim. tekoniini, synteettikuituainetta, näennäisleveys enintään
5 mm

3,8

0

5406 00 00

Tekokuitufilamenttilanka, vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan ompe
lulanka)

5

0

5407 10 00

Kudotut kankaat erikoislujasta nailonia tai muuta polyamidia tai polyeste
riä olevasta langasta, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm

8

0

5407 20 11

Kudotut kankaat kaistaleista tai niiden kaltaisista, polyeteeniä tai polypro
peenia, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileikkauk
sen suurin mitta enintään 1 mm, leveys suurempi kuin 3 m

8

0

5407 20 19

Kudotut kankaat kaistaleista tai niiden kaltaisista, polyeteeniä tai polypro
peenia, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileikkauk
sen suurin mitta enintään 1 mm, leveys vähintään 3 m

8

0

5407 20 90

Kudotut kankaat kaistaleista tai niiden kaltaisista, synteettikuitufilamenttia,
myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileikkauksen suu
rin mitta enintään 1 mm (ei kuitenkaan polyeteeniä tai polypropeenia)

8

0

5407 30 00

Kudotut kankaat synteettikuitufilamenttilankaa, myös vähintään 67 desite
xin monofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm,
jotka koostuvat terävä- tai suorakulmaisesti toistensa päälle asetetuista yh
densuuntaisista tekstiililankakerroksista, kerrokset on liitetty yhteen lanko
jen leikkauspisteistä liima-aineella tai lämpökäsittelyllä

8

0

5407 41 00

Kudotut kankaat lankaa, jossa on vähintään 85 painoprosenttia nailon- tai
muita polyamidifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilament
tilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, valkaisemattomat
tai valkaistut

8

0
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5407 42 00

Kudotut kankaat filamenttilankaa, jossa on vähintään 85 painoprosenttia
nailon- tai muita polyamidifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, värjä
tyt

8

0

5407 43 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia nailon- tai muita
polyamidifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, erivärisistä langoista ku
dotut

8

0

5407 44 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia nailon- tai muita
polyamidifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, painetut

8

0

5407 51 00

Kudotut kankaat lankaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia nailontai muita polyamidifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofila
menttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, valkaisemat
tomat tai valkaistut

8

0

5407 52 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoituja po
lyesterifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, värjätyt

8

0

5407 53 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoituja po
lyesterifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, erivärisistä langoista ku
dotut

8

0

5407 54 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoituja po
lyesterifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, painetut

8

0

5407 61 10

Kudotut kankaat lankaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoi
mattomia polyamidifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofila
menttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, valkaisemat
tomat tai valkaistut

8

0

5407 61 30

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoimatto
mia polyesterifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamentti
lanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, värjätyt

8

0

5407 61 50

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoimatto
mia polyesterifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamentti
lanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, erivärisistä lan
goista kudotut

8

0

5407 61 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoimatto
mia polyesterifilamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamentti
lanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, painetut

8

0

5407 69 10

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoitujen ja
teksturoimattomien polyesterifilamenttien seosta, myös vähintään 67 desi
texin monofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään
1 mm, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0
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5407 69 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoitujen ja
teksturoimattomien polyesterifilamenttien seosta, myös vähintään 67 desi
texin monofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään
1 mm, värjätyt, erivärisistä langoista kudotut tai painetut

8

0

5407 71 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikuitufi
lamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, valkaisemattomat tai valkaistut (ei
kuitenkaan polyesteri-, nailon- tai muuta polyamidifilamenttia tai -mono
filamenttia ja teksturoitujen ja teksturoimattomien polyesterifilamenttien
seosta)

8

0

5407 72 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikuitufi
lamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, värjätyt (ei kuitenkaan polyesteri-,
nailon- tai muuta polyamidifilamenttia tai -monofilamenttia ja teksturoi
tujen ja teksturoimattomien polyesterifilamenttien seosta)

8

0

5407 73 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikuitufi
lamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, erivärisistä langoista kudotut (ei
kuitenkaan polyesteri-, nailon- tai muuta polyamidifilamenttia tai -mono
filamenttia ja teksturoitujen ja teksturoimattomien polyesterifilamenttien
seosta)

8

0

5407 74 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikuitufi
lamentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, painetut (ei kuitenkaan polyesteri-,
nailon- tai muuta polyamidifilamenttia tai -monofilamenttia ja teksturoi
tujen ja teksturoimattomien polyesterifilamenttien seosta)

8

0

5407 81 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, sekoi
tettu pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa, valkaisemattomat tai val
kaistut

8

0

5407 82 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, sekoi
tettu pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa, värjätyt

8

0

5407 83 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, sekoi
tettu pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa, erivärisistä langoista kudo
tut

8

0

5407 84 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, sekoi
tettu pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa, painetut

8

0
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5407 91 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, muut
kuin pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa sekoitetut, valkaisemattomat
tai valkaistut

8

0

5407 92 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, muut
kuin pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa sekoitetut, värjätyt

8

0

5407 93 00

Kudotut kankaat lankaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desite
xin monofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm,
muut kuin pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa sekoitetut, erivärisistä
langoista kudotut

8

0

5407 94 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, muut
kuin pääasiassa tai yksinomaan villan kanssa sekoitetut, painetut

8

0

5408 10 00

Kudotut kankaat, erikoislujaa viskoosilankaa, myös vähintään 67 desitexin
monofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm

8

0

5408 21 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokuitufila
mentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, valkaisemattomat tai valkaistut (ei
kuitenkaan erikoislujaa viskoosilankaa)

8

0

5408 22 10

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokuitufila
mentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, värjätyt, leveys suurempi kuin
135 cm mutta enintään 155 cm, palttina-, toimikas-, ristitoimikas- tai sa
tiinisidoksiset (ei kuitenkaan erikoislujaa viskoosilankaa)

8

0

5408 22 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokuitufila
mentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, värjätyt (ei kuitenkaan ne, joiden le
veys on suurempi kuin 135 cm mutta enintään 155 cm, palttina-, toimi
kas-, ristitoimikas- tai satiinisidoksiset sekä erikoislujasta viskoosilangasta
valmistetut)

8

0

5408 23 10

Jacquardkankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokuitufila
mentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, erivärisistä langoista tehdyt, leveys
suurempi kuin 115 cm mutta pienempi kuin 140 cm ja paino suurempi
kuin 250 g/m2 (ei kuitenkaan erikoislujaa viskoosilankaa)

8

0
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5408 23 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokuitufila
mentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, erivärisistä langoista tehdyt (ei kui
tenkaan jacquardkankaat, joiden leveys on suurempi kuin 115 cm mutta
pienempi kuin 140 cm ja paino suurempi kuin 250 g/m2, sekä erikoislu
jasta viskoosilangasta valmistetut)

8

0

5408 24 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokuitufila
mentteja, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileik
kauksen suurin mitta enintään 1 mm, painetut (ei kuitenkaan erikoislujaa
viskoosilankaa)

8

0

5408 31 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, valkai
semattomat tai valkaistut (ei kutienkaan erikoislujaa viskoosilankaa)

8

0

5408 32 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, värjä
tyt (ei kuitenkaan erikoislujaa viskoosilankaa)

8

0

5408 33 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, eriväri
sistä langoista tehdyt (ei kuitenkaan erikoislujaa viskoosilankaa)

8

0

5408 34 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokuitufilamentteja, myös vähintään 67 desitexin mo
nofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, paine
tut (ei kuitenkaan erikoislujaa viskoosilankaa)

8

0

5501 10 00

Filamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen, nailonia tai
muuta polyamidia

4

0

5501 20 00

Filamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen, polyesteriä

4

0

5501 30 00

Filamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen, polyakryyliä tai
modakryyliä

4

0

5501 40 00

Synteettikuitufilamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen, po
lypropeenia

4

0

5501 90 00

Synteettikuitufilamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen (ei
kuitenkaan polyakryyliä, modakryyliä, polyesteriä, polypropeenia, nailonia
tai muuta polyamidia)

4

0
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5502 00 10

Muuntokuitufilamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen, vis
koosia

4

0

5502 00 40

Muuntokuitufilamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen, ase
taattia

4

0

5502 00 80

Muuntokuitufilamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen (ei
kuitenkaan viskoosia tai asetaattia)

4

0

5503 11 00

Katkokuidut, aramidia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten
kehruuta varten käsittelemättömät

4

0

5503 19 00

Katkokuidut, nailonia tai muuta polyamidia, karstaamattomat, kampaa
mattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät (ei kuitenkaan
aramidia)

4

0

5503 20 00

Katkokuidut, polyesteriä, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten
kehruuta varten käsittelemättömät

4

0

5503 30 00

Katkokuidut, polyakryyliä tai modakryylia, karstaamattomat, kampaamat
tomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät

4

0

5503 40 00

Katkokuidut, polypropeenia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muu
ten kehruuta varten käsittelemättömät

4

0

5503 90 10

Katkokuidut, kloorikuitua, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten
kehruuta varten käsittelemättömät

4

0

5503 90 90

Synteettikatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten keh
ruuta varten käsittelemättömät (ei kuitenkaan polypropeenia, polyakryyliä,
modakryyliä, polyesteriä, nailonia, muuta polyamidia tai kloorikuitua)

4

0

5504 10 00

Katkokuidut, viskoosia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten
kehruuta varten käsittelemättömät

4

0

5504 90 00

Muuntokatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten keh
ruuta varten käsittelemättömät (ei kuitenkaan viskoosia)

4

0

5505 10 10

Katkokuitujätteet, nailonia tai muuta polyamidia, myös kampausjätteet,
lankajätteet sekä garnetoidut jätteet ja lumput

4

0

5505 10 30

Katkokuitujätteet, polyesteriä, myös kampausjätteet, lankajätteet sekä gar
netoidut jätteet ja lumput

4

0

5505 10 50

Katkokuitujätteet, polyakryylia tai modakryylia, myös kampausjätteet, lan
kajätteet sekä garnetoidut jätteet ja lumput

4

0
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5505 10 70

Katkokuitujätteet, polypropeenia, myös kampausjätteet, lankajätteet sekä
garnetoidut jätteet ja lumput

4

0

5505 10 90

Katkokuitujätteet, synteettikuitua, myös kampausjätteet, lankajätteet sekä
garnetoidut jätteet ja lumput (ei kuitenkaan polypropeenia, polyakryyliä,
modakryyliä, polyesteriä, nailonia tai muuta polyamidia)

4

0

5505 20 00

Katkokuitujätteet, muuntokuitua, myös kampausjätteet, lankajätteet sekä
garnetoidut jätteet ja lumput

4

0

5506 10 00

Katkokuidut, nailonia tai muuta polyamidia, karstatut, kammatut tai muu
ten kehruuta varten käsitellyt

4

0

5506 20 00

Katkokuidut, polyesteriä, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten
käsitellyt

4

0

5506 30 00

Katkokuidut, polyakryyliä tai modakryylia, karstatut, kammatut tai muu
ten kehruuta varten käsitellyt

4

0

5506 90 10

Katkokuidut, kloorikuitua, karstaamattomat, karstatut, kammatut tai muu
ten kehruuta varten käsitellyt

4

0

5506 90 90

Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten
käsitellyt (ei kuitenkaan polyakryyliä, modakryyliä, polyesteriä, nailonia
tai muuta polyamidia)

4

0

5507 00 00

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten
käsitellyt

4

0

5508 10 10

Ompelulanka, synteettikatkokuitua (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5508 10 90

Ompelulanka, synteettikatkokuitua, vähittäismyyntimuodoissa

5

0

5508 20 10

Ompelulanka, muuntokatkokuitua (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5508 20 90

Ompelulanka, muuntokatkokuitua, vähittäismyyntimuodoissa

5

0

5509 11 00

Yksinkertainen lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia nailon- tai
muita polyamidikatkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähit
täismyyntimuodoissa)

4

0

5509 12 00

Kerrattu tai kertokerrattu lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia
nailon- tai muita polyamidikatkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0
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5509 21 00

Yksinkertainen lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyesteri
katkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuo
doissa)

4

0

5509 22 00

Kerrattu tai kertokerrattu lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia
polyesterikatkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyn
timuodoissa)

4

0

5509 31 00

Yksinkertainen lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryylitai modakryylikatkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0

5509 32 00

Kerrattu tai kertokerrattu lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia
polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5509 41 00

Yksinkertainen lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikat
kokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa
sekä lanka, jossa on polyakryyli-, modakryyli-, polyesteri-, nailon- tai
muita polyamidikatkokuituja)

4

0

5509 42 00

Kerrattu tai kertokerrattu lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia
synteettikatkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäismyynti
muodoissa sekä lanka, jossa on polyakryyli-, modakryyli-, polyesteri-, nai
lon- tai muita polyamidikatkokuituja)

4

0

5509 51 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan muun
tokatkokuitujen kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäis
myyntimuodoissa)

4

0

5509 52 00

Lanka, jossa on enemmän kuin 50 mutta vähemmän kuin 85 painopro
senttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan
villan tai hienon eläimenkarvan kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka ja
lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5509 53 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan puuvil
lan kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5509 59 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
polyesterikatkokuituja, muita kuin pääasiallisesti tai yksinomaan puuvil
lan, villan, hienon eläimenkarvan tai muuntokuitujen kanssa sekoitettuja
(ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5509 61 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa (ei kuitenkaan ompe
lulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5509 62 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähit
täismyyntimuodoissa)

4

0
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5509 69 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, muita kuin pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan, villan tai hienon eläimenkarvan kanssa sekoitettuja
(ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5509 91 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan villan tai
hienon eläimenkarvan kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäis
myyntimuodoissa, polyesteri-, akryyli- ja modakryylikatkokuitulanka)

4

0

5509 92 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan
kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa, po
lyesteri-, akryyli- ja modakryylikatkokuitulanka)

4

0

5509 99 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
synteettikatkokuituja, muita kuin pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan,
villan tai hienon eläimenkarvan kanssa sekoitettuja (ei kuitenkaan ompelu
lanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa, polyesteri-, polyakryyli- ja modak
ryylikatkokuitulanka)

4

0

5510 11 00

Yksinkertainen lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokat
kokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5510 12 00

Kerrattu tai kertokerrattu lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia
muuntokatkokuituja (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyynti
muodoissa)

4

0

5510 20 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan villan tai
hienon eläimenkarvan kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähit
täismyyntimuodoissa)

4

0

5510 30 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan
kanssa (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5510 90 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
muuntokatkokuituja, muita kuin pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan,
villan tai hienon eläimenkarvan kanssa sekoitettuja (ei kuitenkaan ompelu
lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

4

0

5511 10 00

Lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, vähit
täismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan ompelulanka)

5

0

5511 20 00

Lanka, jossa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia
synteettikatkokuituja, vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan ompelu
lanka)

5

0
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5511 30 00

Lanka, muuntokatkokuituja, vähittäismyyntimuodoissa (ei kuitenkaan om
pelulanka)

5

0

5512 11 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatko
kuituja, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5512 19 10

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatko
kuituja, painetut

8

0

5512 19 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatko
kuituja, värjätyt tai erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5512 21 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai
modakryylikatkokuituja, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5512 29 10

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai
modakryylikatkokuituja, painetut

8

0

5512 29 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai
modakryylikatkokuituja, värjätyt tai erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5512 91 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatko
kuituja, valkaisemattomat tai valkaistut (ei kuitenkaan polyakryyli-, mo
dakryyli- tai polyesterikatkokuituja)

8

0

5512 99 10

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatko
kuituja, painetut (ei kuitenkaan polyakryyli-, modakryyli- tai polyesterikat
kokuituja)

8

0

5512 99 90

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatko
kuituja, värjätyt tai erivärisistä langoista tehdyt (ei kuitenkaan polyakryyli-,
modakryyli- tai polyesterikatkokuituja)

8

0

5513 11 20

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, valkaisemattomat
tai valkaistut, leveys enintään 165 cm

8

0

5513 11 90

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, valkaisemattomat
tai valkaistut, leveys suurempi kuin 165 cm

8

0

5513 12 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5513 13 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, valkaisemattomat tai
valkaistut (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat,
tai palttina)

8

0
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5513 19 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, valkaisemattomat tai
valkaistut (ei kuitenkaan polyesterikatkokuituja)

8

0

5513 21 10

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, värjätyt ja leveys
enintään 135 cm

8

0

5513 21 30

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, värjätyt ja leveys
suurempi kuin 135 cm mutta enintään 165 cm

8

0

5513 21 90

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, värjätyt ja leveys
suurempi kuin 165 cm

8

0

5513 23 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, 3- tai 4-vartiset toi
mikkaat, myös ristitoimikkaat, värjätyt

8

0

5513 23 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, värjätyt (ei kuitenkaan
3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, ja palttina)

8

0

5513 29 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, värjätyt (ei kuitenkaan
polyesterikatkokuituja)

8

0

5513 31 00

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, erivärisistä lan
goista tehdyt

8

0

5513 39 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, erivärisistä langoista
tehdyt (ei kuitenkaan palttina polyesterikatkokuituja)

8

0

5513 41 00

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, painetut

8

0

5513 49 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, painetut (ei kuiten
kaan palttina polyesterikatkokuituja)

8

0
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5514 11 00

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, valkaise
mattomat tai valkaistut

8

0

5514 12 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, 3- tai 4-vartiset
toimikkaat, myös ristitoimikkaat, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5514 19 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, valkaisematto
mat tai valkaistut (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, ja palttina)

8

0

5514 19 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, valkaisematto
mat tai valkaistut (ei kuitenkaan polyesterikatkokuituja)

8

0

5514 21 00

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, värjätyt

8

0

5514 22 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, 3- tai 4-vartiset
toimikkaat, myös ristitoimikkaat, värjätyt

8

0

5514 23 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, värjätyt (ei kui
tenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, ja palttina)

8

0

5514 29 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, värjätyt (ei kui
tenkaan polyesterikatkokuituja)

8

0

5514 30 10

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, erivärisistä
langoista tehdyt

8

0

5514 30 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, 3- tai 4-vartiset
toimikkaat, myös ristitoimikkaat, erivärisistä langoista tehdyt

8

0
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5514 30 50

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, erivärisistä lan
goista tehdyt (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat, ja palttina)

8

0

5514 30 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, erivärisistä lan
goista tehdyt (ei kuitenkaan polyesterikatkokuituja)

8

0

5514 41 00

Kudotut kankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin
85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai
yksinomaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, painetut

8

0

5514 42 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, 3- tai 4-vartiset
toimikkaat, myös ristitoimikkaat, painetut

8

0

5514 43 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, painetut (ei kui
tenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, ja palttina)

8

0

5514 49 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2, painetut (ei kui
tenkaan polyesterikatkokuituja)

8

0

5515 11 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti viskoosikatkokuitujen kanssa, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5515 11 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti viskoosikatkokuitujen kanssa, painetut

8

0

5515 11 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti viskoosikatkokuitujen kanssa, värjätyt tai erivärisistä langoista teh
dyt

8

0

5515 12 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5515 12 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, painetut

8

0
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5515 12 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, värjätyt tai erivärisistä langoista teh
dyt

8

0

5515 13 11

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti karstatun villan tai karstatun hienon eläimenkarvan kanssa, valkai
semattomat tai valkaistut

8

0

5515 13 19

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti karstatun villan tai karstatun hienon eläimenkarvan kanssa, värjätyt,
erivärisistä langoista tehdyt tai painetut

8

0

5515 13 91

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti kammatun villan tai kammatun hienon eläimenkarvan kanssa, val
kaisemattomat tai valkaistut

8

0

5515 13 99

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti kammatun villan tai kammatun hienon eläimenkarvan kanssa, vär
jätyt, erivärisistä langoista tehdyt tai painetut

8

0

5515 19 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti villan, hienon eläimenkarvan, tekokuitufilamenttien, viskoosikatko
kuitujen tai puuvillan kanssa sekoitettuja, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5515 19 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti villan, hienon eläimenkarvan, tekokuitufilamenttien, viskoosikatko
kuitujen tai puuvillan kanssa sekoitettuja, painetut

8

0

5515 19 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyesterikatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti villan, hienon eläimenkarvan, tekokuitufilamenttien, viskoosikatko
kuitujen tai puuvillan kanssa sekoitettuja, värjätyt tai erivärisistä langoista
tehdyt

8

0

5515 21 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina yksin
omaan tai pääasiallisesti tekokuitufilamenttien kanssa, valkaisemattomat
tai valkaistut

8

0

5515 21 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina yksin
omaan tai pääasiallisesti tekokuitufilamenttien kanssa, painetut

8

0

5515 21 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina yksin
omaan tai pääasiallisesti tekokuitufilamenttien kanssa, värjätyt tai eriväri
sistä langoista tehdyt

8

0
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5515 22 11

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina yksin
omaan tai pääasiallisesti karstatun villan tai karstatun hienon eläimenkar
van kanssa, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5515 22 19

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina yksin
omaan tai pääasiallisesti karstatun villan tai karstatun hienon eläimenkar
van kanssa, värjätyt, erivärisistä langoista tehdyt tai painetut

8

0

5515 22 91

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina yksin
omaan tai pääasiallisesti kammatun villan tai kammatun hienon eläimen
karvan kanssa, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5515 22 99

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, sekoitettuina yksin
omaan tai pääasiallisesti kammatun villan tai kammatun hienon eläimen
karvan kanssa, värjätyt, erivärisistä langoista tehdyt tai painetut

8

0

5515 29 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, muita kuin yksin
omaan tai pääasiallisesti villan, hienon eläimenkarvan, tekokuitufilament
tien tai puuvillan kanssa sekoitettuja

8

0

5515 91 10

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, valkaisemattomat tai valkaistut (ei kui
tenkaan polyakryyli-, modakryyli- ja polyesterikatkokuituja)

8

0

5515 91 30

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, painetut (ei kuitenkaan polyakryyli-,
modakryyli- ja polyesterikatkokuituja)

8

0

5515 91 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, värjätyt tai erivärisistä langoista teh
dyt (ei kuitenkaan polyakryyli-, modakryyli- ja polyesterikatkokuituja)

8

0

5515 99 20

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien tai puuvillan kanssa sekoitettuja, valkaisemat
tomat tai valkaistut (ei kuitenkaan polyakryyli-, modakryyli- ja polyesteri
katkokuituja)

8

0

5515 99 40

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien tai puuvillan kanssa sekoitettuja, painetut (ei
kuitenkaan polyakryyli-, modakryyli- ja polyesterikatkokuituja)

8

0

5515 99 80

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien tai puuvillan kanssa sekoitettuja, värjätyt tai
erivärisistä langoista tehdyt (ei kuitenkaan polyakryyli-, modakryyli- ja po
lyesterikatkokuituja)

8

0
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5516 11 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatko
kuituja, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5516 12 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatko
kuituja, värjätyt

8

0

5516 13 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatko
kuituja, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5516 14 00

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatko
kuituja, painetut

8

0

5516 21 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5516 22 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, värjätyt

8

0

5516 23 10

Jacquardkankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 paino
prosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasiallises
ti tekokuitufilamenttien kanssa, erivärisistä langoista tehdyt, leveys vähin
tään 140 cm (patjakangas)

8

0

5516 23 90

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, erivärisistä langoista tehdyt (ei kuiten
kaan jacquardkankaat, joiden leveys on vähintään 140 cm; patjakangas)

8

0

5516 24 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina yksinomaan tai pääasial
lisesti tekokuitufilamenttien kanssa, painetut

8

0

5516 31 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa, valkaisemattomat tai val
kaistut

8

0

5516 32 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa, värjätyt

8

0

5516 33 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa, erivärisistä langoista teh
dyt

8

0

5516 34 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa, painetut

8

0

5516 41 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0
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5516 42 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, värjätyt

8

0

5516 43 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5516 44 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa, painetut

8

0

5516 91 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti puuvillan, villan, hienon eläimenkarvan tai tekokuitufilamenttien
kanssa sekoitettuja, valkaisemattomat tai valkaistut

8

0

5516 92 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti puuvillan, villan, hienon eläimenkarvan tai tekokuitufilamenttien
kanssa sekoitettuja, värjätyt

8

0

5516 93 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti puuvillan, villan, hienon eläimenkarvan tai tekokuitufilamenttien
kanssa sekoitettuja, erivärisistä langoista tehdyt

8

0

5516 94 00

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia muuntokatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasial
lisesti puuvillan, villan, hienon eläimenkarvan tai tekokuitufilamenttien
kanssa sekoitettuja, painetut

8

0

5601 10 10

Terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat,
tekokuituvanua

5

0

5601 10 90

Terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat,
kasvitekstiilivanua

3,8

0

5601 21 10

Vanu ja vanusta valmistetut tavarat, puuvillaa, imukykyiset (ei kuitenkaan
terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat,
vanu ja siitä valmistetut tavarat, jotka on kyllästetty tai päällystetty farma
seuttisilla aineella tai jotka ovat kirurgiseen tai lääkintä-, eläinlääkintä- tai
hammaslääkintäkäyttöön tarkoitettuja vähittäismyyntimuodoissa sekä
tuotteet, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty hajustevalmisteella,
kosmeettisella aineella, saippualla, puhdistusaineella yms.)

3,8

0

5601 21 90

Vanu ja vanusta valmistetut tavarat, puuvillaa, muut kuin imukykyiset (ei
kuitenkaan terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hy
gieniatavarat, vanu ja siitä valmistetut tavarat, jotka on kyllästetty tai pääl
lystetty farmaseuttisilla aineella tai jotka ovat kirurgiseen tai lääkintä-,
eläinlääkintä- tai hammaslääkintäkäyttöön tarkoitettuja vähittäismyynti
muodoissa sekä tuotteet, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty ha
justevalmisteella, kosmeettisella aineella, saippualla, puhdistusaineella
yms.)

3,8

0

5601 22 10

Vanupallot, tekokuitua, läpimitta enintään 8 mm (ei kuitenkaan kudotuilla
tekstiiliaineilla kokonaan päällystetyt)

3,8

0
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5601 22 91

Vanu ja vanusta valmistetut tavarat, synteettikuitua (ei kuitenkaan vanu
pallot, läpimitta enintään 8 mm, terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat
ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, vanu ja siitä valmistetut tavarat, jotka
on kyllästetty tai päällystetty farmaseuttisilla aineella tai jotka ovat kirurgi
seen tai lääkintä-, eläinlääkintä- tai hammaslääkintäkäyttöön tarkoitettuja
vähittäismyyntimuodoissa sekä tuotteet, jotka on kyllästetty, päällystetty
tai peitetty hajustevalmisteella, kosmeettisella aineella, saippualla, puhdis
tusaineella yms.)

4

0

5601 22 99

Vanu ja vanusta valmistetut tavarat, muuntokuitua (ei kuitenkaan vanupal
lot, läpimitta enintään 8 mm, terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja
niiden kaltaiset hygieniatavarat, vanu ja siitä valmistetut tavarat, jotka on
kyllästetty tai päällystetty farmaseuttisilla aineella tai jotka ovat kirurgiseen
tai lääkintä-, eläinlääkintä- tai hammaslääkintäkäyttöön tarkoitettuja vähit
täismyyntipakkaukissa sekä tuotteet, jotka on kyllästetty, päällystetty tai
peitetty hajustevalmisteella, kosmeettisella aineella, saippualla, puhdistusai
neella yms.)

4

0

5601 29 00

Vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat (ei kuitenkaan puuvillaa
tai tekokuitua; terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset
hygieniatavarat, vanu ja siitä valmistetut tavarat, jotka on kyllästetty tai
päällystetty farmaseuttisilla aineella tai ovat kirurgiseen tai lääkintä-, eläin
lääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön tarkoitettuja vähittäismyyntimuo
doissa sekä tuotteet, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty hajuste
valmisteella, kosmeettisella aineella, saippualla, puhdistusaineella yms.)

3,8

0

5601 30 00

Tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt

3,2

0

5602 10 11

Neulahuopa, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua, kylläs
tämätön, peittämätön, päällystämätön tai kerrostamaton, muualle kuulu
maton

6,7

0

5602 10 19

Neulahuopa, kyllästämätön, peittämätön, päällystämätön tai kerrostama
ton, muualle kuulumaton (ei kuitenkaan juuttia tai muuta nimikkeen
5303 niinitekstiilikuitua)

6,7

0

5602 10 31

Huopa, kuitusilmukkasidotun kankaan muodossa, kyllästämätön, peittä
mätön, päällystämätön tai kerrostamaton, villaa tai hienoa eläimenkarvaa,
muualle kuulumaton

6,7

0

5602 10 35

Huopa, kuitusilmukkasidotun kankaan muodossa, kyllästämätön, peittä
mätön, päällystämätön tai kerrostamaton, karkeaa eläimenkarvaa, muualle
kuulumaton

6,7

0

5602 10 39

Huopa, kuitusilmukkasidotun kankaan muodossa, kyllästämätön, peittä
mätön, päällystämätön tai kerrostamaton, muualle kuulumaton (ei kuiten
kaan villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta)

6,7

0

5602 10 90

Neulahuopa ja kuitusilmukkasidottu kangas, kyllästetty, päällystetty, pei
tetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton

6,7

0

5602 21 00

Huopa, kyllästämätön, peittämätön, päällystämätön tai kerrostamaton, vil
laa tai hienoa eläimenkarvaa, muualle kuulumaton (ei kuitenkaan neula
huopa ja kuitusilmukkasidottu kangas)

6,7

0
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5602 29 00

Huopa, kyllästämätön, peittämätön, päällystämätön tai kerrostamaton (ei
kuitenkaan villaa tai hienoa eläimenkarvaa; neulahuopaa ja kuitusilmukka
sidottua kangasta)

6,7

0

5602 90 00

Huopa, kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu (ei kuitenkaan neu
lahuopa ja kuitusilmukkasidottu kangas)

6,7

0

5603 11 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, tekokuitufila
menttia, paino enintään 25 g/m2

4,3

0

5603 11 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, teko
kuitufilamenttia, paino enintään 25 g/m2 (ei kuitenkaan päällystetty tai
peitetty)

4,3

0

5603 12 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, tekokuitufila
menttia, paino suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään 70 g/m2

4,3

0

5603 12 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, teko
kuitufilamenttia, paino suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään 70 g/m2
(ei kuitenkaan päällystetty tai peitetty)

4,3

0

5603 13 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, tekokuitufila
menttia, paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään 150 g/m2

4,3

0

5603 13 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, teko
kuitufilamenttia, paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään 150 g/m2
(ei kuitenkaan päällystetty tai peitetty)

4,3

0

5603 14 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, tekokuitufila
menttia, paino suurempi kuin 150 g/m2

4,3

0

5603 14 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, teko
kuitufilamenttia, paino suurempi kuin 150 g/m2 (ei kuitenkaan päällys
tetty tai peitetty)

4,3

0

5603 91 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, paino enintään
25 g/m2 (ei kuitenkaan tekokuitufilamentista valmistettu)

4,3

0

5603 91 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, paino
enintään 25 g/m2 (ei kuitenkaan päällystetty tai peitetty tai tekokuitufila
mentista valmistettu)

4,3

0

5603 92 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, paino suurem
pi kuin 25 g/m2 mutta enintään 70 g/m2 (ei kuitenkaan tekokuitufilamen
tista valmistettu)

4,3

0

5603 92 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, paino
suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään 70 g/m2 (ei kuitenkaan päällys
tetty tai peitetty tai tekokuitufilamentista valmistettu)

4,3

0

5603 93 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, paino suurem
pi kuin 70 g/m2 mutta enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan tekokuitufila
mentista valmistettu)

4,3

0
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5603 93 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, paino
suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan päällys
tetty tai peitetty tai tekokuitufilamentista valmistettu)

4,3

0

5603 94 10

Kuitukangas, päällystetty tai peitetty, muualle kuulumaton, paino suurem
pi kuin 150 g/m2 (ei kuitenkaan tekokuitufilamentista valmistettu)

4,3

0

5603 94 90

Kuitukangas, myös kyllästetty tai kerrostettu, muualle kuulumaton, paino
suurempi kuin 150 g/m2 (ei kuitenkaan päällystetty tai peitetty tai teko
kuitufilamentista valmistettu)

4,3

0

5604 10 00

Tekstiilillä päällystetty kumilanka

4

0

5604 90 10

Erikoisluja lanka polyesteriä, nailonia tai muuta polyamidia tai viskoosia,
kyllästetty tai päällystetty kumilla tai muovilla

4

0

5604 90 90

Tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumitai muovivaippaiset (ei kuitenkaan erikoisluja lanka polyesteriä, nailonia,
muuta polyamidia tai viskoosia, kyllästetty tai päällystetty kumilla tai
muovilla; katguttijäljitelmät, langat, joissa on koukkuja tai jotka on sovi
tettu kalastussiimoiksi)

4

0

5605 00 00

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen
5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty
lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metal
lilla (ei kuitenkaan lanka, joka on tekstiiliaineen ja antistaattisesti vaikutta
vien metallikuitujen sekoitetta; metallilla vahvistettu lanka; tavarat, joilla
on koristepunosten luonne)

4

0

5606 00 10

Chainettelanka (ei kuitenkaan metallilanka ja nimikkeen 5605 metalloitu
lanka; kierrepäällystetty jouhilanka; tekstiilillä päällystetty kumilanka; sideja purjelanka sekä muut nimikkeen 5808 kierrepäällystetyt tekstiilituot
teet; kierrepäällystetty metallilanka)

8

0

5606 00 91

Kierrepäällystetty lanka (ei kuitenkaan metallilanka ja nimikkeen 5605
metalloitu lanka; kierrepäällystetty jouhilanka; tekstiilillä päällystetty ku
milanka; side- ja purjelanka sekä muut nimikkeen 5808 kierrepäällystetyt
tekstiilituotteet; kierrepäällystetty metallilanka)

5,3

0

5606 00 99

Chenillelanka, myös flokki-chenillelanka; kierrepäällystetyt kaistaleet ja
niiden kaltaiset nimikkeen 5404 tai 5405 tuotteet (ei kuitenkaan metalli
lanka ja nimikkeen 5605 metalloitu lanka; kierrepäällystetty jouhilanka;
tekstiilillä päällystetty kumilanka; side- ja purjelanka sekä muut nimikkeen
5808 kierrepäällystetyt tekstiilituotteet; kierrepäällystetty metallilanka)

5,3

0

5607 21 00

Lyhdelanka ja paalinaru, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatua
tekstiiliainetta

12

0
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5607 29 10

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kas
veista saatua tekstiiliainetta, myös palmikoidut tai punotut ja myös kylläs
tetyt, päällystetyt tai peitetyt muovilla tai kumilla tai muovi- tai kumivaip
paiset, pituusmassa suurempi kuin 100 000 desitexiä (10 g/m) (ei kuiten
kaan lyhdelanka ja paalinaru)

12

0

5607 29 90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kas
veista saatua tekstiiliainetta, myös palmikoidut tai punotut ja myös kylläs
tetyt, päällystetyt tai peitetyt muovilla tai kumilla tai muovi- tai kumivaip
paiset, pituusmassa enintään 100 000 desitexiä (10 g/m) (ei kuitenkaan
lyhdelanka ja paalinaru)

12

0

5607 41 00

Lyhdelanka ja paalinaru, polyeteeniä tai polypropeenia

8

0

5607 49 11

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä tai polypropeenia, palmi
koidut tai punotut, myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt muovilla tai
kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset, pituusmassa suurempi kuin
50 000 desitexiä (5 g/m) (ei kuitenkaan lyhdelanka ja paalinaru)

8

0

5607 49 19

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä tai polypropeenia, palmi
koimattomat ja punomattomat, myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt
muovilla tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset, pituusmassa suurempi
kuin 50 000 desitexiä (5 g/m) (ei kuitenkaan lyhdelanka ja paalinaru)

8

0

5607 49 90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä tai polypropeenia, myös
palmikoidut tai punotut ja myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt muo
villa tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset, pituusmassa enintään
50 000 desitexiä (5 g/m) (ei kuitenkaan lyhdelanka ja paalinaru)

8

0

5607 50 11

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, nailonia tai muuta polyamidia tai po
lyesteriä, palmikoidut tai punotut, myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt
muovilla tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset, pituusmassa suurempi
kuin 50 000 desitexiä (5 g/m)

8

0

5607 50 19

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, nailonia tai muuta polyamidia tai po
lyesteriä, palmikoimattomat ja punomattomat, myös kyllästetyt, päällyste
tyt tai peitetyt muovilla tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset, pituus
massa suurempi kuin 50 000 desitexiä (5 g/m)

8

0

5607 50 30

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, nailonia tai muuta polyamidia tai po
lyesteriä, palmikoimattomat ja punomattomat, myös kyllästetyt, päällyste
tyt tai peitetyt muovilla tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset, pituus
massa suurempi kuin 50 000 desitexiä (5 g/m)

8

0

5607 50 90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, synteettikuitua, myös palmikoidut tai
punotut ja myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt muovilla tai kumilla
tai muovi- tai kumivaippaiset (ei kuitenkaan polyeteeniä, polypropeenia,
polyesteriä, nailonia tai muita polyamideja)

8

0

5607 90 20

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, manillaa (acaba tai Musa textilis Nee)
tai muuta kovaa kuitua (lehtikuitua), juuttia tai muuta nimikkeen 5303
niinitekstiilikuitua, myös palmikoidut tai punotut ja myös kyllästetyt, pääl
lystetyt tai peitetyt muovilla tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset

6

0

L 356/426

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

5607 90 90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut ja myös
kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt muovilla tai kumilla tai muovi- tai ku
mivaippaiset (ei kuitenkaan synteettikuitua, juuttia tai muuta nimikkeen
5303 niinitekstiilikuitua, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatua
tekstiilikuitua, manillaa (acaba tai Musa textilis Nee) tai muuta kovaa lehti
kuitua)

8

0

5608 11 11

Sovitetut kalaverkot, solmitut, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä
valmistetut, nailonia tai muuta polyamidia (ei kuitenkaan kalahaavit)

8

0

5608 11 19

Sovitetut kalaverkot, solmitut, langasta valmistetut, nailonia tai muuta po
lyamidia (ei kuitenkaan kalahaavit)

8

0

5608 11 91

Sovitetut kalaverkot, solmitut, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä
valmistetut, tekstiilitekokuituainetta (ei kuitenkaan nailonia tai muuta po
lyamidia sekä kalahaavit)

8

0

5608 11 99

Sovitetut kalaverkot, solmitut, langasta valmistetut, tekstiilitekokuituai
netta (ei kuitenkaan nailonia tai muuta polyamidia sekä kalahaavit)

8

0

5608 19 11

Sovitetut verkot, solmitut, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä
valmistetut, nailonia tai muuta polyamidia (ei kuitenkaan kalaverkot, hius
verkot, urheiluverkot, mukaan lukien kalahaavit, perhoshaavit ja niiden
kaltaiset verkot)

8

0

5608 19 19

Sovitetut verkot, solmitut, nailonia tai muuta polyamidia (ei kuitenkaan
side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä valmistetut sekä kalaverkot,
hiusverkot, urheiluverkot, mukaan lukien kalahaavit, perhoshaavit ja nii
den kaltaiset verkot)

8

0

5608 19 30

Sovitetut verkot, solmitut, tekstiilitekokuituainetta (ei kuitenkaan nailonia
tai muuta polyamidia sekä kalaverkot, hiusverkot, urheiluverkot, mukaan
lukien kalahaavit, perhoshaavit ja niiden kaltaiset verkot)

8

0

5608 19 90

Solmitut verkkokankaat, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä val
mistetut, metritavarana tai määräpituuksiin leikattuina, tekstiilitekokuituai
netta (ei kuitenkaan sovitetut verkot)

8

0

5608 90 00

Solmitut verkkokankaat, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä val
mistetut, metritavarana tai määräpituuksiin leikattuina; sovitetut kalaver
kot ja muut sovitetut verkot, kasvitekstiiliaineista (ei kuitenkaan hiusver
kot, urheiluverkot, mukaan lukien kalahaavit, perhoshaavit ja niiden kal
taiset verkot)

8

0

5609 00 00

Langasta, nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleista tai niiden kaltaisista tuot
teista ja nimikkeen 5607 side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä val
mistetut tavarat, muualle kuulumattomat

5,8

0
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5701 10 10

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, villaa tai hienoa eläimen
karvaa, solmitut, myös sovitetut, joissa on enemmän kuin 10 painopro
senttia silkkiä tai muuta silkkijätettä kuin bourettesilkkiä

8

0

5701 10 90

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, villaa tai hienoa eläimen
karvaa, solmitut, myös sovitetut (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on enem
män kuin 10 painoprosenttia silkkiä tai muuta silkkijätettä kuin bourette
silkkiä)

8 MAX 2,8 EUR/m2

0

5701 90 10

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, silkkiä, muuta silkkijätettä
kuin bourettesilkkiä, synteettikuitua tai nimikkeen 5605 metalloitua lan
kaa tai metallilankaa sisältävää tekstiiliainetta, solmitut, myös sovitetut

8

0

5701 90 90

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, solmitut, myös sovitetut
(ei kuitenkaan villaa tai hienoa eläimenkarvaa, silkkiä tai muuta silkkijä
tettä kuin bourettesilkkiä, tai metallilankaa sisältävää tekstiiliainetta)

3,5

0

5702 10 00

Kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot, myös
sovitetut

3

0

5702 20 00

Lattianpäällysteet kookoskuitua, kudotut, myös sovitetut

4

0

5702 31 10

Axminster-matot, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, kudotut, tuftaamatto
mat ja flokkaamattomat, nukalliset, sovittamattomat

8

0

5702 31 80

Matot ja muut lattianpäällysteet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, kudotut,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukalliset, sovittamattomat (ei kui
tenkaan axminster-, kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin
kudotut matot)

8

0

5702 32 10

Axminster-matot, tekstiilitekokuituainetta, kudotut, tuftaamattomat ja
flokkaamattomat, nukalliset, sovittamattomat

8

0

5702 32 90

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiilitekokuituainetta, kudotut, tuftaa
mattomat ja flokkaamattomat, nukalliset, sovittamattomat (ei kuitenkaan
axminster-, kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut
matot)

8

0

5702 39 00

Matot ja muut lattianpäällysteet, kasveista saatua tekstiiliainetta tai karkeaa
eläimenkarvaa, kudotut, tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukalliset,
sovittamattomat (ei kuitenkaan kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kal
taiset käsin kudotut matot sekä lattianpäällysteet kookoskuitua)

8

0

5702 41 10

Axminster-matot, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, kudotut, tuftaamatto
mat ja flokkaamattomat, nukalliset, sovitetut

8

0

5702 41 90

Matot ja muut lattianpäällysteet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, kudotut,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukalliset, sovitetut (ei kuitenkaan
kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot sekä
axminster-matot)

8

0
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5702 42 10

Axminster-matot, tekstiilitekokuituainetta, kudotut, tuftaamattomat ja
flokkaamattomat, nukalliset, sovitetut

8

0

5702 42 90

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiilitekokuituainetta, kudotut, tuftaa
mattomat ja flokkaamattomat, nukalliset, sovitetut (ei kuitenkaan kelim-,
sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot sekä axmins
ter-matot)

8

0

5702 49 00

Matot ja muut lattianpäällysteet, kasveista saatua tekstiiliainetta tai karkeaa
eläimenkarvaa, kudotut, tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukalliset,
sovitetut (ei kuitenkaan kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset
käsin kudotut matot sekä lattianpäällysteet kookoskuitua)

8

0

5702 50 10

Matot ja muut lattianpäällysteet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, kudotut,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukattomat, sovittamattomat (ei kui
tenkaan kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut ma
tot)

8

0

5702 50 31

Matot ja muut lattianpäällysteet, polypropeenia, kudotut, tuftaamattomat
ja flokkaamattomat, nukattomat, sovittamattomat (ei kuitenkaan kelim-,
sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot)

8

0

5702 50 39

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiilitekokuituainetta, kudotut, tuftaa
mattomat ja flokkaamattomat, nukattomat, sovittamattomat (ei kuiten
kaan polypropeenia sekä kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset
käsin kudotut matot)

8

0

5702 50 90

Matot ja muut lattianpäällysteet, kasveista saatua tekstiiliainetta tai karkeaa
eläimenkarvaa, kudotut, tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukattomat,
sovittamattomat (ei kuitenkaan kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kal
taiset käsin kudotut matot sekä lattianpäällysteet kookoskuitua)

8

0

5702 91 00

Matot ja muut lattianpäällysteet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, kudotut,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukattomat, sovitetut (ei kuitenkaan
kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot)

8

0

5702 92 10

Matot ja muut lattianpäällysteet, polypropeenia, kudotut, tuftaamattomat
ja flokkaamattomat, nukattomat, sovitetut (ei kuitenkaan kelim-, sumak-,
karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot)

8

0

5702 92 90

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiilitekokuituainetta, kudotut, tuftaa
mattomat ja flokkaamattomat, nukattomat, sovitetut (ei kuitenkaan poly
propeenia sekä kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudo
tut matot)

8

0

5702 99 00

Matot ja muut lattianpäällysteet, kasveista saatua tekstiiliainetta tai karkeaa
eläimenkarvaa, kudotut, tuftaamattomat ja flokkaamattomat, nukattomat,
sovitetut (ei kuitenkaan kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset
käsin kudotut matot sekä lattianpäällysteet kookoskuitua)

8

0
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5703 10 00

Matot ja muut lattianpäällysteet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, tuftatut
(neulahuopaa), myös sovitetut

8

0

5703 20 11

Mattolaatat, nailonia tai muuta polyamidia, tuftatut (neulahuopaa), pintaala enintään 0,3 m2, painetut

8

0

5703 20 19

Matot ja muut lattianpäällysteet, nailonia tai muuta polyamidia, tuftatut
(neulahuopaa), myös sovitetut, painetut (ei kuitenkaan mattolaatat, joiden
pinta-ala on enintään 0,3 m2)

8

0

5703 20 91

Mattolaatat, nailonia tai muuta polyamidia, tuftatut (neulahuopaa), pintaala enintään 0,3 m2 (ei kuitenkaan painetut)

8

0

5703 20 99

Matot ja muut lattianpäällysteet, nailonia tai muuta polyamidia, tuftatut
(neulahuopaa), myös sovitetut (ei kuitenkaan painetut sekä mattolaatat,
joiden pinta-ala on enintään 0,3 m2)

8

0

5703 30 11

Mattolaatat polypropeenia, tuftatut (neulahuopaa), pinta-ala enintään
0,3 m2

8

0

5703 30 19

Matot ja muut lattianpäällysteet, polypropeenia, tuftatut (neulahuopaa),
myös sovitetut (ei kuitenkaan mattolaatat, joiden pinta-ala on enintään
0,3 m2)

8

0

5703 30 81

Mattolaatat tekstiilitekokuituainetta, tuftatut (neulahuopaa), pinta-ala enin
tään 0,3 m2 (ei kuitenkaan polypropeenia, nailonia tai muuta polyamidia)

8

0

5703 30 89

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiilitekokuituainetta, tuftatut (neula
huopaa), myös sovitetut (ei kuitenkaan polypropeenista, nailonista tai
muusta polyamidista valmistetut sekä mattolaatat, joiden pinta-ala on
enintään 0,3 m2)

8

0

5703 90 10

Mattolaatat kasveista saatua tekstiiliainetta tai karkeaa eläimenkarvaa, tuf
tatut (neulahuopaa), joiden pinta-ala on enintään 0,3 m2, myös sovitetut

8

0

5703 90 90

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta tai karkeaa eläimenkarvaa,
tuftatut (neulahuopaa), myös sovitetut (ei kuitenkaan mattolaatat, joiden
pinta-ala on enintään 0,3 m2)

8

0

5704 10 00

Laatat, huopaa, tuftaamattomat ja flokkaamattomat, pinta-ala enintään
0,3 m2

6,7

0

5704 90 00

Matot ja muut lattianpäällysteet, huopaa, tuftaamattomat ja flokkaamatto
mat, myös sovitetut (ei kuitenkaan laatat, joiden pinta-ala on enin
tään 0,3 m2)

6,7

0

5705 00 10

Matot ja muut lattianpäällysteet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, myös so
vitetut (ei kuitenkaan solmitut, kudotut tai tuftatut (neulahuopaa) eikä
huopaa)

8

0
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5705 00 30

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiilitekokuituainetta, myös sovitetut
(ei kuitenkaan solmitut, kudotut, tuftatut (neulahuopaa) eikä huopaa)

8

0

5705 00 90

Matot ja muut lattianpäällysteet, kasveista saatua tekstiiliainetta tai karkeaa
eläimenkarvaa, myös sovitetut (ei kuitenkaan solmitut, kudotut, tuftatut
(neulahuopaa) eikä huopaa)

8

0

5801 10 00

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa
(ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuf
tatut tekstiilikankaat sekä nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 21 00

Leikkaamattomat kudenukkakankaat, puuvillaa (ei kuitenkaan pyyheliinaf
rotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä
nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 22 00

Leikattu vakosametti, puuvillaa (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja sen kal
taiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimikkeen
5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 23 00

Leikatut kudenukkakankaat, puuvillaa (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja
sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimik
keen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 24 00

Leikkaamattomat loiminukkakankaat, (epingle), puuvillaa (ei kuitenkaan
pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiili
kankaat sekä nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 25 00

Leikatut loiminukkakankaat, puuvillaa (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja
sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimik
keen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 26 00

Chenillelankakankaat, puuvillaa (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja sen kal
taiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimikkeen
5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 31 00

Leikkaamattomat kudenukkakankaat, tekokuitua (ei kuitenkaan pyyhelii
nafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat
sekä nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 32 00

Leikattu vakosametti, tekokuitua (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja sen
kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimikkeen
5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 33 00

Leikatut kudenukkakankaat, tekokuitua (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja
sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimik
keen 5806 kudotut nauhat)

8

0
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5801 34 00

Leikkaamattomat loiminukkakankaat (epingle), tekokuitua (ei kuitenkaan
pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiili
kankaat sekä nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 35 00

Leikatut loiminukkakankaat, tekokuitua (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja
sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimik
keen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 36 00

Chenillelankakankaat, tekokuitua (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja sen
kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimikkeen
5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 90 10

Kudotut nukkakankaat ja chenillelankakankaat, pellavaa (ei kuitenkaan
pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiili
kankaat sekä nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5801 90 90

Kudotut nukkakankaat ja chenillelankakankaat pellavaa (ei kuitenkaan pel
lavasta, tekokuiduista, puuvillasta, villasta tai hienosta eläimenkarvasta val
mistetut, pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut
tekstiilikankaat sekä nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5802 11 00

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa, valkai
semattomat (ei kuitenkaan nimikkeen 5806 kudotut nauhat sekä matot ja
muut lattianpäällysteet)

8

0

5802 19 00

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa (ei kui
tenkaan valkaisemattomat, nimikkeen 5806 kudotut nauhat sekä matot ja
muut lattianpäällysteet)

8

0

5802 20 00

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (ei kuitenkaan
puuvillaa, nimikkeen 5806 kudotut nauhat sekä matot ja muut lattian
päällysteet)

8

0

5802 30 00

Tuftatut tekstiilikankaat (ei kuitenkaan matot ja muut lattianpäällysteet)

8

0

5803 00 10

Lintuniisikankaat (ei kuitenkaan nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

5,8

0

5803 00 30

Lintuniisikankaat, silkkiä tai silkkijätettä (ei kuitenkaan nimikkeen 5806
kudotut nauhat)

7,2

0

5803 00 90

Lintuniisikankaat (ei kuitenkaan silkkiä, silkkijätettä tai puuvillaa sekä ni
mikkeen 5806 kudotut nauhat)

8

0

5804 10 11

Solmitut verkkokankaat, kuvioimattomat

6,5

0

5804 10 19

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, kuvioimattomat (ei
kuitenkaan solmitut verkkokankaat, kudotut kankaat tai neulokset)

6,5

0
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5804 10 90

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, kuviolliset (ei kuiten
kaan kudotut kankaat tai neulokset)

8

0

5804 21 10

Pitsit ja pitsikankaat, tekokuitua, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvi
oina, mekaanisella puolauskoneella tehdyt (ei kuitenkaan nimikkeiden
6002-6006 kankaat)

8

0

5804 21 90

Koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koriste
kuvioina (ei kuitenkaan mekaanisella puolauskoneella tehdyt ja nimikkei
den 6002-6006 kankaat)

8

0

5804 29 10

Pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina, mekaa
nisella puolauskoneella tehdyt (ei kuitenkaan tekokuidusta valmistetut ja
nimikkeiden 6002-6006 kankaat)

8

0

5804 29 90

Koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koriste
kuvioina (ei kuitenkaan tekokuidusta valmistetut, mekaanisella puolausko
neella tehdyt ja nimikkeiden 6002-6006 kankaat)

8

0

5804 30 00

Käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristeku
vioina (ei kuitenkaan nimikkeiden 6002-6006 kankaat)

8

0

5805 00 00

Käsin kudotut kuvakudokset, kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beau
vais- ja niiden kaltaiset kudokset, ja käsin neulatyönä, esim. petit pointtai ristipistoilla, kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut (ei kuitenkaan ke
lim-, sumak-, karamanie- ja niiden tyyppiset matot sekä yli 100 vuotta
vanhat kuvakudokset)

5,6

0

5806 10 00

Kudotut nukkanauhat, myös pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset froteenauhat
ja chenillelankanauhat, joiden leveys on enintään 30 cm (ei kuitenkaan ni
milaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat)

6,3

0

5806 20 00

Kudotut nauhat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa
tai kumilankaa ja joiden leveys on enintään 30 cm (ei kuitenkaan kudotut
nukkanauhat, mukaan lukien pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset froteenau
hat ja chenillelankanauhat sekä nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tava
rat)

7,5

0

5806 31 00

Kudotut nauhat, puuvillaa, leveys enintään 30 cm, muualle kuulumatto
mat

7,5

0

5806 32 10

Kudotut nauhat, tekokuitua, joissa on oikea hulpio, leveys enintään
30 cm, muualle kuulumattomat

7,5

0

5806 32 90

Kudotut nauhat, tekokuitua, joissa ei ole oikeaa hulpiota, leveys enintään
30 cm, muualle kuulumattomat

7,5

0

5806 39 00

Kudotut nauhat, muuta tekstiiliainetta kuin puuvillaa tai tekokuitua, leveys
enintään 30 cm, muualle kuulumattomat

7,5

0
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5806 40 00

Yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat
kuteettomat nauhat (bolducs), leveys enintään 30 cm

6,2

0

5807 10 10

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, metritavarana,
kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudotut, joissa
on kudottuja merkintöjä tai korukuvioita

6,2

0

5807 10 90

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, metritavarana,
kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudotut, ko
ruompelemattomat (ei kuitenkaan ne, joissa on kudottuja merkintöjä tai
korukuvioita)

6,2

0

5807 90 10

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, huopaa tai kuitukangasta,
metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina,
koruompelemattomat

6,3

0

5807 90 90

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, metritavarana,
kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, koruompele
mattomat (ei kuitenkaan kudotut ja huovasta tai kuitukankaasta valmiste
tut)

8

0

5808 10 00

Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana

5

0

5808 90 00

Koristenauhat tekstiiliainetta, metritavarana, koruompelemattomat, muut
kuin neulokset; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta
(ei kuitenkaan punokset ja palmikoidut nauhat metritavarana)

5,3

0

5809 00 00

Metallilangasta tai nimikkeen 5605 metalloidusta langasta kudotut kan
kaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina tai niiden kaltaisiin
tarkoituksiin, muualle kuulumattomat

5,6

0

5810 10 10

Koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa, tekstiiliainepohjalla, metri
tavarana, kaistaleina tai koristekuvioina, nettoarvo suurempi kuin
35 EUR/kg

5,8

0

5810 10 90

Koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa, tekstiiliainepohjalla, metri
tavarana, kaistaleina tai koristekuvioina, nettoarvo enintään 35 EUR/kg

8

0

5810 91 10

Koruompelukset, puuvillaa, tekstiiliainepohjalla, metritavarana, kaistaleina
tai koristekuvioina, nettoarvo suurempi kuin 17,50 EUR/kg (ei kuitenkaan
koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa)

5,8

0

5810 91 90

Koruompelukset, puuvillaa, tekstiiliainepohjalla, metritavarana, kaistaleina
tai koristekuvioina, nettoarvo enintään 17,50 EUR/kg (ei kuitenkaan ko
ruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa)

7,2

0

5810 92 10

Koruompelukset, tekokuitua, tekstiiliainepohjalla, metritavarana, kaista
leina tai koristekuvioina, nettoarvo suurempi kuin 17,50 EUR/kg (ei kui
tenkaan koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa)

5,8

0

5810 92 90

Koruompelukset, tekokuitua, tekstiiliainepohjalla, metritavarana, kaista
leina tai koristekuvioina, nettoarvo enintään 17,50 EUR/kg (ei kuitenkaan
koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa)

7,2

0
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5810 99 10

Koruompelukset, muuta kuin puuvillaa tai tekokuitua, tekstiiliainepohjalla,
metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina, nettoarvo suurempi kuin
17,50 EUR/kg (ei kuitenkaan koruompelukset, joissa ei ole näkyvää poh
jaa)

5,8

0

5810 99 90

Koruompelukset, muuta kuin puuvillaa tai tekokuitua, tekstiiliainepohjalla,
metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina, nettoarvo enintään
17,50 EUR/kg (ei kuitenkaan koruompelukset, joissa ei ole näkyvää poh
jaa)

7,2

0

5811 00 00

Tikatut tekstiilituotteet, joissa yksi tai useampi tekstiiliainekerros on yhdis
tetty pehmusteeseen ompelemalla tai muulla tavalla, metritavarana (ei kui
tenkaan nimikkeen 5810 koruompelukset sekä vuodevarusteet ja niiden
kaltaiset pehmustetut sisustustarvikkeet)

8

0

5901 10 00

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia
käytetään kirjankansien päällystämiseen, lippaiden ja koteloiden valmista
miseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen

6,5

0

5901 90 00

Kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buck
ram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatun
runkoihin (ei kuitenkaan muovipäällysteiset tekstiilikankaat)

6,5

0

5902 10 10

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia olevasta
erikoislujasta langasta valmistettu, kumilla kyllästetty

5,6

0

5902 10 90

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia olevasta
erikoislujasta langasta valmistettu, myös muoviin kastettu tai sillä kylläs
tetty (ei kuitenkaan kumilla kyllästetty)

8

0

5902 20 10

Kordikangas ulkorenkaita varten, erikoislujasta polyesterilangasta valmis
tettu, kumilla kyllästetty

5,6

0

5902 20 90

Kordikangas ulkorenkaita varten, erikoislujasta polyesterilangasta valmis
tettu, myös muoviin kastettu tai sillä kyllästetty (ei kuitenkaan kumilla kyl
lästetty)

8

0

5902 90 10

Kordikangas ulkorenkaita varten, erikoislujasta viskoosilangasta valmis
tettu, kumilla kyllästetty

5,6

0

5902 90 90

Kordikangas ulkorenkaita varten, erikoislujasta viskoosilangasta valmis
tettu, myös muoviin kastettu tai sillä kyllästetty (ei kuitenkaan kumilla kyl
lästetty)

8

0
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5903 10 10

Poly(vinyylikloridilla) kyllästetyt tekstiilikankaat (ei kuitenkaan seinäpääl
lysteet tekstiilikankaasta, poly(vinyylikloridilla) kyllästetyt)

8

0

5903 10 90

Poly(vinyylikloridilla) päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat
(ei kuitenkaan seinäpäällysteet tekstiilikankaasta, poly(vinyylikloridilla)
päällystetyt; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohja ja poly(vinyylik
loridi)päällyste tai -peitekerros)

8

0

5903 20 10

Polyuretaanilla kyllästetyt tekstiilikankaat (ei kuitenkaan seinäpäällysteet
tekstiilikankaasta, polyuretaanilla kyllästetyt)

8

0

5903 20 90

Polyuretaanilla päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat (ei kui
tenkaan seinäpäällysteet tekstiilikankaasta, polyuretaanilla kyllästetyt; lat
tianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohja ja polyuretaanipäällyste tai -pei
tekerros)

8

0

5903 90 10

Muulla muovilla kuin poly(vinyylikloridilla) tai polyuretaanilla kyllästetyt
tekstiilikankaat (ei kuitenkaan seinäpäällysteet tekstiiliainetta, muovilla kyl
lästetyt)

8

0

5903 90 91

Selluloosajohdannaisella tai muulla muovilla kuin poly(vinyylikloridilla)
tai polyuretaanilla päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, joi
den pintapuoli on kangasta (ei kuitenkaan seinäpäällysteet tekstiiliainetta,
muovilla päällystetyt)

8

0

5903 90 99

Muulla muovilla kuin poly(vinyylikloridilla) tai polyuretaanilla päällystetyt,
peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat (eivät kuitenkaan sellaiset, joiden
pintapuoli on kangasta, kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai
muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta
valmistettu: seinänpäällysteet tekstiiliainetta, kyllästetty tai peitetty muo
villa; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohja ja muovipäällyste tai
-peitekerros)

8

0

5904 10 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu

5,3

0

5904 90 00

Lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peite
kerros, myös määrämuotoisiksi leikatut (ei kuitenkaan linoleumi)

5,3

0

5905 00 10

Seinänpäällysteet, joissa on yhdensuuntaiset langat kiinnitettyinä mitä ta
hansa ainetta olevalle alustalle

5,8

0

5905 00 30

Seinänpäällysteet, pellavaa (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on yhdensuuntai
set langat kiinnitettyinä mitä tahansa ainetta olevalle alustalle)

8

0

5905 00 50

Seinänpäällysteet, juuttia (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on yhdensuuntaiset
langat kiinnitettyinä mitä tahansa ainetta olevalle alustalle)

4

0
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5905 00 70

Seinänpäällysteet, tekokuitua (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on yhdensuun
taiset langat kiinnitettyinä mitä tahansa ainetta olevalle alustalle)

8

0

5905 00 90

Seinänpäällysteet, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan pellavasta, juutista tai teko
kuidusta valmistetut sekä sellaiset, joissa on yhdensuuntaiset langat kiinni
tettyinä mitä tahansa ainetta olevalle alustalle)

6

0

5906 10 00

Liimanauha, kumilla käsiteltyä tekstiilikangasta, leveys enintään 20 cm (ei
kuitenkaan farmaseuttisilla aineilla kyllästetyt tai päällystetyt sekä kirurgi
seen tai lääkintä-, eläinlääkintä- tai hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetuissa
vähittäismyyntimuodoissa olevat)

4,6

0

5906 91 00

Neulotut tekstiilikankaat, kumilla käsitellyt, muualle kuulumattomat

6,5

0

5906 99 10

Tekstiilikankaat, jotka on valmistettu yhdensuuntaisista tekstiililangoista
liittämällä ne yhteen kumin avulla

8

0

5906 99 90

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat (ei kuitenkaan neulotut tekstiilikankaat,
kankaat, jotka on valmistettu yhdensuuntaisista tekstiililangoista liittä
mällä ne yhteen kumin avulla sekä liimanauha, jonka leveys on enintään
20 cm, sekä kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyami
dia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta valmistettu)

5,6

0

5907 00 10

Vahakangas ja muut öljyyn perustuvalla valmisteella päällystetyt tekstiili
kankaat

4,9

0

5907 00 90

Kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, stu
dion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan vahakangas ja muut öljyyn perus
tuvalla valmisteella päällystetyt tekstiilikankaat)

4,9

0

5908 00 00

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden
sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; heh
kusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt (ei kuiten
kaan vahatut sydämet (vahakynttilät), tulilangat ja räjähtävät tulilangat,
tekstiililangasta valmistetut sydämet ja lasikuitusydämet)

5,6

0

5909 00 10

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, synteettikuitua, myös vuoratut, vahvis
tetut tai muuta ainetta olevin varustein

6,5

0

5909 00 90

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös vuoratut, vahvis
tetut tai muuta ainetta olevin varustein (ei kuitenkaan letkut synteettikui
tua)

6,5

0

5910 00 00

Käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta, myös muovilla kyllästetyt, pääl
lystetyt, peitetyt tai kerrostetut tai metallilla tai muilla aineilla vahvistetut
(ei kuitenkaan sellaiset, joiden paksuus on pienempi kuin 3 mm, metrita
varana tai määräpituisiksi leikattuina kappaleina sekä kumilla kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut sekä kumilla kyllästetystä tai päällyste
tystä langasta tai nuorasta valmistetut)

5,1

0
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5911 10 00

Tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut kudotut kankaat, jotka on
päällystetty, peitetty tai kerrostettu kumilla, nahalla tai muulla aineella ja
jollaisia käytetään karstakankaan valmistukseen, sekä niiden kaltaiset kan
kaat, jollaisia käytetään muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kumilla kyl
lästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen

5,3

0

5911 20 00

Seulakangas, myös sovitettu

4,6

0

5911 31 11

Kudotut kankaat, myös huovutetut, synteettikuitua, päättömät tai liittimin
varustetut, jollaisia käytetään paperikoneissa, paino pienempi kuin 650 g/
m2

5,8

0

5911 31 19

Kudotut tekstiilikankaat ja huovat, silkkiä tai muuntokuitua, päättömät tai
liittimin varustetut, jollaisia käytetään paperikoneissa, myös kudotut kan
kaat ja huopa silkkiä tai tekokuitua, joita käytetään niiden kaltaisissa ko
neissa (esim. massa- tai asbestisementtikoneissa), paino pienempi kuin
650 g/m2

5,8

0

5911 31 90

Tekstiilikankaat ja huopa, päättömät tai liittimin varustetut, jollaisia käyte
tään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa koneissa (esim. massa- tai asbesti
sementtikoneissa), paino pienempi kuin 650 g/m2 (ei kuitenkaan silkkiä
tai tekokuitua)

4,4

0

5911 32 10

Tekstiilikankaat ja huopa, silkkiä tai tekokuitua, päättömät tai liittimin va
rustetut, jollaisia käytetään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa koneissa
(esim. massa- tai asbestisementtikoneissa), paino vähintään 650 g/m2

5,8

0

5911 32 90

Tekstiilikankaat ja huopa, päättömät tai liittimin varustetut, jollaisia käyte
tään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa koneissa (esim. massa- tai asbesti
sementtikoneissa), paino vähintään 650 g/m2 (ei kuitenkaan silkkiä tai te
kokuitua)

4,4

0

5911 40 00

Suodatuskangas, jollaista käytetään öljynpuristimissa tai niiden kaltaisissa
laitteissa, myös hiuksista valmistettu

6

0

5911 90 10

Huopatuotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin, 59 ryhmän 7 huomau
tuksessa mainitut, muualle kuulumattomat

6

0

5911 90 90

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin, 59 ryhmän 7 huomau
tuksessa mainitut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan huovasta val
mistetut)

6

0

6001 10 00

”Pitkänukkaiset” neulokset

8

0

6001 21 00

Silmukkanukkaneulokset, puuvillaa

8

0

6001 22 00

Silmukkanukkaneulokset, tekokuitua

8

0
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6001 29 00

Silmukkanukkaneulokset (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua)

8

0

6001 91 00

Nukkaneulokset, puuvillaa (ei kuitenkaan ”pitkänukkaiset” neulokset)

8

0

6001 92 00

Nukkaneulokset, tekokuitua (ei kuitenkaan ”pitkänukkaiset” neulokset)

8

0

6001 99 00

Nukkaneulokset (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua sekä ”pitkänukkai
set” neulokset)

8

0

6002 40 00

Neulokset, leveys enintään 30 cm, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
elastomeerilankaa (ei kuitenkaan kumilankaa sisältävät, nukkaneulokset,
myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput,
merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai
kerrostetut neulokset)

8

0

6002 90 00

Neulokset, leveys enintään 30 cm, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
elastomeerilankaa ja kumilankaa tai ainoastaan kumilankaa (ei kuitenkaan
nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulok
set, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, kyllästetyt, päällystetyt,
peitetyt tai kerrostetut neulokset sekä alanimikkeen 3006 10 30 steriilit
sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslää
kintäkäyttöön)

6,5

0

6003 10 00

Neulokset, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, leveys enintään 30 cm (ei kui
tenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa
tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmuk
kanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kylläs
tetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6003 20 00

Neulokset, puuvillaa, leveys enintään 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa
on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukka
neulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, ni
milaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6003 30 10

Raschel-pitsi, synteettikuitua, leveys enintään 30 cm (ei kuitenkaan sellai
set, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilan
kaa)

8

0

6003 30 90

Neulokset, synteettikuitua, leveys enintään 30 cm (ei kuitenkaan raschelpitsi ja sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa
tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmuk
kanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset sekä alanimikkeen
3006 10 30 steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirur
giseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

8

0
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6003 40 00

Neulokset, muuntokuitua, leveys enintään 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset,
joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa,
nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulok
set, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, kyllästetyt, päällystetyt,
peitetyt tai kerrostetut neulokset sekä alanimikkeen 3006 10 30 steriilit
sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslää
kintäkäyttöön)

8

0

6003 90 00

Neulokset, leveys enintään 30 cm (ei kuitenkaan puuvillaa, tekokuitua, vil
laa tai hieno eläimenkarvaa ja sellaiset, joissa on vähintään 5 painopro
senttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkän
ukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden
kaltaiset tavarat, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset
sekä alanimikkeen 3006 10 30 steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostu
misen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

8

0

6004 10 00

Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm, joissa on vähintään 5 painopro
senttia elastomeerilankaa (ei kuitenkaan kumilankaa sisältävät, nukkaneu
lokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimila
put, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt
tai kerrostetut neulokset)

8

0

6004 90 00

Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm, joissa on vähintään 5 painopro
senttia elastomeerilankaa ja kumilankaa tai ainoastaan kumilankaa (ei kui
tenkaan nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanuk
kaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

6,5

0

6005 21 00

Loimineulokset, puuvillaa, valkaisemattomat tai valkaistut (myös virkkuu
neulekoneella neulotut), leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellai
set, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilan
kaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukka
neulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 22 00

Loimineulokset, puuvillaa, värjätyt (myös virkkuuneulekoneella neulotut),
leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5
painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös
”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja
niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut
neulokset)

8

0

6005 23 00

Loimineulokset, puuvillaa, erivärisistä langoista neulotut (myös virkkuu
neulekoneella neulotut), leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellai
set, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilan
kaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukka
neulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0
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6005 24 00

Loimineulokset, puuvillaa, painetut (myös virkkuuneulekoneella neulotut),
leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5
painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös
”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja
niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut
neulokset)

8

0

6005 31 10

Loimineulokset, valkaisemattomat tai valkaistut (myös virkkuuneuleko
neella neulotut), synteettikuitua, verhoihin tarkoitettu kangas, myös verk
kokangas, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on
vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneu
lokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset sekä
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 31 50

Raschel-pitsi, valkaisemattomat tai valkaistut, loimineulosta olevat (myös
virkkuuneulekoneella neulotut), synteettikuitua, leveys suurempi kuin
30 cm (ei kuitenkaan verhoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas sekä
sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai ku
milankaa)

8

0

6005 31 90

Loimineulokset, valkaisemattomat tai valkaistut (myös virkkuuneuleko
neella neulotut), synteettikuitua, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuiten
kaan verhoihin tarkoitettu kangas, raschel-pitsi sekä sellaiset, joissa on vä
hintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneu
lokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimila
put, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt
tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 32 10

Loimineulokset, värjätyt (myös virkkuuneulekoneella neulotut), synteetti
kuitua, leveys suurempi kuin 30 cm, verhoihin tarkoitettu kangas, myös
verkkokangas (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosent
tia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkai
set” neulokset, silmukkanukkaneulokset sekä kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 32 50

Raschel-pitsi, värjätyt, loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella
neulotut), synteettikuitua, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan ver
hoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas sekä sellaiset, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa)

8

0
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6005 32 90

Loimineulokset, värjätyt (myös virkkuuneulekoneella neulotut), synteetti
kuitua, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan verhoihin tarkoitettu
kangas, raschel-pitsi sekä sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset”
neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset
tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 33 10

Loimineulokset, erivärisistä langoista neulotut (myös virkkuuneulekoneella
neulotut), synteettikuitua, verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkkokan
gas, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset,
myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 33 50

Raschel-pitsi, erivärisistä langoista neulotut, loimineulosta olevat (myös
virkkuuneulekoneella neulotut), synteettikuitua, leveys suurempi kuin
30 cm (ei kuitenkaan verhoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas sekä
sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai ku
milankaa)

8

0

6005 33 90

Loimineulokset, erivärisistä langoista neulotut, synteettikuitua (myös virk
kuuneulekoneella neulotut), leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan
verhoihin tarkoitettu kangas, raschel-pitsi sekä sellaiset, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset,
myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput,
merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai
kerrostetut neulokset)

8

0

6005 34 10

Loimineulokset, painetut (myös virkkuuneulekoneella neulotut), synteetti
kuitua, leveys suurempi kuin 30 cm, verhoihin tarkoitettu kangas, myös
verkkokangas (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosent
tia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkai
set” neulokset, silmukkanukkaneulokset sekä kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 34 50

Raschel-pitsi, painetut, loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella
neulotut), synteettikuitua, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan ver
hoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas sekä sellaiset, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa)

8

0
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6005 34 90

Loimineulokset, painetut (myös virkkuuneulekoneella neulotut), synteetti
kuitua, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan verhoihin tarkoitettu
kangas, raschel-pitsi sekä sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset”
neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset
tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 41 00

Loimineulokset, valkaisemattomat tai valkaistut, muuntokuitua (myös
virkkuuneulekoneella neulotut), leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuiten
kaan sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai
kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukka
nukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kylläste
tyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 42 00

Loimineulokset, värjätyt, muuntokuitua (myös virkkuuneulekoneella neu
lotut), leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vä
hintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneu
lokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimila
put, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt
tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 43 00

Loimineulokset, erivärisistä langoista neulotut, muuntokuitua (myös virk
kuuneulekoneella neulotut), leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan
sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai ku
milankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanuk
kaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 44 00

Loimineulokset, painetut, muuntokuitua (myös virkkuuneulekoneella neu
lotut), leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vä
hintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneu
lokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimila
put, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt
tai kerrostetut neulokset)

8

0

6005 90 10

Loimineulokset (myös virkkuuneulekoneella neulotut), villaa tai hienoa
eläimenkarvaa, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa
on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukka
neulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, ni
milaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0
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6005 90 90

Loimineulokset (myös virkkuuneulekoneella neulotut), leveys suurempi
kuin 30 cm (ei kuitenkaan puuvillaa, muuntokuitua, villaa tai hienoa eläi
menkarvaa, sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilan
kaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, sil
mukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 10 00

Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm, villaa tai hienoa eläimenkarvaa
(ei kuitenkaan loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut),
sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai ku
milankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanuk
kaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 21 00

Neulokset, puuvillaa, valkaisemattomat tai valkaistut, leveys suurempi
kuin 30 cm (ei kuitenkaan loimineulosta olevat (myös virkkuuneuleko
neella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomee
rilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset,
silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 22 00

Neulokset, puuvillaa, värjätyt, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan
loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset, joissa
on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukka
neulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, ni
milaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 23 00

Neulokset, puuvillaa, erivärisistä langoista neulotut, leveys suurempi kuin
30 cm (ei kuitenkaan loimineulosta olevat, (myös virkkuuneulekoneella
neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilan
kaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, sil
mukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 24 00

Neulokset, puuvillaa, painetut, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan
loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset, joissa
on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukka
neulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, ni
milaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0
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6006 31 10

Neulokset, synteettikuitua, valkaisemattomat tai valkaistut, leveys suurem
pi kuin 30 cm, verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkkokangas (ei kui
tenkaan loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellai
set, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilan
kaa, nukkaneulokset myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneu
lokset sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 31 90

Neulokset, synteettikuitua, valkaisemattomat tai valkaistut, leveys suurem
pi kuin 30 cm (ei kuitenkaan verhoihin tarkoitettu kangas, loimineulosta
olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään
5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset,
myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput,
merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai
kerrostetut neulokset)

8

0

6006 32 10

Neulokset, synteettikuitua, värjätyt, leveys suurempi kuin 30 cm, verhoi
hin tarkoitettu kangas, myös verkkokangas (ei kuitenkaan loimineulosta
olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään
5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset
myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 32 90

Neulokset, synteettikuitua, värjätyt, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kui
tenkaan verhoihin tarkoitettu kangas, loimineulosta olevat (myös virkkuu
neulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset”
neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset
tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 33 10

Neulokset, erivärisistä langoista neulotut, synteettikuitua, leveys suurempi
kuin 30 cm, verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkkokangas (ei kuiten
kaan loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset,
joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa,
nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulok
set sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 33 90

Neulokset, erivärisistä langoista neulotut, synteettikuitua, leveys suurempi
kuin 30 cm (ei kuitenkaan verhoihin tarkoitettu kangas, loimineulosta ole
vat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään
5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset,
myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput,
merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai
kerrostetut neulokset)

8

0
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6006 34 10

Neulokset, synteettikuitua, painetut, leveys suurempi kuin 30 cm, verhoi
hin tarkoitettu kangas, myös verkkokangas (ei kuitenkaan loimineulosta
olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään
5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset
myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 34 90

Neulokset, synteettikuitua, painetut, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kui
tenkaan verhoihin tarkoitettu kangas, loimineulosta olevat (myös virkkuu
neulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset”
neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset
tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 41 00

Neulokset, valkaisemattomat tai valkaistut, muuntokuitua, leveys suurem
pi kuin 30 cm (ei kuitenkaan loimineulosta olevat, (myös virkkuuneuleko
neella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomee
rilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset,
silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 42 00

Neulokset, värjätyt, muuntokuitua, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuiten
kaan loimineulosta olevat, (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset,
joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa,
nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulok
set, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällyste
tyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 43 00

Neulokset, erivärisistä langoista neulotut, muuntokuitua, leveys suurempi
kuin 30 cm (ei kuitenkaan loimineulosta olevat (myös virkkuuneuleko
neella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomee
rilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset,
silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6006 44 00

Neulokset, painetut, muuntokuitua, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kui
tenkaan loimineulosta olevat, (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellai
set, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilan
kaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukka
neulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt,
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0
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6006 90 00

Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm (ei kuitenkaan tekokuitua, puuvil
laa, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, loimineulosta olevat (myös virkkuu
neulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset”
neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset
tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

8

0

6101 20 10

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltai
set tavarat, puuvilla, neulosta

12

0

6101 20 90

Miesten ja poikien anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan pu
vut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, lappuhaalarit ja pitkät housut)

12

0

6101 30 10

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltai
set tavarat, tekokuitua, neulosta

12

0

6101 30 90

Miesten ja poikien anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan
puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, lappuhaalarit ja pitkät housut)

12

0

6101 90 20

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltai
set tavarat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua)

12

0

6101 90 80

Miesten ja poikien anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan
puuvillaa tai tekokuitua sekä puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, lappu
haalarit ja pitkät housut)

12

0

6102 10 10

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltai
set tavarat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neulosta

12

0

6102 10 90

Naisten ja tyttöjen anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neu
losta (ei kuitenkaan puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit, bleiserit, leningit,
hameet, housuhameet, lappuhaalarit ja pitkät housut)

12

0

6102 20 10

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltai
set tavarat, puuvilla, neulosta

12

0

6102 20 90

Naisten ja tyttöjen anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan pu
vut, yhdistelmäasut, jakut, takit, bleiserit, leningit, hameet, housuhameet,
pitkät housut ja lappuhaalarit)

12

0
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6102 30 10

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltai
set tavarat, tekokuitua, neulosta

12

0

6102 30 90

Naisten ja tyttöjen anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan
puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit, bleiserit, leningit, hameet, housuha
meet, pitkät housut ja lappuhaalarit)

12

0

6102 90 10

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltai
set tavarat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimen
karvaa, puuvillaa tai tekokuitua)

12

0

6102 90 90

Naisten ja tyttöjen anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan
villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua sekä puvut, yhdistel
mäasut, jakut, takit, bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut
ja lappuhaalarit)

12

0

6103 10 00

Miesten ja poikien puvut, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan verrytte
lypuvut, hiihtopuvut ja uima-asut)

12

0

6103 22 00

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan yh
distelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6103 23 00

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan
yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6103 29 00

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hie
noa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua sekä yhdistelmähiihtoasut
ja uima-asut)

12

0

6103 31 00

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neu
losta (ei kuitenkaan tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6103 32 00

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan tuu
litakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6103 33 00

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6103 39 00

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa,
hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua sekä tuulitakit ja niiden
kaltaiset tavarat)

12

0

6103 41 00

Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neulosta (ei kuitenkaan uima-asut ja alus
housut)

12

0
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6103 42 00

Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan uima-asut ja alushousut)

12

0

6103 43 00

Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan uima-asut ja alushousut)

12

0

6103 49 00

Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puu
villaa tai synteettikuitua sekä uima-asut ja alushousut)

12

0

6104 13 00

Naisten ja tyttöjen puvut, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan hiihto
haalarit ja uima-asut)

12

0

6104 19 00

Naisten ja tyttöjen puvut, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan hiihto
haalarit ja uima-asut)

12

0

6104 22 00

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan yh
distelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6104 23 00

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan
yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6104 29 00

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa
tai synteettikuitua sekä yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6104 31 00

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa,
neulosta (ei kuitenkaan tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6104 32 00

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, puuvillaa, neulosta (ei kuiten
kaan tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6104 33 00

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, synteettikuitua, neulosta (ei kui
tenkaan tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6104 39 00

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, tekstiiliainetta, neulosta (ei kui
tenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua sekä
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6104 41 00

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neulosta (ei
kuitenkaan alushameet)

12

0

6104 42 00

Naisten ja tyttöjen leningit, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan alushameet)

12

0
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6104 43 00

Naisten ja tyttöjen leningit, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan alusha
meet)

12

0

6104 44 00

Naisten ja tyttöjen leningit, muuntokuitua, neulosta (ei kuitenkaan alusha
meet)

12

0

6104 49 00

Naisten ja tyttöjen leningit, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan villaa,
hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua sekä alushameet)

12

0

6104 51 00

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, villaa tai hienoa eläimenkar
vaa, neulosta (ei kuitenkaan alushameet)

12

0

6104 52 00

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, puuvillaa, neulosta (ei kuiten
kaan alushameet)

12

0

6104 53 00

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, synteettikuitua, neulosta (ei
kuitenkaan alushameet)

12

0

6104 59 00

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, tekstiiliainetta, neulosta (ei
kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua sekä
alushameet)

12

0

6104 61 00

Naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neulosta (ei kuitenkaan pikkuhousut ja
uima-asut)

12

0

6104 62 00

Naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan pikkuhousut ja uima-asut)

12

0

6104 63 00

Naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan pikkuhousut ja uima-asut)

12

0

6104 69 00

Naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puu
villaa tai synteettikuitua sekä pikkuhousut ja uima-asut)

12

0

6105 10 00

Miesten ja poikien paidat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan yöpaidat, Tpaidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

6105 20 10

Miesten ja poikien paidat, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan yöpai
dat, T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

6105 20 90

Miesten ja poikien paidat, muuntokuitua, neulosta (ei kuitenkaan yöpaidat,
T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

L 356/450

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

6105 90 10

Miesten ja poikien paidat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neulosta (ei kui
tenkaan yöpaidat, T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset pai
dat)

12

0

6105 90 90

Miesten ja poikien paidat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan puuvil
laa, tekokuitua, villaa tai hienoa eläimenkarvaa sekä yöpaidat, T-paidat,
aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

6106 10 00

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, puuvillaa, neulosta (ei kuiten
kaan T-paidat ja aluspaidat)

12

0

6106 20 00

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, tekokuitua, neulosta (ei kuiten
kaan T-paidat ja aluspaidat)

12

0

6106 90 10

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, villaa tai hienoa eläimenkarvaa,
neulosta (ei kuitenkaan T-paidat ja aluspaidat)

12

0

6106 90 30

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, silkkiä tai silkkijätettä, neulosta
(ei kuitenkaan T-paidat ja aluspaidat)

12

0

6106 90 50

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, pellavaa tai ramia, neulosta (ei
kuitenkaan T-paidat ja aluspaidat)

12

0

6106 90 90

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, tekstiiliainetta, neulosta (ei kui
tenkaan villaa, hienoa eläimenkarvasta, puuvillaa, tekokuitua, silkkiä, silk
kijätettä, pellavaa tai ramia sekä T-paidat ja aluspaidat)

12

0

6107 11 00

Miesten ja poikien alushousut, puuvillaa, neulosta

12

0

6107 12 00

Miesten ja poikien alushousut, tekokuitua, neulosta

12

0

6107 19 00

Miesten ja poikien alushousut, muuta tekstiiliainetta, neulosta (ei kuiten
kaan puuvillaa tai tekokuitua)

12

0

6107 21 00

Miesten ja poikien yöpaidat ja pyjamat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan
aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat)

12

0

6107 22 00

Miesten ja poikien yöpaidat ja pyjamat, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan
aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat)

12

0

6107 29 00

Miesten ja poikien yöpaidat ja pyjamat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuiten
kaan puuvillaa tai tekokuitua sekä aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6107 91 00

Miesten ja poikien kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvil
laa, neulosta

12

0
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6107 99 00

Miesten ja poikien kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstii
liainetta, neulosta (ei kuitenkaan puuvillaa)

12

0

6108 11 00

Naisten ja tyttöjen alushameet, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan T-pai
dat ja aluspaidat)

12

0

6108 19 00

Naisten ja tyttöjen alushameet, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan te
kokuitua sekä T-paidat ja aluspaidat)

12

0

6108 21 00

Naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, puuvillaa, neulosta

12

0

6108 22 00

Naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, tekokuitua, neulosta

12

0

6108 29 00

Naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, tekstiiliainetta, neu
losta (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua)

12

0

6108 31 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan
T-paidat, aluspaidat ja aamupuvut (negliges))

12

0

6108 32 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan
T-paidat, aluspaidat ja aamupuvut (negliges))

12

0

6108 39 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuiten
kaan puuvillaa tai tekokuitua sekä T-paidat, aluspaidat ja aamupuvut (neg
liges))

12

0

6108 91 00

Naisten ja tyttöjen aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden
kaltaiset tavarat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan aluspaidat, alushameet,
pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, rintaliivit, lantioliivit,
korsetit, ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6108 92 00

Naisten ja tyttöjen aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden
kaltaiset tavarat, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan aluspaidat, alusha
meet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, rintaliivit, lan
tioliivit, korsetit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6108 99 00

Naisten ja tyttöjen aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden
kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan puuvillaa tai teko
kuitua sekä aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yö
paidat, pyjamat, rintaliivit, lantioliivit, korsetit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6109 10 00

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, puuvillaa, neu
losta

12

0

6109 90 10

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, villaa tai hienoa
eläimenkarvaa, neulosta

12

0

L 356/452

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

6109 90 30

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, tekokuitua, neu
losta

12

0

6109 90 90

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, tekstiiliainetta,
neulosta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokui
tua)

12

0

6110 11 10

Neulepuserot ja pujopaidat, joissa on vähintään 50 painoprosenttia villaa
ja joiden paino on vähintään 600 g/kappale, neulosta

10,5

0

6110 11 30

Miesten ja poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, villaa, neulosta (ei kuitenkaan neulepuserot ja pujopaidat,
joissa on vähintään 50 painoprosenttia villaa ja joiden paino on vähintään
600 g/kappale sekä toppaliivit)

12

0

6110 11 90

Naisten ja tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, villaa, neulosta (ei kuitenkaan neulepuserot ja pujopaidat,
joissa on vähintään 50 painoprosenttia villaa ja joiden paino on vähintään
600 g/kappale sekä toppaliivit)

12

0

6110 12 10

Miesten ja poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat neulosta, kashmirvuohen karvaa (ei kuitenkaan tikatut tava
rat)

12

0

6110 12 90

Naisten ja tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat neulosta, kashmirvuohen karvaa (ei kuitenkaan tikatut tava
rat)

12

0

6110 19 10

Miesten ja poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, neulosta, hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan kashmirvuo
hen karvaa sekä tikatut tavarat)

12

0

6110 19 90

Naisten ja tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, neulosta, hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan kashmirvuo
hen karvaa sekä tikatut tavarat)

12

0

6110 20 10

Kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pys
tykaulus, puuvillaa, neulosta

12

0

6110 20 91

Miesten ja poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan kevyet, tiheäsilmukkaiset
puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, sekä toppaliivit)

12

0

6110 20 99

Naisten ja tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan kevyet, tiheäsilmukkaiset
puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, sekä toppaliivit)

12

0

6110 30 10

Kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pys
tykaulus, tekokuitua, neulosta

12

0

6110 30 91

Miesten ja poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan kevyet, tiheäsilmukkaiset
puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, sekä toppaliivit)

12

0
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6110 30 99

Naisten ja tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kal
taiset tavarat, tekokuitua, neulosta (ei kuitenkaan kevyet, tiheäsilmukkaiset
puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, sekä toppaliivit)

12

0

6110 90 10

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, pella
vaa tai ramia, neulosta (ei kuitenkaan toppaliivit)

12

0

6110 90 90

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, teks
tiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan tekokuitua, villaa, hienoa eläimenkar
vaa, puuvillasta, pellavaa tai ramia sekä toppaliivit)

12

0

6111 20 10

Vauvojen kintaat ja muut käsineet, puuvillaa, neulosta

8,9

0

6111 20 90

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan
kintaat ja muut käsineet sekä hatut)

12

0

6111 30 10

Vauvojen kintaat ja muut käsineet, synteettikuitua, neulosta

8,9

0

6111 30 90

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, synteettikuitua, neulosta (ei kuiten
kaan kintaat ja muut käsineet sekä hatut)

12

0

6111 90 11

Vauvojen kintaat ja muut käsineet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neu
losta

8,9

0

6111 90 19

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neu
losta (ei kuitenkaan kintaat ja muut käsineet sekä hatut)

12

0

6111 90 90

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuiten
kaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua sekä hatut)

12

0

6112 11 00

Verryttelypuvut, puuvillaa, neulosta

12

0

6112 12 00

Verryttelypuvut, synteettikuitua, neulosta

12

0

6112 19 00

Verryttelypuvut, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan puuvillaa tai syn
teettikuitua)

12

0

6112 20 00

Hiihtopuvut, neulosta

12

0

6112 31 10

Miesten ja poikien uimapuvut, synteettikuitua, neulosta, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia kumilankaa

8

0

6112 31 90

Miesten ja poikien uimapuvut, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan sel
laiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa)

12

0
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6112 39 10

Miesten ja poikien uimapuvut, tekstiiliainetta, neulosta, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia kumilankaa (ei kuitenkaan synteettikuitua)

8

0

6112 39 90

Miesten ja poikien uimapuvut, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan syn
teettikuitua sekä sellaiset, joissa vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa)

12

0

6112 41 10

Naisten ja tyttöjen uimapuvut, synteettikuitua, neulosta, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia kumilankaa

8

0

6112 41 90

Naisten ja tyttöjen uimapuvut, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan sel
laiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

12

0

6112 49 10

Naisten ja tyttöjen uimapuvut, tekstiiliainetta, neulosta, joissa on vähin
tään 5 painoprosenttia kumilankaa (ei kuitenkaan synteettikuitua)

8

0

6112 49 90

Naisten ja tyttöjen uimapuvut, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan syn
teettikuitua sekä sellaiset, joissa vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa)

12

0

6113 00 10

Vaatteet, neulosta, kumilla käsitellyt (ei kuitenkaan vauvanvaatteet ja -vaa
tetustarvikkeet)

8

0

6113 00 90

Vaatteet, neulosta, muovilla tai muulla aineella kyllästetyt, päällystetyt tai
peitetyt (ei kuitenkaan kumilla käsitellyt sekä vauvanvaatteet ja -vaatetus
tarvikkeet)

12

0

6114 20 00

Erikoisvaatteet ammatti-, urheilu- tai muuhun käyttöön, muualle kuulu
mattomat, puuvillaa, neulosta

12

0

6114 30 00

Erikoisvaatteet ammatti-, urheilu- tai muuhun käyttöön, muualle kuulu
mattomat, tekokuitua, neulosta

12

0

6114 90 00

Erikoisvaatteet ammatti-, urheilu- tai muuhun käyttöön, muualle kuulu
mattomat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua)

12

0

6115 10 10

Suonikohjusukat, synteettikuitua, neulosta

8

0

6115 10 90

Tukisukat, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan suonikohjusukat, syn
teettikuitua sekä vauvojen sukat)

12

0

6115 21 00

Sukkahousut, synteettikuitua, neulosta, yksinkertainen lanka pienempi
kuin 67 desitexiä (ei kuitenkaan tukisukat)

12

0
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6115 22 00

Sukkahousut, synteettikuitua, neulosta, yksinkertainen lanka vähintään 67
desitexiä (ei kuitenkaan tukisukat)

12

0

6115 29 00

Sukkahousut, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan tukisukat, synteetti
kuidusta valmistetut sekä vauvojen sukat)

12

0

6115 30 11

Naisten polvisukat, synteettikuitua, neulosta, yksinkertainen lanka pie
nempi kuin 67 desitexiä (ei kuitenkaan tukisukat)

12

0

6115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua, neulosta, yksinkertainen lanka pie
nempi kuin 67 desitexiä (ei kuitenkaan tukisukat, sukkahousut ja polvisu
kat)

12

0

6115 30 90

Naisten pitkät sukat ja polvisukat, neulosta, yksinkertainen lanka pie
nempi kuin 67 desitexiä (ei kuitenkaan tukisukat, synteettikuidusta valmis
tetut sekä sukkahousut)

12

0

6115 94 00

Pitkät sukat, polvisukat, puolisukat ja niiden kaltaiset sukat, myös jalki
neet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa, villaa tai hienoa eläimenkarvaa,
neulosta (ei kuitenkaan tukisukat, sukkahousut, naisten pitkät sukat ja pol
visukat, joissa yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä, sekä vau
vojen sukat)

12

0

6115 95 00

Pitkät sukat, polvisukat, puolisukat ja niiden kaltaiset sukat, myös jalki
neet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan
tukisukat, sukkahousut, naisten pitkät sukat ja polvisukat, joissa yksinker
tainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä, sekä vauvojen sukat)

12

0

6115 96 10

Polvisukat, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan tukisukat, naisten pit
kät sukat, joissa yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä, sekä
vauvojen sukat)

12

0

6115 96 91

Naisten sukat, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan tukisukat, sukka
housut, naisten pitkät sukat, joissa yksinkertainen lanka pienempi kuin 67
desitexiä, sekä polvisukat)

12

0

6115 96 99

Pitkät sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset sukat, myös jalkineet, joissa ei
ole kiinnitettyä anturaa, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan tukisukat,
naisten sukkahousut, pitkät sukat ja polvisukat sekä vauvojen sukat)

12

0

6115 99 00

Pitkät sukat, polvisukat, puolisukat ja niiden kaltaiset sukat, myös jalki
neet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuiten
kaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua sekä tuki
sukat, sukkahousut, naisten pitkät sukat ja polvisukat, joissa yksinkertai
nen lanka pienempi kuin 67 desitexiä, sekä vauvojen sukat)

12

0
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8

0

6116 10 20

Sormikkaat, kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt, neulosta

6116 10 80

Kintaat ja muut käsineet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai
peitetyt, neulosta, ja sormikkaat, muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai peite
tyt, neulosta

8,9

0

6116 91 00

Kintaat ja muut käsineet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neulosta (ei kui
tenkaan vauvojen)

8,9

0

6116 92 00

Kintaat ja muut käsineet, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan muovilla tai
kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt, eikä vauvojen)

8,9

0

6116 93 00

Kintaat ja muut käsineet, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan muovilla
tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt, eikä vauvojen)

8,9

0

6116 99 00

Kintaat ja muut käsineet, tekstiiliainetta, neulosta (ei kuitenkaan villaa, hie
noa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua, muovilla tai kumilla kyl
lästetyt, päällystetyt tai peitetyt, eikä vauvojen)

8,9

0

6117 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltai
set tavarat, neulosta

12

0

6117 80 10

Sovitetut vaatetustarvikkeet, neulosta, elastiset tai kumilla käsitellyt,
muualle kuulumattomat

8

0

6117 80 80

Solmiot, solmukkeet, solmiohuivit ja muut sovitetut vaatetustarvikkeet,
neulosta, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan hartiahuivit, kaulaliinat
ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, elastiset tai
kumilla käsitellyt):

12

0

6117 90 00

Vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta muualle kuulumattomat

12

0

6201 11 00

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan neu
losta)

12

0

6201 12 10

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, puuvillaa, paino enintään 1 kg/kappale (ei kuiten
kaan neulosta)

12

0

6201 12 90

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, puuvillaa, paino suurempi kuin 1 kg/kappale (ei kui
tenkaan neulosta)

12

0

6201 13 10

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, tekokuitua, paino enintään 1 kg/kappale (ei kuiten
kaan neulosta)

12

0
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6201 13 90

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, tekokuitua, paino suurempi kuin 1 kg/kappale (ei
kuitenkaan neulosta)

12

0

6201 19 00

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa,
puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta)

12

0

6201 91 00

Miesten ja poikien anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kui
tenkaan neulosta sekä puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit ja pitkät hou
sut)

12

0

6201 92 00

Miesten ja poikien anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tava
rat, puuvillaa (muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan puvut, yhdistelmäasut,
takit, bleiserit, pitkät housut ja hiihtopukujen yläosat)

12

0

6201 93 00

Miesten ja poikien anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tava
rat, tekokuitua (muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan puvut, yhdistelmäasut,
takit, bleiserit, pitkät housut ja hiihtopukujen yläosat)

12

0

6201 99 00

Miesten ja poikien anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan neulosta,
villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua sekä puvut, yhdistel
mäasut, takit, bleiserit ja pitkät housut)

12

0

6202 11 00

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan neu
losta)

12

0

6202 12 10

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, puuvillaa, paino enintään 1 kg/kappale (ei kuiten
kaan neulosta)

12

0

6202 12 90

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, puuvillaa, paino suurempi kuin 1 kg/kappale (ei kui
tenkaan neulosta)

12

0

6202 13 10

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, tekokuitua, paino enintään 1 kg/kappale (ei kuiten
kaan neulosta)

12

0

6202 13 90

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat, tekokuitua, paino suurempi kuin 1 kg/kappale (ei
kuitenkaan neulosta)

12

0

6202 19 00

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa,
puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta)

12

0

6202 91 00

Naisten ja tyttöjen anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kui
tenkaan neulosta sekä puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit, bleiserit ja pitkät
housut)

12

0

L 356/458

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

6202 92 00

Naisten ja tyttöjen anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset,
puuvillaa (muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan puvut, yhdistelmäasut, ja
kut, takit, bleiserit, pitkät housut ja hiihtoasujen yläosat)

12

0

6202 93 00

Naisten ja tyttöjen anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tava
rat, tekokuitua (muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan puvut, yhdistelmäasut,
jakut, takit, bleiserit, pitkät housut ja hiihtopukujen yläosat)

12

0

6202 99 00

Naisten ja tyttöjen anorakit, myös hiihtotakit ja -puserot, tuulipuserot,
tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa,
hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä puvut,
yhdistelmäasut, jakut, takit, bleiserit ja pitkät housut)

12

0

6203 11 00

Miesten ja poikien puvut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan
neulosta sekä verryttelypuvut, hiihtopuvut ja uima-asut)

12

0

6203 12 00

Miesten ja poikien puvut, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä ver
ryttelypuvut, hiihtopuvut ja uima-asut)

12

0

6203 19 10

Miesten ja poikien puvut, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä verrytte
lypuvut, hiihtopuvut ja uima-asut)

12

0

6203 19 30

Miesten ja poikien puvut, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä ver
ryttelypuvut, hiihtopuvut ja uima-asut)

12

0

6203 19 90

Miesten ja poikien puvut, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläi
menkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua eikä neulosta sekä verryttelypu
vut, hiihtopuvut ja uima-asut)

12

0

6203 22 10

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät yhdistelmäasut, puuvil
laa (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6203 22 80

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, puuvillaa (muuta kuin neulosta, ei kui
tenkaan työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet sekä verryttelypuvut, yh
distelmähiihtoasut, uima-asut)

12

0

6203 23 10

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät yhdistelmäasut, synteet
tikuitua (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6203 23 80

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, synteettikuitua (muuta kuin neulosta,
ei kuitenkaan työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet sekä verryttelypu
vut, yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6203 29 11

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät yhdistelmäasut, muun
tokuitua (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6203 29 18

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, muuntokuitua (muuta kuin neulosta, ei
kuitenkaan työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet sekä verryttelypuvut,
yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0
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6203 29 30

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kui
tenkaan neulosta sekä yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6203 29 90

Miesten ja poikien yhdistelmäasut, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hie
noa eläimenkarvaa, puuvillaa, tekokuitua tai neulosta sekä yhdistelmähiih
toasut ja uima-asut)

12

0

6203 31 00

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kui
tenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6203 32 10

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, puuvillaa, työssä ja ammatissa käytet
tävät (ei kuitenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6203 32 90

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta,
työssä ja ammatissa käytettävät sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6203 33 10

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, synteettikuitua, työssä ja ammatissa
käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tava
rat)

12

0

6203 33 90

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta,
työssä ja ammatissa käytettävät sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6203 39 11

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, muuntokuitua, työssä ja ammatissa
käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tava
rat)

12

0

6203 39 19

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta,
työssä ja ammatissa käytettävät sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6203 39 90

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa,
hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua, neulosta sekä tuulitakit ja
niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6203 41 10

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, villaa tai hienoa eläimen
karvaa (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit ja alushousut)

12

0

6203 41 30

Miesten ja poikien lappuhaalarit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kui
tenkaan neulosta)

12

0

6203 41 90

Miesten ja poikien shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan
neulosta sekä uima-asut ja alushousut)

12

0

6203 42 11

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, työssä ja ammatissa käy
tettävät, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit)

12

0

6203 42 31

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, työssä ja ammatissa käy
tettävät, denimiä (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit ja alushousut)

12

0
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6203 42 33

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, työssä ja ammatissa käy
tettävät, leikattua vakosamettia (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit
ja alushousut)

12

0

6203 42 35

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa (ei kuitenkaan
denimiä, leikattua vakosamettia tai neulosta, työssä ja ammatissa käytettä
vät sekä lappuhaalarit ja alushousut)

12

0

6203 42 51

Miesten ja poikien lappuhaalarit, puuvillaa, työssä ja ammatissa käytettä
vät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6203 42 59

Miesten ja poikien lappuhaalarit, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä
työssä ja ammatissa käytettävät)

12

0

6203 42 90

Miesten ja poikien shortsit, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä uimaasut ja alushousut)

12

0

6203 43 11

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, synteettikuitua, työssä ja
ammatissa käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit)

12

0

6203 43 19

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, synteettikuitua (ei kuiten
kaan neulosta, työssä ja ammatissa käytettävät sekä lappuhaalarit ja alus
housut)

12

0

6203 43 31

Miesten ja poikien lappuhaalarit, synteettikuitua, työssä ja ammatissa käy
tettävät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6203 43 39

Miesten ja poikien lappuhaalarit, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta
sekä työssä ja ammatissa käytettävät)

12

0

6203 43 90

Miesten ja poikien shortsit, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
alushousut ja uima-asut)

12

0

6203 49 11

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, muuntokuitua, työssä ja
ammatissa käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit)

12

0

6203 49 19

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, muuntokuitua (ei kuiten
kaan neulosta, työssä ja ammatissa käytettävät sekä lappuhaalarit ja alus
housut)

12

0

6203 49 31

Miesten ja poikien lappuhaalarit, muuntokuitua, työssä ja ammatissa käy
tettävät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6203 49 39

Miesten ja poikien lappuhaalarit, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta
sekä työssä ja ammatissa käytettävät)

12

0

6203 49 50

Miesten ja poikien shortsit, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
alushousut ja uima-asut)

12

0
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6203 49 90

Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai te
kokuitua, neulosta sekä alushousut ja uima-asut)

12

0

6204 11 00

Naisten ja tyttöjen puvut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan
neulosta sekä hiihtohaalarit ja uima-asut)

12

0

6204 12 00

Naisten ja tyttöjen puvut, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä hiihto
haalarit ja uima-asut)

12

0

6204 13 00

Naisten ja tyttöjen puvut, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
hiihtohaalarit ja uima-asut)

12

0

6204 19 10

Naisten ja tyttöjen puvut, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä hiih
tohaalarit ja uima-asut)

12

0

6204 19 90

Naisten ja tyttöjen puvut, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläi
menkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua, neulosta sekä hiihtohaalarit ja uimaasut)

12

0

6204 21 00

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kui
tenkaan neulosta sekä hiihtohaalarit ja uima-asut)

12

0

6204 22 10

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, puuvillaa, työssä ja ammatissa käytettä
vät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6204 22 80

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, puuvillaa (muuta kuin neulosta, ei kui
tenkaan työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet sekä verryttelypuvut, yh
distelmähiihtoasut, uima-asut)

12

0

6204 23 10

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, synteettikuitua, työssä ja ammatissa
käytettävät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6204 23 80

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, synteettikuitua (muuta kuin neulosta,
ei kuitenkaan työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet sekä verryttelypu
vut, yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6204 29 11

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, muuntokuitua, työssä ja ammatissa
käytettävät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6204 29 18

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, muuntokuitua (muuta kuin neulosta, ei
kuitenkaan työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet sekä verryttelypuvut,
yhdistelmähiihtoasut ja uima-asut)

12

0

6204 29 90

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hie
noa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä hiihtohaa
larit ja uima-asut)

12

0

6204 31 00

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa
(ei kuitenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0
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6204 32 10

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, puuvillaa, työssä tai ammatissa
käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset tava
rat)

12

0

6204 32 90

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta
sekä työssä ja ammatissa käytettävät, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6204 33 10

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, synteettikuitua, työssä ja amma
tissa käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset
tavarat)

12

0

6204 33 90

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, synteettikuitua (ei kuitenkaan
neulosta sekä työssä ja ammatissa käytettävät, tuulitakit ja niiden kaltaiset
tavarat)

12

0

6204 39 11

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, muuntokuitua, työssä ha amma
tissa käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä tuulitakit ja niiden kaltaiset
tavarat)

12

0

6204 39 19

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, muuntokuitua (ei kuitenkaan
neulosta sekä työssä ja ammatissa käytettävät, tuulitakit ja niiden kaltaiset
tavarat)

12

0

6204 39 90

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan vil
laa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä tuu
litakit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6204 41 00

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan
neulosta sekä alushameet)

12

0

6204 42 00

Naisten ja tyttöjen leningit, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä alusha
meet)

12

0

6204 43 00

Naisten ja tyttöjen leningit, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
alushameet)

12

0

6204 44 00

Naisten ja tyttöjen leningit, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
alushameet)

12

0

6204 49 00

Naisten ja tyttöjen leningit, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa
eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä alushameet)

12

0

6204 51 00

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, villaa tai hienoa eläimenkar
vaa (ei kuitenkaan neulosta sekä alushameet)

12

0

6204 52 00

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, puuvillaa (ei kuitenkaan neu
losta sekä alushameet)

12

0

6204 53 00

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, synteettikuitua (ei kuitenkaan
neulosta sekä alushameet)

12

0

6204 59 10

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, muuntokuitua (ei kuitenkaan
neulosta sekä alushameet)

12

0
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6204 59 90

Naisten ja tyttöjen hameet ja housuhameet, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan
villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä
alushameet)

12

0

6204 61 10

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, villaa tai hienoa eläimen
karvaa (ei kuitenkaan neulosta sekä pikkuhousut ja uima-asut)

12

0

6204 61 85

Naisten ja tyttöjen lappuhaalarit ja shortsit, villaa tai hienoa eläimenkar
vaa (ei kuitenkaan neulosta sekä alushousut ja uima-asut)

12

0

6204 62 11

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa, työssä ja am
matissa käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit)

12

0

6204 62 31

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, puuvilladenimiä (ei kui
tenkaan työssä ja ammatissa käytettävät sekä lappuhaalarit ja alushousut)

12

0

6204 62 33

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja shortsit, puuvillaa, leikattua vakosa
mettia (ei kuitenkaan työssä ja ammatissa käytettävät sekä lappuhaalarit ja
alushousut)

12

0

6204 62 39

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa (ei kuitenkaan
leikattua vakosamettia, denimiä, neulosta sekä työssä ja ammatissa käytet
tävät, lappuhaalarit, pikkuhousut ja verryttelypukujen alaosat)

12

0

6204 62 51

Naisten ja tyttöjen lappuhaalarit, puuvillaa, työssä ja ammatissa käytettä
vät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6204 62 59

Naisten ja tyttöjen lappuhaalarit, puuvillaa (ei kuitenkaan neuloksesta val
mistetut sekä työssä ja ammatissa käytettävät)

12

0

6204 62 90

Naisten ja tyttöjen shortsit, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä alus
housut ja uima-asut)

12

0

6204 63 11

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, synteettikuitua, työssä ja
ammatissa käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit)

12

0

6204 63 18

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, synteettikuitua (ei kuiten
kaan leikattua vakosamettia, denimiä eikä neulosta sekä työssä ja amma
tissa käytettävät, lappuhaalarit, pikkuhousut ja verryttelypukujen alaosat)

12

0

6204 63 31

Naisten ja tyttöjen lappuhaalarit, synteettikuitua, työssä ja ammatissa käy
tettävät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6204 63 39

Naisten ja tyttöjen lappuhaalarit, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta
sekä työssä ja ammatissa käytettävät)

12

0

6204 63 90

Naisten ja tyttöjen shortsit, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
alushousut ja uima-asut)

12

0
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6204 69 11

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muuntokuitua, työssä ja
ammatissa käytettävät (ei kuitenkaan neulosta sekä lappuhaalarit)

12

0

6204 69 18

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muuntokuitua (ei kuiten
kaan leikattua vakosamettia, denimiä eikä neulosta sekä työssä ja amma
tissa käytettävät, lappuhaalarit, pikkuhousut ja verryttelypukujen alaosat)

12

0

6204 69 31

Naisten ja tyttöjen lappuhaalarit, muuntokuitua, työssä ja ammatissa käy
tettävät (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6204 69 39

Naisten ja tyttöjen lappuhaalarit, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta
sekä työssä ja ammatissa käytettävät)

12

0

6204 69 50

Naisten ja tyttöjen shortsit, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
alushousut ja uima-asut)

12

0

6204 69 90

Naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit,
tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai te
kokuitua eikä neulosta sekä alushousut ja uima-asut)

12

0

6205 20 00

Miesten ja poikien paidat, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä yöpaidat,
aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

6205 30 00

Miesten ja poikien paidat, tekokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä yöpai
dat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

6205 90 10

Miesten ja poikien paidat, pellavaa tai ramia (ei kuitenkaan neulosta sekä
yöpaidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

6205 90 80

Miesten ja poikien paidat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa, tekokui
tua, pellavaa tai ramia eikä neulosta sekä yöpaidat, aluspaidat ja muut
aluspaitojen kaltaiset paidat)

12

0

6206 10 00

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä (ei kuiten
kaan neulosta eivätkä aluspaidat)

12

0

6206 20 00

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, villaa tai hienoa eläimenkarvaa
(ei kuitenkaan neulosta sekä aluspaidat)

12

0

6206 30 00

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, puuvillaa (ei kuitenkaan
neulosta sekä aluspaidat)

12

0

6206 40 00

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, tekokuitua (ei kuitenkaan
neulosta sekä aluspaidat)

12

0

6206 90 10

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, pellavaa tai ramia (ei kui
tenkaan neulosta sekä aluspaidat)

12

0
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6206 90 90

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, tekstiiliainetta (ei kuiten
kaan silkkiä, jätesilkkiä, villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa, tekokui
tua, pellavaa tai ramia eikä neulosta sekä aluspaidat)

12

0

6207 11 00

Miesten ja poikien alushousut, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6207 19 00

Miesten ja poikien alushousut, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa eikä
neulosta)

12

0

6207 21 00

Miesten ja poikien yöpaidat ja pyjamat, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta
sekä aluspaidat ja alushousut)

12

0

6207 22 00

Miesten ja poikien yöpaidat ja pyjamat, tekokuitua (ei kuitenkaan neulosta
sekä aluspaidat ja alushousut)

12

0

6207 29 00

Miesten ja poikien yöpaidat ja pyjamat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puu
villaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä aluspaidat ja alushousut)

12

0

6207 91 00

Miesten ja poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset ta
varat, puuvillaa (ei kutienkaan neulosta sekä alushousut, yöpaidat ja pyja
mat)

12

0

6207 99 10

Miesten ja poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset ta
varat, tekokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä alushousut, yöpaidat ja py
jamat)

12

0

6207 99 90

Miesten ja poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset ta
varat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta
sekä alushousut, yöpaidat ja pyjamat)

12

0

6208 11 00

Naisten ja tyttöjen alushameet, tekokuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä
aluspaidat)

12

0

6208 19 00

Naisten ja tyttöjen alushameet, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan tekokuitua
eikä neulosta sekä aluspaidat)

12

0

6208 21 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta
sekä aluspaidat ja aamupuvut (negliges))

12

0

6208 22 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, tekokuitua (ei kuitenkaan neulosta
sekä aluspaidat ja aamupuvut (negliges))

12

0

6208 29 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puu
villaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä aluspaidat ja aamupuvut (negliges))

12

0
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6208 91 00

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, aamupu
vut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (ei
kuitenkaan neulosta sekä alushameet, yöpuvut, pyjamat, rintaliivit, lanne
liivit, korsetit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6208 92 00

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, aamupu
vut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua
(ei kuitenkaan neulosta sekä alushameet, yöpuvut, pyjamat, rintaliivit, lan
neliivit, korsetit ja niiden kaltaiset tavarat)

12

0

6208 99 00

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, aamupu
vut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliai
netta (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta sekä alusha
meet, yöpuvut, pyjamat, rintaliivit, lanneliivit, korsetit ja niiden kaltaiset
tavarat)

12

0

6209 20 00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta
sekä hatut)

10,5

0

6209 30 00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, synteettikuitua (ei kuitenkaan neu
losta sekä hatut)

10,5

0

6209 90 10

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei
kuitenkaan neulosta sekä hatut)

10,5

0

6209 90 90

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa,
hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua eikä neulosta sekä ha
tut)

10,5

0

6210 10 10

Vaatteet, huovasta, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut (ei
kuitenkaan vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet)

12

0

6210 10 90

Vaatteet, kuitukankaasta, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerros
tetut (ei kuitenkaan vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet)

12

0

6210 20 00

Vaatteet, alanimikkeissä 6201 11–6201 19 esitettyä tyyppiä olevat, ku
milla käsitellyt tai muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut

12

0

6210 30 00

Vaatteet, alanimikkeissä 6202 11–6202 19 esitettyä tyyppiä olevat, ku
milla käsitellyt tai muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, pei
tetyt tai kerrostetut

12

0

6210 40 00

Miesten ja poikien vaatteet, tekstiiliainetta, kumilla käsitellyt tai muovilla
tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut (ei kuiten
kaan alanimikkeissä 6201 11–6201 19 esitettyä tyyppiä olevat sekä vau
vanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet)

12

0
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6210 50 00

Naisten ja tyttöjen vaatteet, tekstiiliainetta, kumilla käsitellyt tai muovilla
tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut (ei kuiten
kaan alanimikkeissä 6202 11–6202 19 esitettyä tyyppiä olevat sekä vau
vanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet)

12

0

6211 11 00

Miesten ja poikien uimahousut ja uimapuvut (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6211 12 00

Naisten ja tyttöjen uimahousut ja uimapuvut (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6211 20 00

Hiihtopuvut (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6211 32 10

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, puuvillaa (ei
kuitenkaan neulosta)

12

0

6211 32 31

Miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, puuvillaa, myös sellaiset, joi
den päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta (muuta kuin neulosta)

12

0

6211 32 41

Miesten ja poikien vuorillisten verryttelypukujen yläosat, puuvillaa (muuta
kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen yläosat, joiden päällyspuoli
on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 32 42

Miesten ja poikien vuorillisten verryttelypukujen alaosat, puuvillaa (muuta
kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen alaosat, joiden päällyspuoli
on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 32 90

Miesten ja poikien vaatteet, puuvillaa, muualle kuulumattomat (muuta
kuin neulosta)

12

0

6211 33 10

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, tekokuitua (ei
kuitenkaan neulosta)

12

0

6211 33 31

Miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, tekokuitua, sellaiset, joiden
päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta (muuta kuin neulosta)

12

0

6211 33 41

Miesten ja poikien vuorillisten verryttelypukujen yläosat, tekokuitua
(muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen yläosat, joiden
päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 33 42

Miesten ja poikien vuorillisten verryttelypukujen alaosat, tekokuitua
(muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen alaosat, joiden
päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 33 90

Miesten ja poikien vaatteet, tekokuitua, muualle kuulumattomat (muuta
kuin neulosta)

12

0

6211 39 00

Miesten ja poikien verryttelypuvut ja muut vaatteet, muualle kuulumatto
mat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua eikä neulosta)

12

0

6211 41 00

Naisten ja tyttöjen verryttelypuvut ja muut vaatteet, muualle kuulumatto
mat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan neulosta)

12

0
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6211 42 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut, työtakit ja muut työssä ja amma
tissa käytettävät vaatteet, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6211 42 31

Naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, puuvillaa, joiden päällys
puoli on yhtä ja samaa kangasta (muuta kuin neulosta)

12

0

6211 42 41

Naisten ja tyttöjen vuorillisten verryttelypukujen yläosat, puuvillaa (muuta
kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen yläosat, joiden päällyspuoli
on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 42 42

Naisten ja tyttöjen vuorillisten verryttelypukujen alaosat, puuvillaa (muuta
kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen alaosat, joiden päällyspuoli
on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 42 90

Naisten ja tyttöjen vaatteet, puuvillaa, muualle kuulumattomat (muuta
kuin neulosta)

12

0

6211 43 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut, työtakit ja muut työssä ja amma
tissa käytettävät vaatteet, tekokuitua (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6211 43 31

Naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, tekokuitua, joiden päällys
puoli on yhtä ja samaa kangasta (muuta kuin neulosta)

12

0

6211 43 41

Naisten ja tyttöjen vuorillisten verryttelypukujen yläosat, tekokuitua
(muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen yläosat, joiden
päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 43 42

Naisten ja tyttöjen vuorillisten verryttelypukujen alaosat, tekokuitua
(muuta kuin neulosta, ei kuitenkaan verryttelypukujen alaosat, joiden
päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta)

12

0

6211 43 90

Naisten ja tyttöjen vaatteet, tekokuitua, muualle kuulumattomat (muuta
kuin neulosta)

12

0

6211 49 00

Naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, muualle kuulumattomat,
tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai te
kokuitua eikä neulosta)

12

0

6212 10 10

Rintaliivit, mitä tekstiiliainetta tahansa, myös elastiset, myös neulosta, vä
hittäismyyntiä varten pakatuissa sarjoissa, jotka sisältävät rintaliivit ja pik
kuhousut

6,5

0

6212 10 90

Rintaliivit, mitä tekstiiliainetta tahansa, myös elastiset, myös neulosta (ei
kuitenkaan vähittäismyyntiä varten pakatuissa sarjoissa, jotka sisältävät
rintaliivit ja pikkuhousut)

6,5

0

6212 20 00

Lantioliivit ja housuliivit, mitä tahansa tekstiiliainetta, myös elastiset, myös
neulosta (ei kuitenkaan kokonaan kumista valmistetut vyöt ja uumakorse
tit)

6,5

0
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6212 30 00

Korseletit, mitä tahansa tekstiiliainetta, myös elastiset, myös neulosta

6,5

0

6212 90 00

Korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset
tavarat sekä niiden osat, myös rintaliivien, lantioliivien, housuliivien ja
korselettien osat, mitä tahansa tekstiiliainetta, myös elastiset, myös neu
losta (ei kuitenkaan kokonaiset rintaliivit, lantioliivit, housuliivit ja korsele
tit)

6,5

0

6213 20 00

Nenäliinat ja taskuliinat, puuvillaa, kunkin sivun pituus enintään 60 cm
(ei kuitenkaan neulosta)

10

0

6213 90 00

Nenäliinat ja taskuliinat, tekstiiliainetta, kunkin sivun pituus enintään
60 cm (ei kuitenkaan puuvillaa eikä neulosta)

10

0

6214 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltai
set tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä (ei kuitenkaan neulosta)

8

0

6214 20 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltai
set tavarat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan neulosta)

8

0

6214 30 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltai
set tavarat, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta)

8

0

6214 40 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltai
set tavarat, muuntokuitua (ei kuitenkaan neulosta)

8

0

6214 90 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltai
set tavarat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan silkkiä, jätesilkkiä, villaa, hienoa
eläimenkarvaa tai tekokuitua eikä neulosta)

8

0

6215 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä (ei kuitenkaan
neulosta)

6,3

0

6215 20 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, tekokuitua (ei kuitenkaan neulosta)

6,3

0

6215 90 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan silkkiä,
jätesilkkiä tai tekokuitua eikä neulosta)

6,3

0

6216 00 00

Kintaat ja muut käsineet, mitä tahansa tekstiiliainetta (ei kuitenkaan neu
losta sekä vauvojen)

7,6

0

6217 10 00

Sovitetut vaatetustarvikkeet, mitä tahansa tekstiiliainetta, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan neulosta)

6,3

0

6217 90 00

Vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, mitä tahansa tekstiiliainetta,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan neulosta)

12

0
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6301 10 00

Sähköhuovat, mitä tahansa tekstiiliainetta

6,9

0

6301 20 10

Vuode- ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa, neulosta (ei kui
tenkaan sähköhuovat, pöytäliinat, sängynpeitteet sekä nimikkeen 9404
vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat)

12

0

6301 20 90

Vuode- ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan
neulosta, sähköhuovat, pöytäliinat, sängynpeitteet sekä nimikkeen 9404
vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat)

12

0

6301 30 10

Vuode- ja matkahuovat, puuvillaa, neulosta (ei kuitenkaan sähköhuovat,
pöytäliinat, sängynpeitteet sekä nimikkeen 9404 vuodevarusteet ja niiden
kaltaiset sisustustavarat)

12

0

6301 30 90

Vuode- ja matkahuovat, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta, sähköhuovat,
pöytäliinat, sängynpeitteet sekä nimikkeen 9404 vuodevarusteet ja niiden
kaltaiset sisustustavarat)

7,5

0

6301 40 10

Vuode- ja matkahuovat, synteettikuitua, neulosta (ei kuitenkaan sähköhuo
vat, pöytäliinat, sängynpeitteet sekä nimikkeen 9404 vuodevarusteet ja
niiden kaltaiset sisustustavarat)

12

0

6301 40 90

Vuode- ja matkahuovat, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta, sähköhuo
vat, pöytäliinat, sängynpeitteet sekä nimikkeen 9404 vuodevarusteet ja
niiden kaltaiset sisustustavarat)

12

0

6301 90 10

Vuode- ja matkahuovat, neuloksesta valmistetut (ei kuitenkaan villaa, hie
noa eläimenkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua sekä sähköhuovat, pöytä
liinat, sängynpeitteet ja nimikkeen 9404 vuodevarusteet ja niiden kaltaiset
sisustustavarat)

12

0

6301 90 90

Vuode- ja matkahuovat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan villaa, hienoa eläi
menkarvaa, puuvillaa tai synteettikuitua eikä neulosta sekä sähköhuovat,
pöytäliinat, sängynpeitteet ja nimikkeen 9404 vuodevarusteet ja niiden
kaltaiset sisustustavarat)

12

0

6302 10 00

Vuodeliinavaatteet, neulosta

12

0

6302 21 00

Vuodeliinavaatteet, puuvillaa, painetut (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6302 22 10

Vuodeliinavaatteet, kuitukangasta, tekokuitua, painetut

6,9

0

6302 22 90

Vuodeliinavaatteet, tekokuitua, painetut (ei kuitenkaan neulosta tai kuitu
kangasta)

12

0

6302 29 10

Vuodeliinavaatteet, pellavaa tai ramia, painetut (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/471

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

6302 29 90

Vuodeliinavaatteet, tekstiiliainetta, painetut (ei kuitenkaan puuvillaa tai te
kokuitua eikä neulosta)

12

0

6302 31 00

Vuodeliinavaatteet, puuvillaa (ei kuitenkaan painetut eikä neulosta)

12

0

6302 32 10

Vuodeliinavaatteet, kuitukangasta, tekokuitua (ei kuitenkaan painetut)

6,9

0

6302 32 90

Vuodeliinavaatteet, tekokuitua (ei kuitenkaan kuitukangasta, painetut eikä
neulosta)

12

0

6302 39 20

Vuodeliinavaatteet, pellavaa tai ramia (ei kuitenkaan painetut eikä neu
losta)

12

0

6302 39 90

Vuodeliinavaatteet, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa, tekokuitua, pel
lavaa tai ramia, painetut eikä neulosta)

12

0

6302 40 00

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

12

0

6302 51 00

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6302 53 10

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kuitukangasta, tekokuitua

6,9

0

6302 53 90

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua (ei kuitenkaan kuitukan
gasta eikä neulosta)

12

0

6302 59 10

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa (ei kuitenkaan neulosta)

12

0

6302 59 90

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvil
laa, pellavaa tai tekokuitua eikä neulosta)

12

0

6302 60 00

Pyyheliinat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaista froteekangasta, puuvillaa (ei
kuitenkaan lattiarievut, hankausrievut, tiskirievut ja pölyrievut)

12

0

6302 91 00

Pyyheliinat, puuvillaa (ei kuitenkaan froteekankaasta valmistetut sekä lat
tiarievut, hankausrievut, tiskirievut ja pölyrievut)

12

0

6302 93 10

Pyyheliinat, kuitukangasta, tekokuitua (ei kuitenkaan lattiarievut, hankaus
rievut, tiskirievut ja pölyrievut)

6,9

0

6302 93 90

Pyyheliinat, tekokuitua (ei kuitenkaan kuitukangasta sekä lattiarievut, han
kausrievut, tiskirievut ja pölyrievut)

12

0

6302 99 10

Pyyheliinat, pellavaa (ei kuitenkaan lattiarievut, hankausrievut, tiskirievut
ja pölyrievut)

12

0
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6302 99 90

Pyyheliinat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa, pellavaa tai tekokuitua
sekä lattiarievut, hankausrievut, tiskirievut ja pölyrievut)

12

0

6303 12 00

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, synteettikuitua, neu
losta (ei kuitenkaan ulkokaihtimet ja aurinkokatokset)

12

0

6303 19 00

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, neulosta (ei kuiten
kaan synteettikuitua sekä ulkokaihtimet ja aurinkokatokset)

12

0

6303 91 00

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, puuvillaa (ei kuiten
kaan neulosta sekä ulkokaihtimet ja aurinkokatokset)

12

0

6303 92 10

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot kuitukangasta, syn
teettikuitua (ei kuitenkaan ulkokaihtimet ja aurinkokatokset)

6,9

0

6303 92 90

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot synteettikuitua (ei
kuitenkaan kuitukangasta eikä neulosta sekä ulkokaihtimet ja aurinkoka
tokset)

12

0

6303 99 10

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, kuitukangasta (ei
kuitenkaan puuvillaa tai synteettikuitua sekä ulkokaihtimet ja aurinkoka
tokset)

6,9

0

6303 99 90

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, tekstiiliainetta (ei
kuitenkaan puuvillaa tai synteettikuitua, kuitukangasta tai neulosta sekä
ulkokaihtimet ja aurinkokatokset)

12

0

6304 11 00

Päiväpeitteet, neulosta (ei kuitenkaan vuodeliinavaatteet ja täytetyt vuode
peitteet)

12

0

6304 19 10

Päiväpeitteet, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä vuodeliinavaatteet ja
täytetyt vuodepeitteet)

12

0

6304 19 30

Päiväpeitteet, pellavaa tai ramia (ei kuitenkaan neulosta sekä vuodeliina
vaatteet ja täytetyt vuodepeitteet)

12

0

6304 19 90

Päiväpeitteet, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa, pellavaa tai ramia
eikä neulosta sekä vuodeliinavaatteet ja täytetyt vuodepeitteet)

12

0

6304 91 00

Sisustustavarat, neulosta (ei kuitenkaan vuode- ja matkahuovat, vuodelii
navaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pyyheliinat, verhot ja si
sätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, päiväpeitteet, lampunvarjosti
met ja nimikkeen 9404 tavarat)

12

0
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6304 92 00

Sisustustavarat, puuvillaa (ei kuitenkaan neulosta sekä vuode- ja matka
huovat, vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pyyhelii
nat, verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, päiväpeitteet,
lampunvarjostimet ja nimikkeen 9404 tavarat)

12

0

6304 93 00

Sisustustavarat, synteettikuitua (ei kuitenkaan neulosta sekä vuode- ja mat
kahuovat, vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pyyhe
liinat, verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, päiväpeitteet,
lampunvarjostimet ja nimikkeen 9404 tavarat)

12

0

6304 99 00

Sisustustavarat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa, synteettikuitua tai
neulosta sekä vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja nii
den kaltaiset tavarat, pyyheliinat, verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja
reunusverhot, päiväpeitteet, lampunvarjostimet ja nimikkeen 9404 tava
rat)

12

0

6305 10 10

Käytetyt säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimik
keen 5303 niinitekstiilikuitua

2

0

6305 10 90

Säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen
5303 niinitekstiilikuitua (ei kuitenkaan käytetyt)

4

0

6305 20 00

Säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, puuvillaa

7,2

0

6305 32 11

Suursäkit tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta
tai sen kaltaista tuotetta, neulosta

12

0

6305 32 81

Suursäkit tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta
tai sen kaltaista tuotetta, kangasta, joka painaa enintään 120 g/m2 (ei kui
tenkaan neulosta)

7,2

0

6305 32 89

Suursäkit tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta
tai sen kaltaista tuotetta, kangasta, joka painaa enemmän kuin 120 g/m2
(ei kuitenkaan neulosta)

7,2

0

6305 32 90

Suursäkit tavaroiden pakkaamiseen, tekokuituainetta (ei kuitenkaan polye
teeni- tai polypropeenikaistaletta tai sen kaltaista tuotetta)

7,2

0

6305 33 10

Säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikais
taletta tai sen kaltaista tuotetta, neulosta (ei kuitenkaan suursäkit)

12

0

6305 33 91

Säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikais
taletta tai sen kaltaista tuotetta, kangasta, joka painaa enintään 120 g/m2
(ei kuitenkaan neulosta ja suursäkit)

7,2

0

6305 33 99

Säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikais
taletta tai sen kaltaista tuotetta, kangasta, joka painaa enemmän kuin
120 g/m2 (ei kuitenkaan neulosta ja suursäkit)

7,2

0
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6305 39 00

Säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, tekstiilitekokuituainetta (ei kui
tenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta tai sen kaltaista tuotetta
sekä suursäkit)

7,2

0

6305 90 00

Säkit ja pussit tavaroiden pakkaamiseen, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan te
kokuitua, puuvillaa, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua)

6,2

0

6306 12 00

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset, synteettikuitua (ei kuiten
kaan kevyestä kudotusta kankaasta valmistetut tasomaiset suojakankaat,
jotka on sovitettu tavarapeitteiksi)

12

0

6306 19 00

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset, tekstiiliainetta (ei kuiten
kaan synteettikuitua sekä kevyestä kudotusta kankaasta valmistetut taso
maiset suojakankaat, jotka on sovitettu tavarapeitteiksi)

12

0

6306 22 00

Teltat, synteettikuitua (ei kuitenkaan päivänvarjoteltat)

12

0

6306 29 00

Teltat, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan synteettikuitua sekä päivänvarjoteltat)

12

0

6306 30 00

Purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten, tekstiiliainetta

12

0

6306 40 00

Ilmapatjat, tekstiiliainetta

12

0

6306 91 00

Leirintävarusteet, puuvillaa (ei kuitenkaan teltat, ulkokaihtimet ja aurinko
katokset, purjeet, ilmapatjat, selkälaukut, -reput ja niiden kaltaiset säilyty
sesineet; pehmustetut makuupussit, patjat, tyynyt ja pielukset)

12

0

6306 99 00

Leirintävarusteet, tekstiiliainetta (ei kuitenkaan puuvillaa sekä teltat, ulko
kaihtimet ja aurinkokatokset, purjeet, ilmapatjat, selkälaukut, -reput ja nii
den kaltaiset säilytysesineet, pehmustetut makuupussit, patjat, tyynyt ja
pielukset)

12

0

6307 10 10

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, neu
losta

12

0

6307 10 30

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, kuitu
kangasta

6,9

0

6307 10 90

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, mitä
tahansa tekstiiliainetta (ei kuitenkaan neulosta tai kuitukangasta)

7,7

0

6307 20 00

Pelastusliivit ja -vyöt, mitä tahansa tekstiiliainetta

6,3

0
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6307 90 10

Sovitetut tavarat, tekstiiliainetta, myös vaatteiden leikkuukaavat, neulosta,
muualle kuulumattomat

12

0

6307 90 91

Sovitetut tavarat, huopaa, myös vaatteiden leikkuukaavat, muualle kuulu
mattomat

6,3

0

6307 90 99

Sovitetut tavarat, tekstiiliainetta, myös vaatteiden leikkuukaavat, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan huopaa eikä neulosta)

6,3

0

6308 00 00

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi olla myös tar
vikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lau
tasliinojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähit
täismyyntipakkauksissa (ei kuitenkaan vaatteiden valmistukseen tarkoitetut
sarjat)

12

0

6309 00 00

Käytetyt vaatteet, vaatetustarvikkeet, vuode- ja matkahuovat, liinavaatteet
kotitalouskäyttöön, sisustustavarat, mitä tahansa tekstiiliainetta, myös kai
kenlaiset jalkineet ja päähineet, joissa on merkkejä huomattavasta käytöstä
ja jotka ovat irtotavarana tai paaleissa, säkeissä tai niiden kaltaisissa pak
kauksissa (ei kuitenkaan matot, muut lattianpäällysteet ja kuvakudokset)

5,3

0

6310 10 10

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä lop
puunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat,
villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa, lajitellut

vapaa

0

6310 10 30

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä lop
puunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat,
pellavaa tai puuvillaa, lajitellut

vapaa

0

6310 10 90

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä lop
puunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat,
tekstiiliainetta, lajitellut (ei kuitenkaan pellavaa, puuvillaa, villaa, hienoa tai
karkeaa eläimenkarvaa)

vapaa

0

6310 90 00

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä lop
puunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat,
tekstiiliainetta (ei kuitenkaan lajitellut)

vapaa

0

6401 10 10

Vedenpitävät jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, joiden päälli
set ovat kumia ja ulkopohjat kumia tai muovia ja joiden päällisiä ei ole
kiinnitetty pohjaan eikä koottu ompelemalla, niittaamalla, naulaamalla,
ruuvaamalla, tapittamalla tai niiden kaltaisella menetelmällä (ei kuitenkaan
luistin- tai rullaluistinjalkineet kiinnitetyin luistimin, säärisuojukset ja nii
den kaltaiset urheilussa käytettävät suojavarusteet)

17

0
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6401 10 90

Vedenpitävät jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, joiden päälli
set ovat muovia ja ulkopohjat kumia tai muovia ja joiden päällisiä ei ole
kiinnitetty pohjaan eikä koottu ompelemalla, niittaamalla, naulaamalla,
ruuvaamalla, tapittamalla tai niiden kaltaisella menetelmällä (ei kuitenkaan
luistin- tai rullaluistinjalkineet kiinnitetyin luistimin, säärisuojukset ja nii
den kaltaiset urheilussa käytettävät suojavarusteet)

17

0

6401 92 10

Vedenpitävät jalkineet, joiden päälliset ovat kumia ja ulkopohjat kumia tai
muovia ja joiden päällisiä ei ole kiinnitetty pohjaan eikä koottu ompele
malla, niittaamalla, naulaamalla, ruuvaamalla, tapittamalla tai niiden kal
taisella menetelmällä, ainoastaan nilkan peittävät (ei kuitenkaan jalkineet,
joissa on suojaava metallinen kärjys, ortopediset jalkineet, urheilujalkineet,
hiihto- tai luistinjalkineet sekä lelujalkineet)

17

0

6401 92 90

Vedenpitävät jalkineet, joiden päälliset ovat muovia ja ulkopohjat kumia
tai muovia ja joiden päällisiä ei ole kiinnitetty pohjaan eikä koottu ompe
lemalla, niittaamalla, naulaamalla, ruuvaamalla, tapittamalla tai niiden kal
taisella menetelmällä, ainoastaan nilkan peittävät (ei kuitenkaan jalkineet,
joissa on suojaava metallinen kärjys, ortopediset jalkineet, urheilujalkineet,
hiihto- tai luistinjalkineet sekä lelujalkineet)

17

0

6401 99 00

Vedenpitävät jalkineet, jotka eivät peitä nilkkaa eivätkä polvea, joiden ul
kopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia ja joiden päällisiä ei ole kiinni
tetty pohjaan eikä koottu ompelemalla, niittaamalla, naulaamalla, ruuvaa
malla, tapittamalla tai niiden kaltaisella menetelmällä (ei kuitenkaan nilkan
muttei polven peittävät jalkineet, jalkineet, joissa on suojaava metallinen
kärjys, ortopediset jalkineet, luistin- tai rullaluistinjalkineet kiinnitetyin
luistimin sekä lelujalkineet)

17

0

6402 12 10

Laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät, joiden ulkopohjat ja päälliset
ovat kumia tai muovia (ei kuitenkaan nimikkeen 6401 vedenpitävät jalki
neet)

17

0

6402 12 90

Lumilautailukengät, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia
(ei kuitenkaan nimikkeen 6401 vedenpitävät jalkineet)

17

0

6402 19 00

Urheilujalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia (ei
kuitenkaan nimikkeen 6401 vedenpitävät jalkineet, laskettelu-, pujotteluja muut hiihtokengät, lumilautailukengät sekä luistin- tai rullaluistinjalki
neet kiinnitetyin luistimin)

16,9

0

6402 20 00

Jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia ja joissa
päällishihnat on kiinnitetty pohjaan tapeilla (ei kuitenkaan lelujalkineet)

17

0
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6402 91 10

Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys ja joiden ulkopohjat ja pääl
liset ovat kumia tai muovia (ei kuitenkaan nimikkeen 6401 vedenpitävät
jalkineet, urheilujalkineet ja ortopediset jalkineet)

17

0

6402 91 90

Jalkineet, jotka peittävät nilkan ja joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia
tai muovia (ei kuitenkaan jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys,
nimikkeen 6401 vedenpitävät jalkineet, urheilujalkineet, ortopediset jalki
neet ja lelujalkineet)

16,9

0

6402 99 05

Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys ja joiden ulkopohjat ja pääl
liset ovat kumia tai muovia (ei kuitenkaan nimikkeen 6401 vedenpitävät
jalkineet, urheilujalkineet ja ortopediset jalkineet)

17

0

6402 99 10

Jalkineet, joiden päälliset ovat kumia ja ulkopohjat kumia tai muovia (ei
kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan tai joissa päällishihnat on kiin
nitetty pohjaan tapeilla, nimikkeen 6401 vedenpitävät jalkineet, urheilujal
kineet, ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

16,8

0

6402 99 31

Jalkineet, joiden päälliset ovat muovia ja ulkopohjat kumia tai muovia, joi
den etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu
yksi tai useampi pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus suurempi
kuin 3 cm (ei kuitenkaan jalkineet, joissa päällishihnat on kiinnitetty poh
jaan tapeilla)

16,8

0

6402 99 39

Jalkineet, joiden päälliset ovat muovia ja ulkopohjat kumia tai muovia, joi
den etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu
yksi tai useampi pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus enintään
3 cm (ei kuitenkaan jalkineet, joissa päällishihnat on kiinnitetty pohjaan
tapeilla)

16,8

0

6402 99 50

Tohvelit ja muut sisäjalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai
muovia (ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan, joiden etupäällinen
on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi
pala, sekä lelujalkineet)

16,8

0

6402 99 91

Jalkineet, joiden päälliset ovat muovia ja ulkopohjat kumia tai muovia, si
säpohjan mitta pienempi kuin 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittä
vät nilkan, joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupääl
lisestä puuttuu yksi tai useampi pala tai joissa on suojaava metallinen kär
jys, sekä sisäjalkineet, urheilujalkineet, nimikkeen 6401 vedenpitävät jalki
neet, ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

16,8

0
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6402 99 93

Jalkineet, joita ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineiksi ja joiden
päälliset ovat muovia ja ulkopohjat kumia tai muovia, sisäpohjan mitta
vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan, joiden
etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi
tai useampi pala tai joissa on suojaava metallinen kärjys, sekä sisäjalkineet,
urheilujalkineet, nimikkeen 6401 vedenpitävät jalkineet ja ortopediset jal
kineet)

16,8

0

6402 99 96

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muovia ja päälliset
muovia, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, jotka
peittävät nilkan, joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden
etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi pala tai joissa on suojaava metalli
nen kärjys, sekä sisäjalkineet, urheilujalkineet, nimikkeen 6401 vedenpitä
vät jalkineet, ortopediset jalkineet ja jalkineet, joita ei voida tunnistaa
miesten tai naisten jalkineiksi)

16,8

0

6402 99 98

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muovia ja päälliset
muovia, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, jotka
peittävät nilkan, joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden
etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi pala tai joissa on suojaava metalli
nen kärjys, sekä sisäjalkineet, urheilujalkineet, nimikkeen 6401 vedenpitä
vät jalkineet, ortopediset jalkineet ja jalkineet, joita ei voida tunnistaa
miesten tai naisten jalkineiksi)

16,8

0

6403 12 00

Laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät sekä lumilautailukengät, joi
den ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset
nahkaa

8

0

6403 19 00

Urheilujalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai teko
nahkaa ja päälliset nahkaa (ei kuitenkaan laskettelu-, pujottelu- ja muut
hiihtokengät, lumilautailukengät sekä luistin- tai rullaluistinjalkineet kiin
nitetyin luistimin)

8

0

6403 20 00

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa ja päälliset koostuvat jalkapöydän
yli ja isovarpaan ympäri menevistä nahkahihnoista

8

0

6403 40 00

Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys ja joiden ulkopohjat ovat
kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa (ei kuitenkaan
urheilujalkineet ja ortopediset jalkineet)

8

0

6403 51 05

Jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa ja jotka on tehty puupohjalle, jotka
peittävät nilkan ja joissa ei ole sisäpohjaa eikä suojaavaa metallista kär
jystä

8

0
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6403 51 11

Jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja jotka peittävät nil
kan mutta eivät pohjetta, sisäpohjan mitta pienempi kuin 24 cm (ei kui
tenkaan jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, urheilujalkineet,
ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

8

0

6403 51 15

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja jotka peittä
vät nilkan mutta eivät pohjetta, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kui
tenkaan jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, urheilujalkineet ja
ortopediset jalkineet)

8

0

6403 51 19

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja jotka peittä
vät nilkan mutta eivät pohjetta, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kui
tenkaan jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, urheilujalkineet ja
ortopediset jalkineet)

8

0

6403 51 91

Jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja jotka peittävät nil
kan ja pohkeen, sisäpohjan mitta pienempi kuin 24 cm (ei kuitenkaan jal
kineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, urheilujalkineet, ortopediset
jalkineet ja lelujalkineet)

8

0

6403 51 95

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja jotka peittä
vät nilkan ja pohkeen, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan
jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, urheilujalkineet ja ortopedi
set jalkineet)

8

0

6403 51 99

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja jotka peittä
vät nilkan ja pohkeen, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan
jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, urheilujalkineet ja ortopedi
set jalkineet)

8

0

6403 59 05

Jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa ja jotka on tehty puupohjalle, ja
joissa ei ole sisäpohjaa eikä suojaavaa metallista kärjystä (ei kuitenkaan jal
kineet, jotka peittävät nilkan)

8

0

6403 59 11

Jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja joiden etupäällinen
on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi
pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus suurempi kuin 3 cm (ei kui
tenkaan jalkineet, joiden päälliset koostuvat jalkapöydän yli ja isovarpaan
ympäri menevistä nahkahihnoista)

5

0

6403 59 31

Jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja joiden etupäällinen
on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi
pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus enintään 3 cm, sisäpohjan
mitta pienempi kuin 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, joiden päälliset koos
tuvat jalkapöydän yli ja isovarpaan ympäri menevistä nahkahihnoista ja
lelujalkineet)

8

0

L 356/480

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

6403 59 35

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja joiden etu
päällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai
useampi pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus enintään 3 cm, sisä
pohjan mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, joiden päälliset
koostuvat jalkapöydän yli ja isovarpaan ympäri menevistä nahkahih
noista)

8

0

6403 59 39

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa ja joiden etu
päällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai
useampi pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus enintään 3 cm, sisä
pohjan mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, joiden päälliset
koostuvat jalkapöydän yli ja isovarpaan ympäri menevistä nahkahih
noista)

8

0

6403 59 50

Tohvelit ja muut sisäjalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa
(ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan, joiden etupäällinen on val
mistettu hihnoista sekä lelujalkineet)

8

0

6403 59 91

Jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa, sisäpohjan mitta pie
nempi kuin 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan, joissa
on suojaava metallinen kärjys, jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole
sisäpohjaa tai joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista, sekä sisäjalki
neet, urheilujalkineet, ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

8

0

6403 59 95

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa, sisäpohjan
mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan,
joissa on suojaava metallinen kärjys, jotka on tehty puupohjalle ja joissa
ei ole sisäpohjaa tai joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista, sekä si
säjalkineet, urheilujalkineet ja ortopediset jalkineet)

8

0

6403 59 99

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat nahkaa, sisäpohjan
mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan,
joissa on suojaava metallinen kärjys, jotka on tehty puupohjalle ja joissa
ei ole sisäpohjaa tai joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista, sekä si
säjalkineet, urheilujalkineet ja ortopediset jalkineet)

8

0

6403 91 05

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset
nahkaa, jotka on tehty puupohjalle, jotka peittävät nilkan ja joissa ei ole
sisäpohjaa eikä suojaavaa metallista kärjystä

8

0

6403 91 11

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa ja jotka peittävät nilkan mutta eivät pohjetta ja joiden si
säpohjan mitta on pienempi kuin 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, joissa
on suojaava metallinen kärjys, urheilujalkineet, ortopediset jalkineet ja le
lujalkineet)

8

0
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6403 91 13

Jalkineet, joita ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineiksi ja joiden
ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa ja jotka
peittävät nilkan (mutta eivät pohjetta) ja joiden sisäpohjan mitta on vähin
tään 24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet 6403 11 00–6403 40 00)

8

0

6403 91 16

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa ja jotka peittävät nilkan (mutta eivät pohjetta) ja joiden si
säpohjan mitta on vähintään 24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet
6403 11 00–6403 40 00)

8

0

6403 91 18

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa ja jotka peittävät nilkan (mutta eivät pohjetta) ja joiden si
säpohjan mitta on vähintään 24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet
6403 11 00–6403 40 00)

8

0

6403 91 91

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset
nahkaa ja jotka peittävät nilkan ja pohkeen ja joiden sisäpohjan mitta on
vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet, joissa on suojaava metallinen
kärjys, urheilujalkineet, ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

8

0

6403 91 93

Jalkineet, joita ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineiksi ja joiden
ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa ja jotka
peittävät nilkan ja pohkeen ja joiden sisäpohjan mitta on vähintään
24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet 6403 11 00–6403 40 00)

8

0

6403 91 96

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa ja jotka peittävät nilkan ja pohkeen ja joiden sisäpohjan
mitta on vähintään 24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet 6403 11 00–
6403 40 00 ja alanimike 6403 90 16)

8

0

6403 91 98

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa ja jotka peittävät nilkan ja joiden sisäpohjan mitta on vä
hintään 24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet 6403 11 00–6403 40 00 ja
alanimike 6403 91 18)

5

0

6403 99 05

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset
nahkaa ja jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole sisäpohjaa eikä suo
jaavaa metallista kärjystä (ei kuitenkaan jalkineet, jotka peittävät nilkan)

8

0

6403 99 11

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset
nahkaa ja joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäälli
sestä puuttuu yksi tai useampi pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu kor
keus suurempi kuin 3 cm

8

0
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6403 99 31

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset
nahkaa ja joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäälli
sestä puuttuu yksi tai useampi pala, pohjan ja koron yhteenlaskettu kor
keus enintään 3 cm, sisäpohjan mitta pienempi kuin 24 cm (ei kuitenkaan
lelujalkineet)

8

0

6403 99 33

Jalkineet, joita ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineiksi ja joiden
ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa (ja jotka
eivät peitä nilkkaa) ja joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joi
den etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi pala, pohjan ja koron yhteen
laskettu korkeus enintään 3 cm, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kui
tenkaan alanimikkeet 6403 11 00–6403 40 00)

8

0

6403 99 36

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa (ja jotka eivät peitä nilkkaa), joiden etupäällinen on val
mistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi pala,
joiden pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus on enintään 3 cm ja joiden
sisäpohjan mitta on vähintään 24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet
6403 11 00–6403 40 00)

8

0

6403 99 38

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa (ja jotka eivät peitä nilkkaa), joiden etupäällinen on val
mistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi pala,
joiden pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus on enintään 3 cm ja joiden
sisäpohjan mitta on vähintään 24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet
6403 11 00–6403 40 00)

5

0

6403 99 50

Tohvelit ja muut sisäjalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai
tekonahkaa ja päälliset nahkaa (ei kuitenkaan jalkineet jotka peittävät nil
kan, jalkineet joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etu
päällisestä puuttuu yksi tai useampi pala ja lelujalkineet)

8

0

6403 99 91

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset
nahkaa, sisäpohjan mitta pienempi kuin 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet
jotka peittävät nilkan, jalkineet joissa on suojaava metallinen kärjys, jalki
neet jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole sisäpohjaa, jalkineet joiden
etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi
tai useampi pala, sisäjalkineet, urheilujalkineet, ortopediset jalkineet ja le
lujalkineet)

8

0

6403 99 93

Jalkineet, joita ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineiksi ja joiden
ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa ja joi
den sisäpohjan mitta on vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalkineet jotka
peittävät nilkan, jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, jalkineet
jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole sisäpohjaa, jalkineet joiden etu
päällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai
useampi pala, sisäjalkineet, urheilujalkineet ja ortopediset jalkineet)

8

0
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6403 99 96

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa (ja jotka eivät peitä nilkkaa), sisäpohjan mitta vähintään
24 cm (ei kuitenkaan alanimikkeet 6403 11 00–6403 40 00,
6403 99 11, 6403 99 36 ja 6403 99 50)

8

0

6403 99 98

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa, sisäpohjan mitta vähintään 24 cm (ei kuitenkaan jalki
neet jotka peittävät nilkan, jalkineet joissa on suojaava metallinen kärjys,
jalkineet jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole sisäpohjaa, jalkineet
joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puut
tuu yksi tai useampi pala, sisäjalkineet, urheilujalkineet, ortopediset jalki
neet ja jalkineet, joita ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineiksi)

7

0

6404 11 00

Urheilujalkineet, myös tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoituskengät
sekä niiden kaltaiset kengät, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muovia ja
päälliset tekstiiliainetta

16,9

0

6404 19 10

Tohvelit ja muut sisäjalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muovia ja
päälliset tekstiiliainetta (ei kuitenkaan tennis-, voimistelu- ja harjoitusken
gät sekä niiden kaltaiset kengät sekä lelujalkineet)

16,9

0

6404 19 90

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muovia ja päälliset tekstiiliai
netta (ei kuitenkaan lelujalkineet, sisäjalkineet, urheilujalkineet, myös ten
nis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoituskengät sekä niiden kaltaiset kengät)

17

0

6404 20 10

Tohvelit ja muut sisäjalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa tai tekonah
kaa ja päälliset tekstiiliainetta (ei kuitenkaan lelujalkineet)

17

0

6404 20 90

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset tekstii
liainetta (ei kuitenkaan lelujalkineet ja sisäjalkineet)

17

0

6405 10 00

Jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa tai tekonahkaa (ei kuitenkaan jalki
neet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja
päälliset nahkaa, sekä ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

3,5

0

6405 20 10

Jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta ja joiden ulkopohjat ovat
puuta tai korkkia (ei kuitenkaan ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

3,5

0

6405 20 91

Tohvelit ja muut sisäjalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta (ei kui
tenkaan jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai teko
nahkaa, sekä lelujalkineet)

4

0
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6405 20 99

Jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta (ei kuitenkaan jalkineet, joi
den ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa, tekonahkaa, puuta tai kork
kia, sekä sisäjalkineet, ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

4

0

6405 90 10

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja
päälliset muuta kuin nahkaa, tekonahkaa tai tekstiiliainetta (ei kuitenkaan
ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

17

0

6405 90 90

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat puuta, korkkia, nuoraa, pahvia, turkis
nahkaa, tekstiilikangasta, huopaa, kuitukangasta, linoleumia, raffiaa, olkea,
luffaa jne. ja päälliset muuta kuin nahkaa, tekonahkaa tai tekstiiliainetta
(ei kuitenkaan ortopediset jalkineet ja lelujalkineet)

4

0

6406 10 11

Jalkineiden päälliset, nahkaa, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin
kuin ulkopohjiin

3

0

6406 10 19

Jalkineiden nahkaisten päällisten osat (ei kuitenkaan kovikkeet)

3

0

6406 10 90

Jalkineiden päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin ulko
pohjiin, sekä niiden osat (ei kuitenkaan kovikkeet ja nahasta tai asbestista
valmistetut osat)

3

0

6406 20 10

Jalkineiden ulkopohjat ja korot, kumia

3

0

6406 20 90

Jalkineiden ulkopohjat ja korot, muovia

3

0

6406 91 00

Jalkineiden osat, puuta

3

0

6406 99 10

Nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

3

0

6406 99 30

Jalkineiden kokoonpannut päälliset, jotka on kiinnitetty sisäpohjiin tai
muihin pohjan osiin (ei kuitenkaan asbestista valmistetut ja ulkopohjiin
kiinnitetyt)

3

0

6406 99 50

Irtopohjat, kantapäätyynyt ja muut irrotettavat tarvikkeet

3

0

6406 99 60

Jalkineiden ulkopohjat, nahkaa tai tekonahkaa

3

0

6406 99 80

Jalkineiden osat (ei kuitenkaan nahasta, tekonahasta, kumista tai muovista
valmistetut ulkopohjat, kumista tai muovista valmistetut korot, päälliset,
myös jos ne on kiinnitetty sisäpohjiin tai muihin pohjan osiin (ei kuiten
kaan ulkopohjiin), ja niiden osat sekä puusta tai asbestista valmistetut
osat)

3

0
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6501 00 00

Hatunteelmät, huopaa, muotoon puristamattomat ja lierittömät; litteät ja
lieriömäiset (myös aukileikatut) hatunteelmät, huopaa

2,7

0

6502 00 00

Hatunteelmät, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa
olevista kaistaleista (ei kuitenkaan muotoon puristetut, lierilliset, vuoratut
ja somistetut)

vapaa

0

6504 00 00

Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ai
netta tahansa olevista kaistaleista, myös vuoratut ja somistetut (ei kuiten
kaan eläinten päähineet, lelupäähineet ja karnevaalipäähineet)

vapaa

0

6505 10 00

Hiusverkot, mistä tahansa aineesta valmistetut, myös vuoratut ja somiste
tut

2,7

0

6505 90 05

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä tai
pitsikankaasta tehdyt, karvahuopaa tai karvahuovan ja villahuovan sekoi
tusta, nimikkeen 6501 teelmistä valmistetut, myös vuoratut ja somistetut
(ei kuitenkaan ne, jotka on valmistettu yhdistämällä huopakaistaleita, sekä
lelupäähineet ja karnevaalipäähineet)

5,7

0

6505 90 10

Baskerit (baretit), myssyt (skotlantilaislakit), patalakit (kalotit), fetsit ja nii
den kaltaiset päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pitsi
kankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta mutta ei kaistaleista
tehdyt, myös vuoratut ja somistetut (ei kuitenkaan lelupäähineet ja karne
vaalipäähineet)

2,7

0

6505 90 30

Lippalakit ja niiden kaltaiset päähineet, neulotut tai virkatut tai neulok
sesta, pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta
mutta ei kaistaleista tehdyt, myös vuoratut ja somistetut (ei kuitenkaan le
lupäähineet ja karnevaalipäähineet)

2,7

0

6505 90 80

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pit
sikankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta mutta ei kaista
leista tehdyt, myös vuoratut ja somistetut (ei kuitenkaan karvahuopaa tai
karvahuovan ja villahuovan sekoitusta, hiusverkot, baskerit, myssyt, pata
lakit, fetsit ja niiden kaltaiset päähineet, lippalakit, eläinten päähineet, lelu
päähineet ja karnevaalipäähineet)

2,7

0

6506 10 10

Turvapäähineet, muovia, myös vuoratut ja somistetut

2,7

0

6506 10 80

Turvapäähineet, myös vuoratut ja somistetut (ei kuitenkaan muovia)

2,7

0

6506 91 00

Uimalakit ja muut päähineet, kumia tai muovia, myös vuoratut ja somiste
tut (ei kuitenkaan turvapäähineet, lelupäähineet ja karnevaalipäähineet)

2,7

0

6506 99 10

Hatut ja muut päähineet, karvahuopaa tai karvahuovan ja villahuovan se
koitusta, nimikkeen 6501 teelmistä valmistetut, myös vuoratut ja somiste
tut (ei kuitenkaan ne, jotka on valmistettu yhdistämällä huopakaistaleita,
ja neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä tai pitsikankaasta tehdyt
sekä lelupäähineet ja karnevaalipäähineet)

5,7

0
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6506 99 90

Päähineet, myös vuoratut ja somistetut, muualle kuulumattomat

2,7

0

6507 00 00

Hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja
leukanauhat päähineitä varten (ei kuitenkaan urheilijoiden hikinauhoina
pannat, neulosta)

2,7

0

6601 10 00

Puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot (ei kuitenkaan rantateltat)

4,7

0

6601 91 00

Sateenvarjot, joissa on teleskooppivarsi (ei kuitenkaan lelusateenvarjot)

4,7

0

6601 99 11

Sateenvarjot ja päivänvarjot, myös kävelykeppisateenvarjot, joiden päälli
nen on kudottua tekokuitua (ei kuitenkaan teleskooppivartiset, puutarha
varjot ja niiden kaltaiset sekä lelusateenvarjot)

4,7

0

6601 99 19

Sateenvarjot ja päivänvarjot, myös kävelykeppisateenvarjot, joiden päälli
nen on kudottua tekstiiliainetta (ei kuitenkaan tekokuidusta valmistetut,
teleskooppivartiset, puutarhavarjot ja niiden kaltaiset sekä lelusateenvar
jot)

4,7

0

6601 99 90

Sateenvarjot ja päivänvarjot, myös kävelykeppisateenvarjot (ei kuitenkaan
ne, joiden päällinen on kudottua tekstiiliainetta, teleskooppivartiset, puu
tarhavarjot ja niiden kaltaiset sekä lelusateenvarjot)

4,7

0

6602 00 00

Kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden kaltaiset tavarat (ei
kuitenkaan mittakävelykepit, kainalosauvat, ampuma-asekävelykepit ja ur
heilumailat)

2,7

0

6603 20 00

Sateenvarjon- tai päivänvarjonkehikot, myös varsiin asennetut, nimikkeen
6601 sateenvarjoihin ja päivänvarjoihin

5,2

0

6603 90 10

Nimikkeen 6601 sateenvarjojen ja päivänvarjojen sekä nimikkeen 6602
kävelykeppien, istuinkeppien, ruoskien, ratsupiiskojen ja niiden kaltaisten
tavaroiden kädensijat ja nupit

2,7

0

6603 90 90

Nimikkeen 6601 sateenvarjojen ja päivänvarjojen ja nimikkeen 6602 kä
velykeppien, istuinkeppien, ruoskien, ratsupiiskojen ja niiden kaltaisten ta
varoiden osat ja tarvikkeet (ei kuitenkaan kädensijat ja nupit sekä sateen
varjon- tai päivänvarjonkehikot, myös varsiin asennetut)

5

0

6701 00 00

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, höyhe
nen osat ja untuvat sekä niistä valmistetut tavarat (ei kuitenkaan nimik
keen 0505 tavarat, valmistetut sulkakynät ja ruodit, jalkineet ja päähineet,
nimikkeen 9404 vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustarvikkeet, le
lut, pelit ja urheiluvälineet sekä kokoelmaesineet)

2,7

0
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6702 10 00

Tekokukat, -lehdet ja -hedelmät sekä niiden osat; tekokukista, -lehdistä ja
-hedelmistä sitomalla, liimaamalla, toisiinsa sovittamalla tai muulla vastaa
valla tavalla valmistetut tavarat, muovia

4,7

0

6702 90 00

Tekokukat, -lehdet ja -hedelmät sekä niiden osat; tekokukista, -lehdistä ja
-hedelmistä sitomalla, liimaamalla, toisiinsa sovittamalla tai muulla vastaa
valla tavalla valmistetut tavarat (ei kuitenkaan muovia)

4,7

0

6703 00 00

Hiukset, muokatut, ohennetut, valkaistut tai muulla tavalla valmistetut;
villa, muu eläimenkarva ja muut tekstiiliaineet, jotka on käsitelty peruuk
kien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistusta varten (ei kuitenkaan
luonnonpalmikot hiuksista, myös jos pestyinä tai puhdistettuina mutta ei
muuten käsiteltyinä)

1,7

0

6704 11 00

Kokoperuukit, synteettistä tekstiiliainetta

2,2

0

6704 19 00

Tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset, irtopalmikot ja niiden kaltaiset ta
varat, synteettistä tekstiiliainetta (ei kuitenkaan kokoperuukit)

2,2

0

6704 20 00

Peruukit, tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset, irtopalmikot ja niiden kal
taiset tavarat, hiuksista valmistetut sekä muualle kuulumattomat hiuksista
valmistetut tavarat

2,2

0

6704 90 00

Peruukit, tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset, irtopalmikot ja niiden kal
taiset tavarat, eläimenkarvasta tai tekstiiliaineesta valmistetut (ei kuiten
kaan synteettistä tekstiiliainetta)

2,2

0

6801 00 00

Katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi, luonnonkiveä (ei kuitenkaan
liuskekiveä)

vapaa

0

6802 10 00

Laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, luonnonkiveä, myös liuskekiveä,
mosaiikkia ja sen kaltaista varten, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset,
joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin
7 cm; keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet, luonnonkiveä,
myös liuskekiveä

vapaa

0

6802 21 00

Marmori, travertiini ja alabasteri sekä niistä tehdyt tavarat, ainoastaan lei
katut tai sahatut ja tasa- tai sileäpintaiset (ei kuitenkaan ne, joiden pinta
on kokonaan tai osittain höylätty, hiekkapuhallettu, karkeasti tai tarkasti
hiottu tai kiillotettu pinta, alanimikkeen 6802 10 laatat, kuutiot ja niiden
kaltaiset tavarat sekä katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

1,7

0

6802 23 00

Graniitti ja siitä tehdyt tavarat, ainoastaan leikatut tai sahatut ja tasa- tai
sileäpintaiset (ei kuitenkaan ne, joiden pinta on kokonaan tai osittain höy
lätty, hiekkapuhallettu, karkeasti tai tarkasti hiottu tai kiillotettu pinta, ala
nimikkeen 6802 10 laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat sekä katukivi,
reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

1,7

0
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6802 29 00

Muistomerkki- ja rakennuskivet ja niistä tehdyt tavarat, ainoastaan leikatut
tai sahatut ja tasa- tai sileäpintaiset (ei kuitenkaan marmori, travertiini ja
alabasteri, graniitti ja liuskekivi, ne, joiden pinta on kokonaan tai osittain
höylätty, hiekkapuhallettu, karkeasti tai tarkasti hiottu tai kiillotettu pinta,
alanimikkeen 6802 10 laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat sekä katu
kivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

1,7

0

6802 91 10

Kiillotettu alabasteri, missä tahansa muodossa, kuvioitu tai muulla tavalla
työstetty, ei kuitenkaan veistetty (ei kuitenkaan laatat, kuutiot ja niiden
kaltaiset alanimikkeen 6802 10 tavarat; epäaidot korut; kellot, valaisimet
ja niiden osat; napit; alkuperäisveistokset ja -patsaat; katukivi, reunakivi ja
käytävänpäällyskivi)

1,7

0

6802 91 90

Marmori, travertiini ja alabasteri, missä tahansa muodossa, kiillotettu, ku
vioitu tai muulla tavalla työstetty; veistetty marmori, travertiini ja alabas
teri (paitsi kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työstetty mutta ei veis
tetty alabasteri; laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset alanimikkeen 6802 10
tavarat; epäaidot korut; kellot, valaisimet ja niiden osat; napit; alkuperäis
veistokset ja -patsaat; katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

1,7

0

6802 92 10

Kalkkikivi, muut kuin marmori, travertiini ja alabasteri, missä tahansa
muodossa, kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työstetty mutta ei veis
tetty (ei kuitenkaan laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset alanimikkeen
6802 10 tavarat; epäaidot korut; kellot, valaisimet ja niiden osat; napit;
alkuperäisveistokset ja -patsaat; katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

1,7

0

6802 92 90

Kalkkikivi, muut kuin marmori, travertiini ja alabasteri, missä tahansa
muodossa, kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työstetty tai veistetty;
veistetty kalkkikivi (ei kuitenkaan laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset alani
mikkeen 6802 10 tavarat; epäaidot korut; kellot, valaisimet ja niiden osat;
napit; alkuperäisveistokset ja -patsaat; katukivi, reunakivi ja käytävänpääl
lyskivi)

1,7

0

6802 93 10

Graniitti, missä tahansa muodossa, kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla
työstetty mutta ei veistetty, nettopaino vähintään 10 kg (ei kuitenkaan kel
lot, valaisimet ja niiden osat; katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

vapaa

0

6802 93 90

Graniitti, missä tahansa muodossa, kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla
työstetty, nettopaino pienempi kuin 10 kg, veistetty graniitti (ei kuiten
kaan laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset alanimikkeen 6802 10 tavarat; epä
aidot korut; kellot, valaisimet ja niiden osat; alkuperäisveistokset ja -pat
saat; katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

1,7

0

6802 99 10

Muistomerkki- ja rakennuskivet, missä tahansa muodossa, kiillotettu, kuvi
oitu tai muulla tavalla työstetty mutta ei veistetty, nettopaino vähintään
10 kg (ei kuitenkaan kalkkikivi, graniitti ja liuskekivi; tavarat sulatetusta
basaltista tai luonnonsteatiitista, keraamisesti kalsinoidut; epäaidot korut;
kellot, valaisimet ja niiden osat; katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

vapaa

0
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6802 99 90

Muistomerkki- ja rakennuskivet, luonnon (ei kuitenkaan kalkkikivi, gra
niitti ja liuskekivi), missä tahansa muodossa, kiillotettu, kuvioitu tai
muulla tavalla työstetty, nettopaino pienempi kuin 10 kg; nämä kivet veis
tettyinä (ei kuitenkaan laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset alanimikkeen
6802 10 tavarat; katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi; tavarat sulate
tusta basaltista tai poltetusta steatiitista; korut; kellot, valaisimet ja niiden
osat; napit, liidut; alkuperäisveistokset ja -patsaat)

1,7

0

6803 00 10

Katto- ja seinälevyt, työstetyt

1,7

0

6803 00 90

Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä
(ei kuitenkaan liuskekivi rouheena, siruina, tai jauheena, mosaiikki- ja sen
kaltaisina kivinä, liuskekivikynät sekä käyttövalmiit kirjoitus- ja piirustus
taulut liuskekiveä, katto- ja seinälevyt)

1,7

0

6804 10 00

Myllynkivet ja hiomakivet, ilman telinettä, jauhatukseen, hiertämiseen tai
kuiduttamiseen

vapaa

0

6804 21 00

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman teli
nettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen,
puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia (ei kuitenkaan kovasimet,
käsikiillotuskivet sekä porakiekot jne. erityisesti hammasporakoneisiin)

1,7

0

6804 22 12

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman teli
nettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen,
keinotekoista hioma-ainetta, jossa on synteettistä tai keinotekoista hartsia
sideaineena, vahvistamatonta (ei kuitenkaan puristettua luonnon- tai syn
teettistä timanttia sekä kovasimet, käsikiillotuskivet, hajustettu hohkakivi
ja porakiekot jne. erityisesti hammasporakoneisiin)

vapaa

0

6804 22 18

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman teli
nettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen,
keinotekoista hioma-ainetta, jossa on synteettistä tai keinotekoista hartsia
sideaineena, vahvistetut (ei kuitenkaan puristettua luonnon- tai synteettistä
timanttia sekä kovasimet, käsikiillotuskivet, hajustettu hohkakivi ja pora
kiekot jne. erityisesti hammasporakoneisiin)

vapaa

0

6804 22 30

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman teli
nettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen,
keinotekoista hioma-ainetta, jossa on keraamista ainetta tai silikaatteja si
deaineena (ei kuitenkaan puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia
sekä kovasimet, käsikiillotuskivet, hajustettu hohkakivi ja porakiekot jne.
erityisesti hammasporakoneisiin)

vapaa

0

6804 22 50

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman teli
nettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen,
keinotekoista hioma-ainetta, jossa on sideaineena muuta kuin synteettistä
tai keinotekoista hartsia, keraamista ainetta tai silikaatteja (ei kuitenkaan
puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia sekä kovasimet, käsikiillo
tuskivet, hajustettu hohkakivi ja porakiekot jne. erityisesti hammasporako
neisiin)

vapaa

0
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6804 22 90

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman teli
nettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen,
yhteenpuristettua luonnon hioma-ainetta tai keraamista ainetta (ei kuiten
kaan puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia sekä hajustettu hohka
kivi, kovasimet, käsikiillotuskivet ja porakiekot jne. erityisesti hammaspo
rakoneisiin)

vapaa

0

6804 23 00

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman teli
nettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen,
luonnonkiveä (ei kuitenkaan yhteenpuristettua luonnon hioma-ainetta tai
keraamista ainetta, sekä hajustettu hohkakivi, kovasimet, käsikiillotuskivet
ja porakiekot jne. erityisesti hammasporakoneisiin)

vapaa

0

6804 30 00

Kovasimet ja käsikiillotuskivet

vapaa

0

6805 10 00

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe, ainoastaan kudot
tua tekstiilikangasta olevalla alustalla, myös määrämuotoiseksi leikattuna
tai ommeltuna tai muulla tavalla sovitettuna

1,7

0

6805 20 00

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe, ainoastaan pa
peri-, kartonki- tai pahvialustalla, myös määrämuotoiseksi leikattuna tai
ommeltuna tai muulla tavalla sovitettuna

1,7

0

6805 30 10

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe, alustalla, joka
koostuu kudotusta tekstiilikankaasta yhdistettynä paperiin, kartonkiin tai
pahviin myös määrämuotoiseksi leikattuna tai ommeltuna tai muulla ta
valla sovitettuna

1,7

0

6805 30 20

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe, vulkaanikuitualus
talla, myös määrämuotoiseksi leikattuna tai ommeltuna tai muulla tavalla
sovitettuna

1,7

0

6805 30 80

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe, muulla kuin aino
astaan kudottua tekstiilikangasta olevalla alustalla tai ainoastaan paperi-,
kartonki- tai pahvialustalla tai alustalla, joka koostuu kudotusta tekstiili
kankaasta yhdistettynä paperiin, kartonkiin tai pahviin, tai vulkaanikuitua
lustalla, myös määrämuotoiseksi leikattuna tai ommeltuna tai muulla ta
valla sovitettuna

1,7

0

6806 10 00

Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla (myös näiden keski
näiset sekoitukset), massatavarana, levyinä tai rullina

vapaa

0

6806 20 10

Paisutettu savi

vapaa

0

6806 20 90

Paisutettu vermikuliitti, vaahdotettu kuona ja niiden kaltaiset paisutetut ki
vennäisaineet, myös näiden keskinäiset sekoitukset (ei kuitenkaan paisu
tettu savi)

vapaa

0

6806 90 00

Sekoitukset ja tavarat, lämpöä tai ääntä eristävää tai ääntä imevää kiven
näisainetta (ei kuitenkaan kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kiven
näisvilla, paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja nii
den kaltaiset paisutetut kivennäisaineet, kevytbetonista valmistetut tavarat,
asbestisementti, selluloosakuitusementti ja niiden kaltaiset tavarat, asbes
tista valmistetut tai asbestiin perustuvat sekoitukset ja tavarat sekä keraa
miset tuotteet)

vapaa

0
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6807 10 10

Tuotteet katon tai seinän päällystykseen, asfaltista tai sen kaltaisesta aine
esta, rullina

vapaa

0

6807 10 90

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta, esim. maaöljybitumista tai kivihiili
tervapiestä valmistetut tavarat, rullina (ei kuitenkaan tuotteet katon tai sei
nän päällystykseen)

vapaa

0

6807 90 00

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta, esim. maaöljybitumista tai kivihiili
tervapiestä valmistetut tavarat (ei kuitenkaan rullina)

vapaa

0

6808 00 00

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kasvikuitua, olkea, puulastua, sa
hanpurua tai muuta puujätettä, joka on puristettu yhteen sementin, kipsin
tai muun kivennäissideaineen avulla (ei kuitenkaan asbestisementistä, sel
lulloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat)

1,7

0

6809 11 00

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kipsistä tai kipsiin perustuvista ai
neista valmistetut tavarat, ainoastaan paperilla, kartongilla tai pahvilla
päällystetyt tai vahvistetut (ei kuitenkaan koristetut, ja kipsitavarat läm
mön tai äänen eristämiseen tai äänen imemiseen)

1,7

0

6809 19 00

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kipsistä tai kipsiin perustuvista ai
neista valmistetut tavarat (ei kuitenkaan koristetut, ainoastaan paperilla,
kartongilla tai pahvilla päällystetyt tai vahvistetut sekä kipsitavarat läm
mön tai äänen eristämiseen tai äänen imemiseen)

1,7

0

6809 90 00

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat (ei kuitenkaan
luunmurtumien hoitoon tarkoitetut kipsisiteet vähittäismyyntipakkauk
sissa, luunmurtumien hoitoon käytettävät kipsilastat, kevyet rakennuslevyt
tai muut tavarat kipsiä lämmön tai äänen eristämiseen tai äänen imemi
seen, anatomiset ja muut mallit opetustarkoituksiin sekä koristamattomat
laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat)

1,7

0

6810 11 10

Rakennusharkot ja -tiilet, kevytbetonia, esim. murskattuun hohkakiveen
tai jyvästettyyn kuonaan perustuvat

1,7

0

6810 11 90

Rakennusharkot ja -tiilet, sementtiä, betonia tai tekokiveä, myös vahviste
tut (ei kuitenkaan kevytbetonia, esim. murskattuun hohkakiveen tai jyväs
tettyyn kuonaan perustuvat)

1,7

0

6810 19 10

Kattotiilet, sementtiä, betonia tai tekokiveä

1,7

0

6810 19 31

Tiilet ja katukivet, betonia, myös vahvistetut

1,7

0

6810 19 39

Seinälaatat ja katukivet, sementtiä, betonia tai tekokiveä, myös vahvistetut

1,7

0

6810 19 90

Laatat, tiilet ja niiden kaltaiset tavarat, sementtiä, betonia tai tekokiveä (ei
kuitenkaan rakennusharkot ja -tiilet, kattotiilet, seinälaatat ja katukivet)

1,7

0
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6810 91 10

Lattia- ja sisäkattoelementit, tehdasvalmisteiset, sementtiä betonia tai teko
kiveä, myös vahvistetut

1,7

0

6810 91 90

Tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonrakentamiseen tai tie- ja vesira
kentamiseen, sementtiä betonia tai tekokiveä, myös vahvistetut (ei kuiten
kaan lattia- ja sisäkattoelementit)

1,7

0

6810 99 00

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, myös vahvistetut
(ei kuitenkaan tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonrakentamiseen tai
tie- ja vesirakentamiseen, laatat, katukivet, tiilet ja niiden kaltaiset tavarat)

1,7

0

6811 40 00

Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta
valmistetut tavarat, asbestia sisältävät

1,7

0

6811 81 00

Selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut aalto
levyt, asbestia sisältämättömät

1,7

0

6811 82 10

Selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut levyt,
kattoja tai seiniä varten, kooltaan enintään 40 x 60 cm, asbestia sisältä
mättömät (ei kuitenkaan aaltolevyt)

1,7

0

6811 82 90

Levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat, selluloosakuitusementtiä tai niiden
kaltaista ainetta, asbestia sisältämättömät (ei kuitenkaan aaltolevyt sekä le
vyt kattoja tai seiniä varten, kooltaan enintään 40 x 60 cm)

1,7

0

6811 83 00

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat, selluloosakuitusementtiä tai nii
den kaltaista ainetta, asbestia sisältämättömät

1,7

0

6811 89 00

Tavarat, selluloosakuitusementtiä tai niiden kaltaista ainetta, asbestia sisäl
tämättömät (ei kuitenkaan putket sekä putkien liitos- ja muut osat, aaltole
vyt ja muut levyt, laatat sekä niiden kaltaiset tavarat)

1,7

0

6812 80 10

Muokatut asbestikuidut, krokidoliittia; korkidoliittiasbestiin tai krokidoliit
tiasbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset

1,7

0

6812 80 90

Asbestitavarat, krokidoliittia tai krokidoliittiasbestiin tai krokidoliittiasbes
tiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvaa sekoitusta, esim. lanka, punok
set, nuora, kudottu tai neulottu kangas, myös vahvistettu (ei kuitenkaan
muokatut asbestikuidut, krokidoliittia; krokidoliittiasbestiin tai krokidoliit
tiasbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset, krokidoliit
tiasbestiin perustuvat kitkakappaleet; krokidoliittiasbestisementtitavarat)

3,7

0

6812 91 00

Vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet, asbestia tai asbestiin tai
asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvaa sekoitusta (ei kuitenkaan
krokidoliittiasbestia)

3,7

0
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6812 92 00

Paperi, kartonki, pahvi ja huopa, asbestia tai asbestiin tai asbestiin ja mag
nesiumkarbonaattiin perustuvaa sekoitusta (ei kuitenkaan ne, jotka sisältä
vät vähemmän kuin 35 painoprosenttia asbestia ja krokidoliittiasbestia)

3,7

0

6812 93 00

Puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rullina (ei kuitenkaan krokidoliit
tiasbestia)

3,7

0

6812 99 10

Muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin
perustuvat sekoitukset (ei kuitenkaan krokidoliittiasbestiin)

1,7

0

6812 99 90

Tavarat, asbestia tai asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin pe
rustuvaa sekoitusta, esim. lanka, punokset, nuora, kudottu tai neulottu
kangas, myös vahvistettu (ei kuitenkaan krokidoliittiasbesti; muokatut as
bestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat
sekoitukset; puristettu asbestikuitutiiviste levyinä tai rullina; paperi, kar
tonki, pahvi ja huopa; vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet;
asbestiin perustuvat kitkakappaleet; asbestisementtitavarat)

3,7

0

6813 20 00

Kitkamateriaali ja siitä valmistetut tavarat (esim. levyt, rullat, kaistaleet,
segmentit, kiekot, renkaat) kytkimiä ja niiden kaltaisia tavaroita varten, as
bestiin, muihin kivennäisaineisiin tai selluloosaan perustuvat, myös jos ne
on yhdistetty tekstiili- tai muuhun aineeseen, asbestia sisältävät (ei kuiten
kaan jarruhihnat ja -palat)

2,7

0

6813 81 00

Jarruhihnat ja -palat, asbestiin, muihin kivennäisaineisiin tai selluloosaan
perustuvat, myös jos ne on yhdistetty tekstiili- tai muuhun aineeseen, as
bestia sisältämättömät

2,7

0

6813 89 00

Kitkamateriaali ja siitä valmistetut tavarat (esim. levyt, rullat, kaistaleet,
segmentit, kiekot, renkaat) kytkimiä ja niiden kaltaisia tavaroita varten, as
bestiin, muihin kivennäisaineisiin tai selluloosaan perustuvat, myös jos ne
on yhdistetty tekstiili- tai muuhun aineeseen, asbestia sisältämättömät (ei
kuitenkaan jarruhihnat ja -palat)

2,7

0

6814 10 00

Levyt ja kaistaleet, yhteenpuristettua tai rekonstruoitua kiillettä, myös pa
peri-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla, rullina tai ainoastaan neliön
tai suorakaiteen muotoon leikattuina

1,7

0

6814 90 00

Työstetty kiille ja kiilletavarat (ei kuitenkaan sähköeristimet, sähköeristys
tarvikkeet, vastukset ja kondensaattorit; kiteestä valmistetut silmien suoja
lasit sekä niiden lasit; kiilteestä valmistetut joulukuusen koristeet; levyt ja
kaistaleet, yhteenpuristettua tai rekonstruoitua kiillettä, myös alustalla)

1,7

0

6815 10 10

Hiilikuidut ja hiilikuiduista tehdyt tavarat (ei kuitenkaan sähköteknisiin
tarkoituksiin)

vapaa

0

6815 10 90

Tavarat grafiitista tai muusta hiilestä (ei kuitenkaan hiilikuidut ja hiilikui
duista tehdyt tavarat sekä sähköteknisiin tarkoituksiin)

vapaa

0
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6815 20 00

Turpeesta tehdyt tavarat (ei kuitenkaan turvekuidusta valmistetut tekstiili
tuotteet)

vapaa

0

6815 91 00

Kivestä tai muista kivennäisaineista tehdyt tavarat, muualle kuulumatto
mat magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältävät

vapaa

0

6815 99 10

Tulenkestävistä kivennäisaineista tehdyt tavarat, kemiallisesti sidotut, polt
tamattomat, muualle kuulumattomat

vapaa

0

6815 99 90

Kivestä tai muista kivennäisaineista tehdyt tavarat, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältävä tavarat,
tavarat grafiitista tai muusta hiilestä sekä tavarat tulenkestävää kivennäisai
netta, kemiallisesti sidotut)

vapaa

0

6901 00 00

Piipitoisista fossiilijauheista (esim. piimaasta, trippelistä tai diatomiitista)
tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut tiilet, laatat ja
muut keraamiset tavarat

2

0

6902 10 00

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset ra
kennustarvikkeet, joissa on erikseen tai yhteensä enemmän kuin 50 pai
noprosenttia alkuaineita Mg, Ca tai Cr, laskettuna MgO:na, CaO:na tai
Cr2O3:na

2

0

6902 20 10

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset ra
kennustarvikkeet, joissa on vähintään 93 painoprosenttia piidioksidia (ei
kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista
maalajeista valmistetut)

2

0

6902 20 91

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset ra
kennustarvikkeet, joissa on enemmän kuin 7 painoprosenttia mutta vä
hemmän kuin 45 painoprosenttia alumiinioksidia mutta enemmän kuin
50 painoprosenttia yhdistettynä piidioksidiin

2

0

6902 20 99

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset ra
kennustarvikkeet, joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia alumii
nioksidia, piidioksidia tai näiden tuotteiden seosta tai yhdistettä (ei kuiten
kaan ne, joissa on vähintään 93 painoprosenttia piidioksidia tai joissa on
enemmän kuin 7 mutta vähemmän kuin 45 painoprosenttia alumiinioksi
dia, sekä piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maa
lajeista valmistetut)

2

0

6902 90 00

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset ra
kennustarvikkeet (ei kuitenkaan ne, joissa on erikseen tai yhteensä enem
män kuin 50 painoprosenttia alkuaineita Mg, Ca tai Cr laskettuna MgO:
na, CaO:na tai Cr2O3:na, tai joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia
alumiinioksidia, piidioksidia tai näiden tuotteiden seosta tai yhdistettä,
sekä piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maala
jeista valmistetut)

2

0

6903 10 00

Retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat ja tan
got ja muut tulenkestävät keraamiset tavarat, joissa on enemmän kuin 50
painoprosenttia grafiittia tai muuta hiilen muotoa tai näiden tuotteiden
seosta (ei kuitenkaan tulenkestävät tiilet laatat ja niiden kaltaiset tulenkes
tävät keraamiset rakennustarvikkeet)

5

0
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6903 20 10

Retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat, tangot
ja muut keraamiset tavarat, tulenkestävät, joissa on vähemmän kuin 45
painoprosenttia alumiinioksidia ja enemmän kuin 50 painoprosenttia pii
dioksidia (ei kuitenkaan tulenkestävät tiilet, laatat ja muut tulenkestävät
keraamiset rakennustarvikkeet)

5

0

6903 20 90

Retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat, tangot
ja muut keraamiset tavarat, tulenkestävät, joissa on vähintään 45 paino
prosenttia alumiinioksidia ja enemmän kuin 50 painoprosenttia piidioksi
dia (ei kuitenkaan tulenkestävät tiilet, laatat ja muut tulenkestävät keraa
miset rakennustarvikkeet)

5

0

6903 90 10

Retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat, tangot
ja muut keraamiset tavarat, tulenkestävät, joissa on enemmän kuin 25 pai
noprosenttia, mutta enintään 50 painoprosenttia grafiittia tai muuta hiilen
muotoa tai näiden tuotteiden seosta (ei kuitenkaan tulenkestävät tiilet, laa
tat ja muut tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet)

5

0

6903 90 90

Retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat, tangot
ja muut keraamiset tavarat, tulenkestävät (ei kuitenkaan piipitoisista fossii
lijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut; nimik
keen 6902 tavarat; alanimikkeiden 6903 10 00–6903 90 10 hiiltä, alu
miinioksidia, piidioksidia)

5

0

6904 10 00

Rakennustiilet (ei kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltai
sista piipitoisista maalajeista valmistetut, nimikkeen 6902 tulenkestävät
tiilet)

2

0

6904 90 00

Keraamiset lattiapalkit, tuki- tai täytetiilet ja niiden kaltaiset tuotteet (ei
kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista
maalajeista valmistetut, nimikkeen 6902 tulenkestävät tiilet, nimikkeiden
6907 ja 6908 katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat sekä rakennustiilet)

2

0

6905 10 00

Kattotiilet

vapaa

0

6905 90 00

Keraamiset savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuoraukset,
arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset rakennustarvikkeet (ei kuiten
kaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maala
jeista valmistetut, tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, putket ja
muut rakennustarvikkeet veden johtamiseen yms. tarkoitukseen sekä kat
totiilet)

vapaa

0

6906 00 00

Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja muut osat (ei kuitenkaan
piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista
valmistetut, tulenkestävät keraamiset tavarat, savupiipun sisävuoraukset,
laboratorioita varten suunnitellut putket, sähköeristysputket ja -liitokset
sekä muut putket sähköteknisiin tarkoituksiin)

vapaa

0
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6907 10 00

Lasittamattomat keraamiset laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset, mosaiikkia
varten, myös muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset, joiden suurin
pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm, myös alus
talla

5

0

6907 90 10

”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lasittamattomat keraamiset lohkotiilet

5

0

6907 90 91

Lasittamattomat keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, kivitava
raa (ei kuitenkaan ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lohkotiilet, lautasen tai
pannun alustoiksi sovitetut laatat, ornamentit, ja erityisesti uuneja varten
valmistetut kaakelit)

5

0

6907 90 93

Lasittamattomat keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, fajanssia
tai hienoa tiilisavea (fine pottery) (ei kuitenkaan ”Spaltplatten”-tyyppiä ole
vat lohkotiilet, lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut laatat, ornamentit,
ja erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

5

0

6907 90 99

Lasittamattomat keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat (ei kuiten
kaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maala
jeista valmistetut, tulenkestävät keraamiset tavarat, kivitavaraa, fajanssia tai
hienoa tiilisavea (fine pottery) olevat tavarat, ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat
lohkotiilet, lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut laatat, ornamentit, ja
erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

5

0

6908 10 10

Lasitetut keraamiset laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset, mosaiikkia varten,
tiilisavea (common pottery), myös muun kuin suorakaiteen tai neliön
muotoiset, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pie
nempi kuin 7 cm, myös alustalla

7

0

6908 10 90

Lasitetut keraamiset laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset, mosaiikkia varten,
myös muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset, joiden suurin pintaala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm (ei kuitenkaan tii
lisavea (common pottery))

7

0

6908 90 11

Lasitetut ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lohkotiilet, tiilisavea (common pot
tery)

6

0

6908 90 21

Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, tiilisavea (com
mon pottery), suurin paksuus enintään 15 mm (ei kuitenkaan ”Spaltplat
ten”-tyyppiä olevat lohkotiilet, lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut laa
tat, ornamentit, ja erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

5

0

6908 90 29

Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, tiilisavea (com
mon pottery), suurin paksuus suurempi kuin 15 mm (ei kuitenkaan
”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lohkotiilet, lautasen tai pannun alustoiksi so
vitetut laatat, ornamentit, ja erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

5

0

6908 90 31

Lasitetut keraamiset ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lohkotiilet (ei kuitenkaan
tiilisavea (common pottery))

5

0

6908 90 51

Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, päällyspuoli enin
tään 90 cm2 (ei kuitenkaan tiilisavesta (common pottery), ”Spaltplatten”tyyppiä olevat lohkotiilet, lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut laatat,
ornamentit, ja erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

7

0
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6908 90 91

Lasitetut katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, kivitavaraa, päällyspuoli suu
rempi kuin 90 cm2 (ei kuitenkaan ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lohkotiilet,
lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut laatat, ornamentit, ja erityisesti uu
neja varten valmistetut kaakelit)

5

0

6908 90 93

Lasitetut katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, fajanssia tai hienoa tiilisavea
”fine pottery”, päällyspuoli suurempi kuin 90 cm2 (ei kuitenkaan ”Spaltp
latten”-tyyppiä olevat lohkotiilet, lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut
laatat, ornamentit, ja erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

5

0

6908 90 99

Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, päällyspuoli suu
rempi kuin 90 cm2 (ei kuitenkaan tiilisavea (common pottery), kivitavaraa,
fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery), ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat
lohkotiilet, lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut laatat, ornamentit, ja
erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

5

0

6909 11 00

Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyt
töön, posliinia (ei kuitenkaan tulenkestävät keraamiset tavarat sekä sähkö
laitteet, eristimet ja muut eristystarvikkeet)

5

0

6909 12 00

Keraamiset tavarat, joiden lujuus on vähintään 9 Moshin asteikolla mitat
tuna, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön (ei kuitenkaan tulenkes
tävät keraamiset tavarat sekä sähkölaitteet, eristimet ja muut eristystarvik
keet sekä posliinista valmistetut)

5

0

6909 19 00

Keraamiset tavarat kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön (ei kuiten
kaan nimikkeen 6804 myllynkivet, hiomakivet, kiillotuskivet ja niiden kal
taiset; tulenkestävät keraamiset tavarat; sähkölaitteet, eristimet ja muut
eristystarvikkeet; posliinista valmistetut tavarat; tavarat, joiden lujuus on
vähintään 9 Moshin asteikolla mitattuna)

5

0

6909 90 00

Keraamiset kaukalot, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia käytetään
maataloudessa; keraamiset ruukut, tölkit ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia
käytetään tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen (ei kuitenkaan labo
ratoriokäyttöön tarkoitetut yleiskäyttöiset säilytysesineet sekä myymälätai kotitalouskäyttöön tarkoitetut tavarat)

5

0

6910 10 00

Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, pesualtaan jalustat, kylpyammeet,
pesuistuimet, wc-altaat, huuhtelusäiliöt, urinaalit ja niiden kaltaiset kiinteät
saniteettikalusteet, posliinia (ei kuitenkaan saippuakupit, pesusienikorit,
hammasharjatelineet, pyyheliinakoukut ja wc-paperitelineet)

7

0

6910 90 00

Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, pesualtaan jalustat, kylpyammeet,
pesuistuimet, wc-altaat, huuhtelusäiliöt, urinaalit ja niiden kaltaiset kiinteät
saniteettikalusteet (ei kuitenkaan posliinia, saippuakupit, pesusienikorit,
hammasharjatelineet, pyyheliinakoukut ja wc-paperitelineet)

7

0

6911 10 00

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet (ei kuitenkaan koriste-esineet, koripullot,
tölkit, ruukut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäiliöt,
kahvi- ja maustemyllyt, joiden säiliöt ovat keraamista ainetta ja työtä suo
rittavat osat metallia)

12

0
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6911 90 00

Posliiniset talousesineet sekä toalettiesineet (ei kuitenkaan pöytä- ja keittiö
esineet, kylpyammeet, pesuistuimet, pesualtaat ja niiden kaltaiset kiinteät
saniteettikalusteet, pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, koripullot, tölkit,
ruukut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäiliöt, kahvi- ja
maustemyllyt, joiden säiliöt ovat keraamista ainetta ja työtä suorittavat
osat metallia)

12

0

6912 00 10

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet, tiilisavea (com
mon pottery) (ei kuitenkaan pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, kori
pullot, tölkit, ruukut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäi
liöt, kahvi- ja maustemyllyt, joiden säiliöt ovat keraamista ainetta ja työtä
suorittavat osat metallia)

5

0

6912 00 30

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet, kivitavaraa (ei
kuitenkaan kylpyammeet, pesuistuimet, pesualtaat ja niiden kaltaiset kiin
teät saniteettikalusteet, pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, koripullot,
tölkit, ruukut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäiliöt,
kahvi- ja maustemyllyt, joiden säiliöt ovat keraamista ainetta ja työtä suo
rittavat osat metallia)

5,5

0

6912 00 50

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet, fajanssia tai hie
noa tiilisavea ”fine pottery” (ei kuitenkaan kylpyammeet, pesuistuimet, pe
sualtaat ja niiden kaltaiset kiinteät saniteettikalusteet, pienoispatsaat ja
muut koriste-esineet, koripullot, tölkit, ruukut ja niiden kaltaiset tavaroi
den pakkaus- tai kuljetussäiliöt, kahvi- ja maustemyllyt, joiden säiliöt ovat
keraamista ainetta ja työtä suorittavat osat metallia)

9

0

6912 00 90

Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet (ei
kuitenkaan kylpyammeet, pesuistuimet, pesualtaat ja niiden kaltaiset kiin
teät saniteettikalusteet, pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, tölkit, ruu
kut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäiliöt, kotitalous
käyttöön tarkoitetut myllyt, säiliöt ovat keraamista ainetta ja työtä suorit
tavat osat metallia; posliinia, tiilisavea, kivitavaraa, fajanssia tai hienosta
tiilisavea valmistetut)

7

0

6913 10 00

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet, posliinia, muualle kuu
lumattomat

6

0

6913 90 10

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet, tiilisavea (common pot
tery), muualle kuulumattomat

3,5

0

6913 90 91

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet, kivitavaraa, muualle
kuulumattomat

6

0

6913 90 93

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet, fajanssia tai hienoa tiili
savea ”fine pottery”, muualle kuulumattomat

6

0

6913 90 99

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet, muualle kuulumattomat
(ei kuitenkaan posliinia, tiilisavea, kivitavaraa, fajanssia tai hienoa tiilisa
vea)

6

0

6914 10 00

Keraamiset tavarat, posliinia, muualle kuulumattomat

5

0

6914 90 10

Keraamiset tavarat, tiilisavea (common pottery), muualle kuulumattomat

3

0

6914 90 90

Keraamiset tavarat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan posliinia tai tii
lisavea (common pottery))

3

0
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7001 00 10

Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu (ei kuitenkaan lasijauhe, -rae ja
-hiutale)

vapaa

0

7001 00 91

Optinen lasi, lasimassana

3

0

7001 00 99

Lasimassa (ei kuitenkaan optinen lasi)

vapaa

0

7002 10 00

Valmistamattomat lasikuulat (ei kuitenkaan lasijyväset (microspheres), joi
den halkaisija on enintään 1 mm, sekä lelun luonteiset lasikuulat)

3

0

7002 20 10

Valmistamattomat tangot, optista lasia

3

0

7002 20 90

Valmistamattomat lasitangot (ei kuitenkaan optinen lasi)

3

0

7002 31 00

Valmistamattomat putket, sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidiok
sidia

3

0

7002 32 00

Putket, muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10– 6 /
K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella, valmistamattomat

3

0

7002 39 00

Valmistamattomat putket, lasia (ei kuitenkaan putket muuta lasia, jonka
lämpölaajenemiskerroin enintään 5 × 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen läm
pötila-alueella, sekä sulatetusta kvartsista tai muusta sulatetusta piidioksi
dista valmistetut)

3

0

7003 12 10

Valettu tai valssattu tasolasi, optista lasia, massana kauttaaltaan värjätty,
samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai hei
jastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu

3

0

7003 12 91

Valettu tai valssattu tasolasi, jossa on heijastamaton kerros mutta jota ei
ole muulla tavalla valmistettu, ilman lankavahvistusta (ei kuitenkaan opti
sesta lasista valmistettu)

3

0

7003 12 99

Valettu tai valssattu tasolasi, massana kauttaaltaan värjätty, samennettu,
verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva tai heijastava kerros mutta jota
ei ole muulla tavalla valmistettu, ilman lankavahvistusta (ei kuitenkaan op
tisesta lasista valmistettu)

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 19 10

Valettu tai valssattu tasolasi, optista lasia, mutta jota ei ole muulla tavalla
valmistettu, ilman lankavahvistusta (ei kuitenkaan massana kauttaaltaan
värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava
tai heijastamaton kerros)

3

0

7003 19 90

Valettu tai valssattu tasolasi, ilman lankavahvistusta, mutta jota ei ole
muulla tavalla valmistettu (ei kuitenkaan massana kauttaaltaan värjätty, sa
mennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijas
tamaton kerros, sekä optisesta lasista valmistettu)

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 20 00

Valettu tai valssattu tasolasi, lankavahvisteinen, myös jos niissä on absor
boiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla
valmistettu

3,8 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0
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7003 30 00

Lasiprofiilit, myös jos niissä on absorboiva, heijastava tai heijastamaton
kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla valmistettu

3

0

7004 20 10

Vedetty tai puhallettu tasolasi, optista lasia, massana kauttaaltaan värjätty,
samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai hei
jastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu

3

0

7004 20 91

Vedetty tai puhallettu tasolasi, jossa on heijastamaton kerros, mutta jota ei
ole muulla tavalla valmistettu (ei kuitenkaan optisesta lasista valmistetut)

3

0

7004 20 99

Vedetty tai puhallettu tasolasi, massana kauttaaltaan värjätty, samennettu,
verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva tai heijastava kerros, mutta jota
ei ole muulla tavalla valmistettu (ei kuitenkaan optisesta lasista valmiste
tut)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 10

Vedetty tai puhallettu tasolasi, jota ei ole muulla tavalla valmistettu, op
tista lasia (ei kuitenkaan massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verho
lasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros)

3

0

7004 90 70

Vedetty tai puhallettu tasolasi puutarhakäyttöön, ei muulla tavalla valmis
tettu, (ei kuitenkaan massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verhola
siksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 92

Vedetty tai puhallettu tasolasi, ei muulla tavalla valmistettu, paksuus enin
tään 2,5 mm (ei kuitenkaan massana kauttaaltaan värjätty, samennettu,
verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton ker
ros; optisesta lasista valmistetut; puutarhakäyttöön tarkoitetut)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 98

Vedetty tai puhallettu tasolasi, ei muulla tavalla valmistettu, paksuus suu
rempi kuin 2,5 mm (ei kuitenkaan massana kauttaaltaan värjätty, samen
nettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijastama
ton kerros; optisesta lasista valmistetut; puutarhakäyttöön tarkoitetut)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7005 10 05

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jossa on heijasta
maton kerros mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu (ei kuitenkaan
lankavahvisteinen lasi)

3

0

7005 10 25

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jossa on absor
boiva tai heijastava kerros mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu,
paksuus enintään 3,5 mm (ei kuitenkaan lankavahvisteinen lasi)

2

0

7005 10 30

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jossa on absor
boiva tai heijastava kerros mutta joita ei ole muulla tavalla valmistettu,
paksuus suurempi kuin 3,5 mm mutta enintään 4,5 mm (ei kuitenkaan
lankavahvisteinen lasi)

2

0
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7005 10 80

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jossa on absor
boiva tai heijastava kerros mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu,
paksuus suurempi kuin 4,5 mm (ei kuitenkaan lankavahvisteinen lasi)

2

0

7005 21 25

Float-lasi ja pinnalta hiottu muu tasolasi, massana kauttaaltaan värjätty,
samennettu, verholasiksi tehty tai ainoastaan pinnalta hiottu mutta jota ei
ole muulla tavalla valmistettu, paksuus enintään 3,5 mm (ei kuitenkaan
lankavahvisteinen lasi sekä lasi, jossa on absorboiva, heijastava tai heijasta
maton kerros)

2

0

7005 21 30

Float-lasi ja pinnalta hiottu muu tasolasi, massana kauttaaltaan värjätty,
samennettu, verholasiksi tehty tai ainoastaan pinnalta hiottu mutta jota ei
ole muulla tavalla valmistettu, paksuus suurempi kuin 3,5 mm mutta
enintään 4,5 mm (ei kuitenkaan lankavahvisteinen lasi sekä lasi, jossa on
absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros)

2

0

7005 21 80

Float-lasi ja pinnalta hiottu muu tasolasi, massana kauttaaltaan värjätty,
samennettu, verholasiksi tehty tai ainoastaan pinnalta hiottu mutta jota ei
ole muulla tavalla valmistettu, paksuus suurempi kuin 4,5 mm (ei kuiten
kaan lankavahvisteinen lasi sekä lasi, jossa on absorboiva, heijastava tai
heijastamaton kerros)

2

0

7005 29 25

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jota ei ole muulla
tavalla valmistettu, paksuus enintään 3,5 mm (ei kuitenkaan lankavahvis
teinen lasi, massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty
tai ainoastaan hiottu sekä lasi, jossa on absorboiva, heijastava tai heijasta
maton kerros)

2

0

7005 29 35

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jota ei ole muulla
tavalla valmistettu, paksuus suurempi kuin 3,5 mm mutta enintään
4,5 mm (ei kuitenkaan lankavahvisteinen lasi, massana kauttaaltaan vär
jätty, samennettu, verholasiksi tehty tai ainoastaan hiottu sekä lasi, jossa
on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros)

2

0

7005 29 80

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jota ei ole muulla
tavalla valmistettu, paksuus suurempi kuin 4,5 mm (ei kuitenkaan puutar
hakäyttöön tarkoitettu lasi, lankavahvisteinen lasi, massana kauttaaltaan
värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai ainoastaan hiottu sekä lasi,
jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros)

2

0

7005 30 00

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, myös jos siinä on
absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, lankavahvisteinen, mutta
ei muulla tavalla valmistettu

2

0
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7006 00 10

Tasolasit ja lasiprofiilit, optista lasia, myös jos niissä on absorboiva tai hei
jastava kerros, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu
tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä muihin aineisiin yh
distetty (ei kuitenkaan varmuuslasi, monikerroksiset eristyslasielementit ja
lasi peileinä)

3

0

7006 00 90

Tasolasit ja lasiprofiilit, myös jos niissä on absorboiva, heijastava tai hei
jastamaton kerros, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu,
emaloitu tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä muihin aine
isiin yhdistetty (ei kuitenkaan varmuuslasi, monikerroksiset eristyslasiele
mentit ja lasi peileinä sekä optisesta lasista valmistetut)

3

0

7007 11 10

Karkaistu varmuuslasi, kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
moottoriajoneuvoihin

3

0

7007 11 90

Karkaistu varmuuslasi, kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin tai muihin ajoneuvoihin (ei kui
tenkaan moottoriajoneuvoihin)

3

0

7007 19 10

Karkaistu varmuuslasi, emaloitu

3

0

7007 19 20

Karkaistu varmuuslasi, massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verho
lasiksi tehty tai jossa on heijastava tai absorboiva kerros (ei kuitenkaan
kooltaan ja muodoltaan sopiva lasi asennettavaksi moottoriajoneuvoihin,
ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin tai muihin ajoneuvoihin sekä sil
mälasien yms. linsseiksi tarkoitettu lasi ja kellolasi)

3

0

7007 19 80

Karkaistu varmuuslasi (ei kuitenkaan emaloitu lasi; lasi, joka on massana
kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on heijastava
tai absorboiva kerros; kooltaan ja muodoltaan sopiva lasi asennettavaksi
moottoriajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin tai mui
hin ajoneuvoihin; silmälasien yms. linsseiksi tarkoitettu lasi ja kellolasi)

3

0

7007 21 20

Laminoitu varmuuslasi, kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
moottoriajoneuvoihin (ei kuitenkaan monikerroksiset eristyslasielementit)

3

0

7007 21 80

Laminoitu varmuuslasi, kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin tai muihin ajoneuvoihin (ei kui
tenkaan moottoriajoneuvoissa käytettävät sekä monikerroksiset eristysla
sielementit)

3

0

7007 29 00

Laminoitu varmuuslasi (ei kuitenkaan lasi, joka on kooltaan ja muodol
taan sopiva asennettavaksi moottoriajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusa
luksiin tai aluksiin tai muihin ajoneuvoihin, sekä monikerroksiset eristys
lasielementit)

3

0

7008 00 20

Monikerroksiset eristyslasielementit, massana kauttaaltaan värjätyt, samen
netut, verholasiksi tehdyt tai joissa on absorboiva tai heijastava kerros

3

0
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7008 00 81

Eristyslasielementit, jotka koostuvat kahdesta lasilevystä, joiden reunat on
ilmatiiviisti yhdistetty ja joiden välissä on kerros ilmaa, muita kaasuja tai
tyhjiö (ei kuitenkaan massana kauttaaltaan värjätyt, samennetut, verhola
siksi tehdyt tai joissa on absorboiva tai heijastava kerros)

3

0

7008 00 89

Monikerroksiset eristyslasielementit, jotka koostuvat kahdesta lasilevystä,
joiden välinen kerros on lasikuitua, ja monikerroksiset eristyslasielementit,
jotka koostuvat kolmesta tai useammasta lasilevystä (ei kuitenkaan mas
sana kauttaaltaan värjätyt, samennetut, verholasiksi tehdyt tai joissa on
absorboiva tai heijastava kerros)

3

0

7009 10 00

Ajoneuvojen taustapeilit, kehystetyt tai kehystämättömät

4

0

7009 91 00

Lasipeilit, kehystämättömät (ei kuitenkaan ajoneuvojen taustapeilit, optiset
lasipeilit ja optisesti työstetyt sekä yli 100 vuotta vanhat)

4

0

7009 92 00

Lasipeilit, kehystetyt (ei kuitenkaan ajoneuvojen taustapeilit, optiset lasi
peilit ja optisesti työstetyt sekä yli 100 vuotta vanhat)

4

0

7010 10 00

Lasiampullit

3

0

7010 20 00

Lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

5

0

7010 90 10

Säilöntätölkit (steriloimistölkit), kotitalouskäyttöön, lasia

5

0

7010 90 21

Putkimaiset säilytysastiat ja muut astiat, lasiputkista valmistetut, jollaisia
käytetään tavaroiden kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen (ei kui
tenkaan ampullit)

5

0

7010 90 31

Lasiset pullot, pulloastiat (flask), koripullot, tölkit, ruukut, putkimaiset säi
lytysastiat ja muut astiat, jollaisia käytetään kaupalliseen tavaroiden kulje
tukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus vähintään 2,5 l

5

0

7010 90 41

Värittömästä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden
ja juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus
vähintään 1 l mutta pienempi kuin 2,5 l

5

0

7010 90 43

Värittömästä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden
ja juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus
suurempi kuin 0,33 l mutta pienempi kuin 1 l

5

0

7010 90 45

Värittömästä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden
ja juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus
vähintään 0,15 l mutta enintään 0,33 l

5

0

7010 90 47

Värittömästä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden
ja juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus
pienempi kuin 0,15 l

5

0
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7010 90 51

Värillisestä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden ja
juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus vä
hintään 1 l mutta pienempi kuin 2,5 l

5

0

7010 90 53

Värillisestä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden ja
juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus
suurempi kuin 0,33 l mutta enintään 1 l

5

0

7010 90 55

Värillisestä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden ja
juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus vä
hintään 0,15 l mutta enintään 0,33 l

5

0

7010 90 57

Värillisestä lasista valmistetut pullot, jollaisia käytetään elintarvikkeiden ja
juomien kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus
pienempi kuin 0,15 l

5

0

7010 90 61

Lasiset pulloastiat (flask), koripullot, tölkit, ruukut, putkimaiset säilytysas
tiat ja muut astiat, jollaisia käytetään juomien ja elintarvikkeiden kaupalli
seen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus vähintään 0,25 l
mutta pienempi kuin 2,5 l (ei kuitenkaan pullot)

5

0

7010 90 67

Lasiset pulloastiat (flask), koripullot, tölkit, ruukut, putkimaiset säilytysas
tiat ja muut astiat, jollaisia käytetään juomien tai elintarvikkeiden kulje
tukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus pienempi kuin 0,25 l (ei kui
tenkaan pullot)

5

0

7010 90 71

Lasiset pullot, pulloastiat (flask), putkimaiset säilytysastiat ja muut astiat,
farmaseuttisten tuotteiden kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, ni
mellisvetoisuus suurempi kuin 0,055 l mutta pienempi kuin 2,5 l (ei kui
tenkaan ampullit, lasiputkista valmistetut astiat, termosastioiden lasisäiliöt,
tyhjiöeristetyt)

5

0

7010 90 79

Lasiset pullot, pulloastiat (flask), putkimaiset säilytysastiat ja muut astiat,
farmaseuttisten tuotteiden kaupalliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, ni
mellisvetoisuus enintään 0,055 l (ei kuitenkaan ampullit, lasiputkista val
mistetut astiat, termosastioiden lasisäiliöt, tyhjiöeristetyt)

5

0

7010 90 91

Lasiset pullot, pulloastiat (flask), koripullot, tölkit, ruukut, putkimaiset säi
lytysastiat ja muut astiat, väritöntä lasia, jollaisia käytetään tavaroiden kau
palliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus pienempi kuin
2,5 l (ei kuitenkaan säilytysastiat elintarvikkeita, juomia tai farmaseuttisia
tuotteita varten, ampullit, lasiputkista valmistetut astiat, termosastioiden
lasisäiliöt, tyhjiöeristetyt, ja hajuvesi- sekä niiden kaltaiset suihkupullot)

5

0

7010 90 99

Lasiset pullot, pulloastiat (flask), koripullot, tölkit, ruukut, putkimaiset säi
lytysastiat ja muut astiat, värillistä lasia, jollaisia käytetään tavaroiden kau
palliseen kuljetukseen tai pakkaamiseen, nimellisvetoisuus pienempi kuin
2,5 l (ei kuitenkaan säilytysastiat elintarvikkeita, juomia tai farmaseuttisia
tuotteita varten, ampullit, lasiputkista valmistetut astiat, termosastioiden
lasisäiliöt, tyhjiöeristetyt, ja hajuvesi- sekä niiden kaltaiset suihkupullot)

5

0

7011 10 00

Avonaiset lasikuvut ja niiden lasiosat, ilman asennuksia, sähkövalaistusta
varten

4

0
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7011 20 00

Avonaiset lasikuvut ja niiden lasiosat, ilman asennuksia, katodisädeputkia
varten

4

0

7011 90 00

Sähkölamppujen ja niiden kaltaisten tavaroiden avonaiset lasikuvut ja nii
den lasiosat, ilman asennuksia (ei kuitenkaan katodisädeputkia ja sähköva
laistusta varten)

4

0

7013 10 00

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä,
sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen, lasikeramiikkaa (ei kuiten
kaan nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat, keittolevyt, lyijykehysteiset ikku
nat ja niiden kaltaiset tavarat, valaistustarvikkeet ja niiden osat, hajuvesija sen kaltaiset suihkupullot)

11

0

7013 22 10

Jalalliset juomalasit, lyijykristallia, käsin aloitetut

11

0

7013 22 90

Jalalliset juomalasit, lyijykristallia, koneellisesti aloitetut

11

0

7013 28 10

Jalalliset juomalasit, käsin aloitetut (ei kuitenkaan lasikeramiikkaa ja lyijyk
ristallia)

11

0

7013 28 90

Jalalliset juomalasit, koneellisesti aloitetut (ei kuitenkaan lasikeramiikkaa ja
lyijykristallia)

11

0

7013 33 11

Juomalasit, lyijykristallia, käsin aloitetut, hiotut tai muulla tavalla koristel
lut (ei kuitenkaan jalalliset)

11

0

7013 33 19

Juomalasit, lyijykristallia, käsin aloitetut (ei kuitenkaan hiotut tai muulla
tavalla koristellut sekä jalalliset)

11

0

7013 33 91

Juomalasit, lyijykristallia, koneellisesti aloitetut, hiotut tai muulla tavalla
koristellut (ei kuitenkaan jalalliset)

11

0

7013 33 99

Juomalasit, lyijykristallia, koneellisesti aloitetut (ei kuitenkaan hiotut tai
muulla tavalla koristellut sekä jalalliset)

11

0

7013 37 10

Juomalasit, karkaistua lasia (ei kuitenkaan jalalliset)

11

0

7013 37 51

Juomalasit, käsin aloitetut, hiotut tai muulla tavalla koristellut (ei kuiten
kaan lasikeramiikkaa, lyijykristallia tai karkaistua lasia sekä jalalliset)

11

0

7013 37 59

Juomalasit, käsin aloitetut (ei kuitenkaan hiotut tai muulla tavalla koristel
lut; lasikeramiikkaa, lyijykristallia tai karkaistua lasia sekä jalalliset)

11

0

7013 37 91

Juomalasit, koneellisesti aloitetut, hiotut tai muulla tavalla koristellut (ei
kuitenkaan lasikeramiikkaa, lyijykristallia tai karkaistua lasia sekä jalalliset)

11

0
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7013 37 99

Juomalasit, koneellisesti aloitetut (ei kuitenkaan hiotut tai muulla tavalla
koristellut; lasikeramiikkaa, lyijykristallia tai karkaistua lasia sekä jalalliset)

11

0

7013 41 10

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä tai keittiöesineinä, lyijykristal
lia, käsin aloitetut (ei kuitenkaan nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat, juo
malasit, lasiset säilöntätölkit (steriloimistölkit) sekä termospullot ja muut
termosastiat)

11

0

7013 41 90

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä tai keittiöesineinä, lyijykristal
lia, koneellisesti aloitetut (ei kuitenkaan nimikkeiden 7010 ja 7018 tava
rat, juomalasit, lasiset säilöntätölkit (steriloimistölkit) sekä termospullot ja
muut termosastiat)

11

0

7013 42 00

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä tai keittiöesineinä, lasia, jonka
lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10-6 / K 0–300 celsiusasteen
lämpötila-alueella (ei kuitenkaan lasiesineet lasikeramiikasta tai lyijykristal
lista, nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat, juomalasit, lasiset säilöntätölkit
(steriloimistölkit) sekä termospullot ja muut termosastiat)

11

0

7013 49 10

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä tai keittiöesineinä, karkaistua
lasia (ei kuitenkaan lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 x
10-6 / K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella, lasiesineet lasikeramiikasta
tai lyijykristallista, nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat, juomalasit, lasiset
säilöntätölkit (steriloimistölkit) sekä termospullot ja muut termosastiat)

11

0

7013 49 91

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä tai keittiöesineinä, käsin aloi
tetut (ei kuitenkaan karkaistua lasia tai lasia, jonka lämpölaajenemisker
roin on enintään 5 × 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella, la
siesineet lasikeramiikasta tai lyijykristallista, nimikkeiden 7010 ja 7018 ta
varat, juomalasit, lasiset säilöntätölkit (steriloimistölkit) sekä termospullot
ja muut termosastiat)

11

0

7013 49 99

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä tai keittiöesineinä, koneelli
sesti aloitetut (ei kuitenkaan karkaistua lasia tai lasia, jonka lämpölaajene
miskerroin on enintään 5 × 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alu
eella, lasiesineet lasikeramiikasta tai lyijykristallista, nimikkeiden 7010 ja
7018 tavarat, juomalasit, lasiset säilöntätölkit (steriloimistölkit) sekä ter
mospullot ja muut termosastiat)

11

0

7013 91 10

Lasiesineet, jollaisia käytetään toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun
tai sen kaltaiseen tarkoitukseen, lyijykristallia, käsin aloitetut (ei kuiten
kaan pöytä- tai keittiöesineinä käytetyt lasiesineet, juomalasit, nimikkeiden
7010 ja 7018 tavarat, peilit, lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset ta
varat, valaistustarvikkeet ja niiden osat, hajuvesi- ja sen kaltaiset suihku
pullot)

11

0
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7013 91 90

Lasiesineet, jollaisia käytetään toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun
tai sen kaltaiseen tarkoitukseen, lyijykristallia, koneellisesti aloitetut (ei
kuitenkaan pöytä- tai keittiöesineinä käytetyt lasiesineet, nimikkeiden
7010 ja 7018 tavarat, peilit, lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset ta
varat, valaistustarvikkeet ja niiden osat, hajuvesi- ja sen kaltaiset suihku
pullot)

11

0

7013 99 00

Lasiesineet, jollaisia käytetään toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun
tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (ei kuitenkaan pöytä- tai keittiöesineinä
käytetyt lasiesineet lyijykristallia, nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat, peilit,
lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset tavarat, valaistustarvikkeet ja nii
den osat, hajuvesi- ja sen kaltaiset suihkupullot)

11

0

7014 00 00

Lasiesineet merkinantoa varten ja optiset lasielementit, optisesti työstämät
tömät (ei kuitenkaan kellolasi, lasit näköä korjaaviin tai korjaamattomiin
silmälaseihin, myös ontot lasipallot ja niiden segmentit tällaisten lasien
valmistukseen, irralliset lasijyväset (microspheres) sekä valaistustarvikkeet
ja niiden osat)

3

0

7015 10 00

Lasit näköä korjaaviin silmälaseihin, kuperat, taivutetut, koverretut tai vas
taavalla tavalla muotoillut, optisesti työstämättömät (ei kuitenkaan tällai
seen tarkoitukseen käytettävä tasolasi)

3

0

7015 90 00

Kellonlasit ja niiden kaltaiset lasit, lasit näköä korjaamattomiin silmälasei
hin, kuperat, taivutetut, koverretut tai vastaavalla tavalla muotoillut, opti
sesti työstämättömät; ontot lasipallot ja niiden segmentit, tällaisten lasien
valmistukseen käytettävät (ei kuitenkaan tällaiseen tarkoitukseen käytet
tävä tasolasi ja lasit näköä korjaaviin silmälaseihin)

3

0

7016 10 00

Lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alustalla, mosaiikkityöhön tai sen kaltai
seen koristetarkoitukseen (ei kuitenkaan valmiit laatat ja muut koriste-esi
neet lasisista mosaiikkikuutioista)

8

0

7016 90 10

Lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset tavarat (ei kuitenkaan yli 100
vuotta vanhat)

3

0

7016 90 80

Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitavarat, myös lankavahvistei
set, jollaisia käytetään rakennuksiin ja muihin rakenteisiin (ei kuitenkaan
laminoidut varmuuslasit, monikerroksiset eristyslasielementit ja lyijyke
hysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset tavarat)

3 MIN 1,2 EUR/
100 kg/br

0

7017 10 00

Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset lasiesineet,
myös asteikolla varustetut tai täsmätyt, sulatettua kvartsia tai muuta sula
tettua piidioksidia (ei kuitenkaan astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kul
jetukseen tai pakkaamiseen sekä 90 ryhmän mittaus-, tarkistus- ja lääke
tieteelliset kojeet ja laitteet)

3

0

7017 20 00

Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset lasiesineet,
myös asteikolla varustetut tai täsmätyt, lasia, jonka lämpölaajenemisker
roin on enintään 5 x 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella (ei
kuitenkaan sulatetusta kvartsista tai muusta sulatetusta piidioksidista val
mistetut sekä astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaa
miseen, ja 90 ryhmän mittaus-, tarkistus- ja lääketieteelliset kojeet ja lait
teet)

3

0
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7017 90 00

Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset lasiesineet,
myös asteikolla varustetut tai täsmätyt (ei kuitenkaan lasia, jonka lämpö
laajenemiskerroin on enintään 5 × 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen lämpö
tila-alueella; sulatetusta kvartsista tai muusta sulatetusta piidioksidista val
mistetut; tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen käytetyt astiat; 90 ryh
män mittaus-, tarkistus- ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet)

3

0

7018 10 11

Lasihelmet, hiotut ja mekaanisesti kiillotetut (ei kuitenkaan niistä valmiste
tut esineet)

vapaa

0

7018 10 19

Lasihelmet (ei kuitenkaan hiotut ja mekaanisesti kiillotetut helmet ja niistä
valmistetut esineet)

7

0

7018 10 30

Luonnonhelmien jäljitelmät, lasia (ei kuitenkaan niistä valmistetut esineet)

vapaa

0

7018 10 51

Jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät, lasia, hiotut ja mekaanisesti kiillotetut
(ei kuitenkaan niistä valmistetut esineet)

vapaa

0

7018 10 59

Jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät, lasia (ei kuitenkaan hiotut ja mekaani
sesti kiillotetut helmet ja niistä valmistetut esineet)

3

0

7018 10 90

Korallijäljitelmät ja niiden kaltaiset pienet lasitavarat (ei kuitenkaan niistä
valmistetut esineet sekä luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jälji
telmät)

3

0

7018 20 00

Lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään 1 mm

3

0

7018 90 10

Lasisilmät, lasihelmistä, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jälji
telmistä tai muista pienistä lasitavaroista valmistetut esineet (ei kuitenkaan
proteesit ja epäaidot korut)

3

0

7018 90 90

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, lasista ns. lampputyönä tehdyt (ei
kuitenkaan epäaidot korut)

6

0

7019 11 00

Katkotut lasikuitusäikeet (silvotut säikeet), pituus enintään 50 mm

7

0

7019 12 00

Jatkuvakuituinen kiertämätön lasikuitulanka (rovings)

7

0

7019 19 10

Lasikuitulanka ja lasikuitufilamentit (ei kuitenkaan katkotut lasikuitusäi
keet, pituus enintään 50 mm sekä jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (ro
vings))

7

0

7019 19 90

Lasikatkokuitu

7

0

7019 31 00

Matot, epäsäännöllisesti laminoiduista lasikuiduista

7

0
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7019 32 00

Ohutlevyt (voiles), epäsäännöllisesti laminoiduista lasikuiduista

5

0

7019 39 00

Levyt ja niiden kaltaiset kutomattomat tuotteet, lasikuitua (ei kuitenkaan
matot ja ohutlevyt (voiles))

5

0

7019 40 00

Kudotut kankaat, jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta
(rovings) valmistetut

7

0

7019 51 00

Kudotut kankaat, myös kudotut nauhat, lasikuitua, leveys enintään 30 cm
(ei kuitenkaan jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta (ro
vings) valmistetut)

7

0

7019 52 00

Kudotut kankaat, myös kudotut nauhat, leveys suurempi kuin 30 cm,
palttinasidosta, paino pienempi kuin 250 g/m2, lasikuitufilamenttilankaa,
jossa yksinkertaisen langan pituusmassa on enintään 136 texiä (ei kuiten
kaan jatkuvakuituisesta lasikuitulangasta (rovings) valmistetut)

7

0

7019 59 00

Kudotut kankaat, myös kudotut nauhat, lasikuitua, leveys suurempi kuin
30 cm (ei kuitenkaan palttinasidoksinen kangas, jonka paino on pienempi
kuin 250 g/m2 ja yksinkertaisen langan pituusmassa enintään 136 texiä,
sekä jatkuvakuituisesta lasikuitulangasta (rovings) valmistetut)

7

0

7019 90 10

Lasikuitu, massatavarana tai tukkoina (ei kuitenkaan tekstiililasikuidut ja
lasivilla)

7

0

7019 90 30

Tyynyt ja suojavaipat putkien eristykseen, lasikuitua

7

0

7019 90 91

Tavarat tekstiililasikuitua (ei kuitenkaan lanka, kudotut kankaat, myös ku
dotut nauhat, ohutlevyt (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset kutomatto
mat tuotteet, tyynyt ja suojavaipat putkien eristykseen, sekä lasikuidusta
valmistetut harjat ja nukkien peruukit)

7

0

7019 90 99

Tavarat muuta lasikuitua kuin tekstiililasikuitua (ei kuitenkaan sähköeristi
met ja niiden osat, optiset kuitukimput ja kuitukaapelit, lasikuidusta val
mistetut harjat, valokaapelit ja niiden kaltaiset tavarat)

7

0

7020 00 05

Kvartsireaktoriputket ja -pidikkeet, puolijohdeaineiden tuotantoon tarkoi
tettuihin diffuusio- ja hapetusuuneihin asennettaviksi tarkoitetut

vapaa

0

7020 00 07

Termospullojen ja muiden termosastioiden lasisäiliöt, viimeistelemättömät

3

0

7020 00 08

Termospullojen ja muiden termosastioiden lasisäiliöt, valmiit

6

0

7020 00 10

Lasitavarat, sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia, muualle
kuulumattomat

3

0

7020 00 30

Tavarat, lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10– 6 / K 0–
300 celsiusasteen lämpötila-alueella, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan sulatetusta kvartsista tai muusta sulatetusta piidioksidista valmiste
tut)

3

0
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3

0

7020 00 80

Lasitavarat, muualle kuulumattomat

7101 10 00

Luonnonhelmet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiin
nitetyt tai lankaan pujotetut; luonnonhelmet, kuljetuksen helpottamiseksi
väliaikaisesti lankaan pujotetut (ei kuitenkaan helmiäinen)

vapaa

0

7101 21 00

Viljellyt helmet, valmistamattomat, myös lajitellut

vapaa

0

7101 22 00

Viljellyt helmet, valmistetut, myös lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinni
tetyt tai lankaan pujotetut; valmistetut viljellyt helmet, kuljetuksen helpot
tamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

vapaa

0

7102 10 00

Timantit, lajittelemattomat

vapaa

0

7102 21 00

Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai
raakahiotut

vapaa

0

7102 29 00

Teollisuustimantit, valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt (ei kui
tenkaan asentamattomat kivet käytettäviksi äänen tallennus- tai toistoneu
loina eivätkä kivet, jotka soveltuvat mittareiden, mittauskojeiden tai mui
den 90 ryhmän tavaroiden osiksi)

vapaa

0

7102 31 00

Muut kuin teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut,
halkaistut tai raakahiotut (ei kuitenkaan teollisuustimantit)

vapaa

0

7102 39 00

Timantit, valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt (ei kuitenkaan
teollisuustimantit)

vapaa

0

7103 10 00

Jalokivet ja puolijalokivet, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai kar
keasti muotoillut, myös lajitellut (ei kuitenkaan timantit tai jalokivien ja
puolijalokivien jäljitelmät)

vapaa

0

7103 91 00

Rubiinit, safiirit ja smaragdit, valmistetut, myös lajitellut, mutta eivät asen
netut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut, sekä rubiinit, safiirit ja smaragdit,
valmistetut, lajittelemattomat, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti
lankaan pujotetut (ei kuitenkaan ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoil
lut rubiinit, safiirit ja smaragdit eivätkä jalokivien ja puolijalokivien jäljitel
mät)

vapaa

0

7103 99 00

Jalokivet ja puolijalokivet, valmistetut, myös lajitellut, mutta eivät asenne
tut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut, sekä jalokivet ja puolijalokivet, val
mistetut, lajittelemattomat, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lan
kaan pujotetut (ei kuitenkaan ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut
jalokivet ja puolijalokivet eivätkä timantit, rubiinit, safiirit ja smaragdit ja
jalokivien ja puolijalokivien jäljitelmät)

vapaa

0

7104 10 00

Pietsosähköinen kvartsi, synteettistä tai rekonstruoitua kiveä, myös valmis
tetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt

vapaa

0

7104 20 00

Synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat tai
ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut, myös lajitellut (ei kuitenkaan
pietsosähköinen kvartsi)

vapaa

0
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7104 90 00

Synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, valmistetut, myös la
jitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut, sekä lajitte
lemattomat synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, kuljetuk
sen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut (ei kuitenkaan ainoas
taan sahatut tai karkeasti muotoillut kivet eikä pietsosähköinen kvartsi)

vapaa

0

7105 10 00

Timanteista, myös synteettisistä timanteista, saatu pöly ja jauhe

vapaa

0

7105 90 00

Luonnon- tai synteettisistä jalo- ja puolijalokivistä saatu pöly ja jauhe (ei
kuitenkaan timanteista saatu pöly ja jauhe)

vapaa

0

7106 10 00

Hopeajauhe, myös kullatusta tai platinoidusta hopeasta

vapaa

0

7106 91 10

Hopea, myös kullattu tai platinoitu hopea, muokkaamaton, hienous vä
hintään 999 ‰ (ei kuitenkaan hopeajauhe)

vapaa

0

7106 91 90

Hopea, myös kullattu tai platinoitu hopea, muokkaamaton, hienous pie
nempi kuin 999 ‰ (ei kuitenkaan hopeajauhe)

vapaa

0

7106 92 20

Hopea, myös kullattu tai platinoitu hopea, puolivalmiste, hienous vähin
tään 750 ‰

vapaa

0

7106 92 80

Hopea, myös kullattu tai platinoitu hopea, puolivalmiste, hienous pie
nempi kuin 750 ‰

vapaa

0

7107 00 00

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettu kuin puolival
misteena

vapaa

0

7108 11 00

Kulta, jauheena, myös platinoitu kulta, muuhun kuin monetaariseen tar
koitukseen

vapaa

0

7108 12 00

Kulta, myös platinoitu kulta, muokkaamattomana, muuhun kuin mone
taariseen tarkoitukseen (ei kuitenkaan jauheena)

vapaa

0

7108 13 10

Tangot, lanka ja profiilit; laatat; levyt ja nauhat, joiden paksuus tukiainetta
lukuun ottamatta on suurempi kuin 0,15 mm; kultaa, myös platinoitua
kultaa, muuhun kuin monetaariseen tarkoitukseen

vapaa

0

7108 13 80

Kulta, myös platinoitu kulta, puolivalmisteena, muuhun kuin monetaari
seen tarkoitukseen (ei kuitenkaan levyt ja nauhat, joiden paksuus tukiai
netta lukuun ottamatta on suurempi kuin 0,15 mm, ja laatat, tangot,
lanka ja profiilit)

vapaa

0

7108 20 00

Monetaarinen kulta

vapaa

0

7109 00 00

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettu kuin
puolivalmisteena

vapaa

0

7110 11 00

Platina, muokkaamaton ja jauhe

vapaa

0

7110 19 10

Tangot, lanka ja profiilit; laatat; levyt ja nauhat, joiden paksuus tukiainetta
lukuun ottamatta on suurempi kuin 0,15 mm; platinaa

vapaa

0
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7110 19 80

Platina, puolivalmisteena (ei kuitenkaan levyt ja nauhat, joiden paksuus tu
kiainetta lukuun ottamatta on suurempi kuin 0,15 mm, ja laatat, tangot,
lanka ja profiilit)

vapaa

0

7110 21 00

Palladium, muokkaamaton ja jauhe

vapaa

0

7110 29 00

Palladium, puolivalmisteena

vapaa

0

7110 31 00

Rodium, muokkaamaton ja jauhe

vapaa

0

7110 39 00

Rodium, puolivalmisteena

vapaa

0

7110 41 00

Iridium, osmium ja rutenium, muokkaamaton ja jauhe

vapaa

0

7110 49 00

Iridium, osmium ja rutenium, puolivalmisteena

vapaa

0

7111 00 00

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistet
tuna kuin puolivalmisteena

vapaa

0

7112 30 00

Jalometallia tai jalometalliyhdisteitä sisältävä tuhka

vapaa

0

7112 91 00

Jätteet ja romu, kultaa, myös kullalla pleteroitua metallia, sekä muu jäte ja
romu, jossa on kultaa tai kultayhdisteitä, pääasiassa jalometallien taltee
nottoon tarkoitettu (ei kuitenkaan kultaa tai kultayhdisteitä sisältävä tuhka
ja kultaa sisältävä jäte ja romu, joka on sulatettu valmistamattomiksi har
koiksi, valanteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon, eivätkä jalometallia sisäl
tävät lakaisut ja tuhka)

vapaa

0

7112 92 00

Jätteet ja romu, platinaa, myös platinalla pleteroitua metallia, sekä muu
jäte ja romu, jossa on platinaa tai platinayhdisteitä, pääasiassa jalometal
lien talteenottoon tarkoitettu (ei kuitenkaan platinaa tai platinayhdisteitä
sisältävä tuhka ja platinaa sisältävä jäte ja romu, joka on sulatettu valmis
tamattomiksi harkoiksi, valanteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon, eivätkä
jalometallia sisältävät lakaisut ja tuhka)

vapaa

0

7112 99 00

Jätteet ja romu, hopeaa, myös hopealla pleteroitua metallia, sekä muu jäte
ja romu, jossa on hopeaa tai hopeayhdisteitä, pääasiassa jalometallien tal
teenottoon tarkoitettu (ei kuitenkaan tuhka eikä jalometalleja sisältävä jäte
ja romu, joka on sulatettu valmistamattomiksi harkoiksi, valanteiksi tai
niiden kaltaiseen muotoon)

vapaa

0

7113 11 00

Korut ja niiden osat, hopeaa, myös muulla jalometallilla pleteroituna tai
muulla tavalla pinnoitettuna (ei kuitenkaan yli 100 vuotta vanhat tavarat)

2,5

0

7113 19 00

Korut ja niiden osat, muuta jalometallia kuin hopeaa, myös jalometallilla
pleteroituna tai muulla tavalla pinnoitettuna (ei kuitenkaan yli 100 vuotta
vanhat tavarat)

2,5

0
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7113 20 00

Korut ja niiden osat, jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia (ei kuiten
kaan yli 100 vuotta vanhat tavarat)

4

0

7114 11 00

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, hopeaa, myös muulla jalome
tallilla pleteroituna tai muulla tavalla pinnoitettuna (ei kuitenkaan korut,
kellot ja niiden osat, soittimet, aseet, hajuvesisuihkupullot ja niiden suih
kutuspäät, alkuperäisveistokset, kokoelmaesineet sekä antiikkiesineet)

2

0

7114 19 00

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, muuta jalometallia kuin ho
peaa, myös jalometallilla pleteroituna tai muulla tavalla pinnoitettuna (ei
kuitenkaan korut, kellot ja niiden osat, soittimet, aseet, hajuvesisuihkupul
lot ja niiden suihkutuspäät, alkuperäisveistokset, kokoelmaesineet sekä an
tiikkiesineet)

2

0

7114 20 00

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallilla pleteroitua epäja
loa metallia (ei kuitenkaan korut, kellot ja niiden osat, soittimet, aseet, ha
juvesisuihkupullot ja niiden suihkutuspäät, alkuperäisveistokset, kokoel
maesineet sekä antiikkiesineet)

2

0

7115 10 00

Katalyytit, kankaana tai ristikkoina, platinaa

vapaa

0

7115 90 10

Tavarat, jalometallia, muualle kuulumattomat

3

0

7115 90 90

Tavarat, jalometallilla pleteroitua metallia, muualle kuulumattomat

3

0

7116 10 00

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä,
muualle kuulumattomat

vapaa

0

7116 20 11

Kaulanauhat, rannerenkaat ja muut kokonaan luonnon jalokivistä tai
luonnon puolijalokivistä valmistetut esineet, ainoastaan lankaan pujotetut,
ilman kiinnikkeitä tai muita tarvikkeita

vapaa

0

7116 20 19

Tavarat, jotka on kokonaan valmistettu luonnonjalokivistä tai -puolijaloki
vistä, muualle kuulumattomat

2,5

0

7116 20 90

Tavarat, jotka on valmistettu luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista
jalo- ja puolijalokivistä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan ne, jotka
on kokonaan valmistettu luonnonjalokivistä tai -puolijalokivistä)

2,5

0

7117 11 00

Kalvosinnapit ja niiden kaltaiset irtonapit, epäjaloa metallia, myös hopeoi
dut, kullatut tai platinoidut

4

0

7117 19 10

Epäaidot korut, epäjaloa metallia, myös hopeoidut, kullatut tai platinoidut,
joissa on lasiosia (ei kuitenkaan kalvosinnapit ja niiden kaltaiset irtonapit)

4

0

7117 19 91

Epäaidot korut, epäjaloa metallia, myös hopeoidut, kullatut tai platinoidut
(ei kuitenkaan korut, joissa on lasiosia, sekä kalvosinnapit ja niiden kaltai
set irtonapit)

4

0

7117 19 99

Epäaidot korut, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan hopeoidut, kullatut tai
platinoidut korut ja korut, joissa on lasiosia, sekä kalvosinnapit ja niiden
kaltaiset irtonapit)

4

0
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7117 90 00

Epäaidot korut (ei kuitenkaan korut epäjaloa metallia, myös hopeoidut,
kullatut tai platinoidut)

4

0

7118 10 10

Hopearahat (ei kuitenkaan lailliset maksuvälineet, mitalit, rahoista tehdyt
korut, kokoelmaesineet sekä jätteet ja romu)

vapaa

0

7118 10 90

Metallirahat (ei kuitenkaan lailliset maksuvälineet, kulta- ja hopearahat,
mitalit, rahoista tehdyt korut, kokoelmaesineet sekä jätteet ja romu)

vapaa

0

7118 90 00

Metallirahat, jotka ovat laillisia maksuvälineitä

vapaa

0

7201 10 11

Seostamaton harkkorauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuo
dossa, jossa on enintään 0,5 painoprosenttia fosforia, vähintään 0,4 pai
noprosenttia mangaania ja enintään 1 painoprosentti piitä

1,7

0

7201 10 19

Seostamaton harkkorauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuo
dossa, jossa on enintään 0,5 painoprosenttia fosforia, vähintään 0,4 pai
noprosenttia mangaania ja enemmän kuin 1 painoprosentti piitä

1,7

0

7201 10 30

Seostamaton harkkorauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuo
dossa, jossa on enintään 0,5 painoprosenttia fosforia ja vähintään 0,1 pai
noprosenttia mutta vähemmän kuin 0,4 painoprosenttia mangaania

1,7

0

7201 10 90

Seostamaton harkkorauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuo
dossa, jossa on enintään 0,5 painoprosenttia fosforia ja enintään 0,1 pai
noprosenttia mangaania

vapaa

0

7201 20 00

Seostamaton harkkorauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuo
dossa, jossa on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia fosforia

2,2

0

7201 50 10

Seostettu harkkorauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa,
jossa on vähintään 0,3 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti
titaania ja vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti
vanadiinia

vapaa

0

7201 50 90

Seostettu harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa al
kumuodossa (ei kuitenkaan seostettu harkkorauta, jossa on vähintään 0,3
painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti titaania ja vähintään
0,5 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti vanadiinia)

1,7

0

7202 11 20

Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä ja jonka
rakeiden koko on enintään 5 mm ja mangaanipitoisuus suurempi kuin 65
painoprosenttia

2,7

0

7202 11 80

Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä (ei kui
tenkaan ferromangaani, jonka rakeiden koko on enintään 5 mm ja man
gaanipitoisuus suurempi kuin 65 painoprosenttia)

2,7

0

7202 19 00

Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä

2,7

0

7202 21 00

Ferropii, jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia piitä

5,7

0
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7202 29 10

Ferropii, jossa on enintään 55 painoprosenttia piitä ja vähintään 4 paino
prosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia

5,7

0

7202 29 90

Ferropii, jossa on enintään 55 painoprosenttia piitä (ei kuitenkaan ferro
pii, jossa on vähintään 4 painoprosenttia mutta enintään 10 painopro
senttia magnesiumia)

5,7

0

7202 30 00

Ferropiimangaani

3,7

0

7202 41 10

Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia, mutta enintään 6
painoprosenttia hiiltä

4

0

7202 41 90

Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 6 painoprosenttia hiiltä

4

0

7202 49 10

Ferrokromi, jossa on enintään 0,05 painoprosenttia hiiltä

7

0

7202 49 50

Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 0,05 painoprosenttia mutta enintään
0,5 painoprosenttia hiiltä

7

0

7202 49 90

Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia mutta enintään
4 painoprosenttia hiiltä

7

0

7202 50 00

Ferropiikromi

2,7

0

7202 60 00

Ferronikkeli

vapaa

0

7202 70 00

Ferromolybdeeni

2,7

0

7202 80 00

Ferrovolframi ja ferropiivolframi

vapaa

0

7202 91 00

Ferrotitaani ja ferropiititaani

2,7

0

7202 92 00

Ferrovanadiini

2,7

0

7202 93 00

Ferroniobium

vapaa

0

7202 99 10

Ferrofosfori

vapaa

0

7202 99 30

Ferropiimagnesium

2,7

0

7202 99 80

Ferroseokset (ei kuitenkaan ferromangaani, ferropii, ferropiimangaani, fer
rokromi, ferropiikromi, ferronikkeli, ferromolybdeeni, ferrovolframi, fer
ropiivolframi, ferrotitaani, ferropiititaani, ferrovanadiini, ferroniobium, fer
rofosfori ja ferropiimagnesium)

2,7

0

7203 10 00

Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet, sään
nöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

vapaa

0

7203 90 00

Huokoiset rautapohjaiset tuotteet, jotka on saatu sulasta harkkoraudasta
sumutustekniikkaa käyttäen, ja rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94
painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltai
sessa muodossa

vapaa

0
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7204 10 00

Valuraudan jätteet ja romu (ei kuitenkaan radioaktiivinen)

vapaa

0

7204 21 10

Ruostumattoman teräksen jätteet ja romu, joissa on vähintään 8 paino
prosenttia nikkeliä (ei kuitenkaan radioaktiiviset jätteet ja romu sekä pa
risto- ja akkujätteet ja -romu)

vapaa

0

7204 21 90

Ruostumattoman teräksen jätteet ja romu (ei kuitenkaan ne, joissa on vä
hintään 8 painoprosenttia nikkeliä, radioaktiiviset jätteet ja romu sekä pa
risto- ja akkujätteet ja -romu)

vapaa

0

7204 29 00

Seosteräksen jätteet ja romu (ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä
saadut, radioaktiiviset jätteet ja romu sekä paristo- ja akkujätteet ja -romu)

vapaa

0

7204 30 00

Tinatun raudan tai teräksen jätteet ja romu (ei kuitenkaan radioaktiiviset
jätteet ja romu sekä paristo- ja akkujätteet ja -romu)

vapaa

0

7204 41 10

Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahaus
jätteet ja viilajauho, rautaa tai terästä, myös paaleina (ei kuitenkaan valu
rautaa, seosterästä tai tinattua rautaa tai terästä)

vapaa

0

7204 41 91

Purseet, jäysteet ja leikkausjätteet, rautaa tai terästä, myös paaleina (ei kui
tenkaan valurautaa, seosterästä tai tinattua rautaa tai terästä)

vapaa

0

7204 41 99

Purseet, jäysteet ja leikkausjätteet, rautaa tai terästä, paalaamattomina (ei
kuitenkaan valurautaa, seosterästä tai tinattua rautaa tai terästä)

vapaa

0

7204 49 10

Raudan tai teräksen jätteet ja romu, paloiteltuina (ei kuitenkaan kuona,
hehkuhilse ja muu raudan ja teräksen valmistuksessa syntyvä jäte; radioak
tiiviset jätteet ja romu; harkkorauta ja peilirauta, möhkäleinä tai muussa
alkumuodossa; jätteet ja romu valurautaa, seosterästä tai tinattua rautaa
tai terästä; sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajät
teet, sahausjätteet ja viilajauho; purseet, jäysteet ja leikkausjätteet; galvaa
nisten parien, paristojen ja akkujen jätteet ja romu)

vapaa

0

7204 49 30

Raudan tai teräksen jätteet ja romu; paloittelemattomina; paaleina (ei kui
tenkaan kuona, hehkuhilse ja muu raudan ja teräksen valmistuksessa syn
tyvä jäte; radioaktiiviset jätteet ja romu; harkkorauta ja peilirauta, möhkä
leinä tai muussa alkumuodossa; jätteet ja romu valurautaa, seosterästä tai
tinattua rautaa tai terästä; sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimis
jätteet, hiomajätteet, sahausjätteet ja viilajauho; purseet, jäysteet ja leik
kausjätteet; galvaanisten parien, paristojen ja akkujen jätteet ja romu)

vapaa

0
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7204 49 90

Raudan tai teräksen jätteet ja romu; paloittelemattomina; paalaamatto
mina (ei kuitenkaan kuona, hehkuhilse ja muu raudan ja teräksen valmis
tuksessa syntyvä jäte; radioaktiiviset jätteet ja romu; harkkorauta ja peili
rauta, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa; jätteet ja romu valurautaa,
seosterästä tai tinattua rautaa tai terästä; sorvaus- ja muut lastut, kaavintaja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet ja viilajauho; purseet, jäysteet
ja leikkausjätteet; galvaanisten parien, paristojen ja akkujen jätteet ja
romu)

vapaa

0

7204 50 00

Romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan tuotteet, joiden
kemiallinen rakenne vastaa harkkoraudan, peiliraudan tai ferroseosten
määritelmää)

vapaa

0

7205 10 00

Rakeet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ferro
seoksista saadut rakeet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, tie
tyt pienikaliiperiset tavarat sekä virheelliset kuulalaakerikuulat)

vapaa

0

7205 21 00

Jauheet, seosterästä (ei kuitenkaan ferroseoksista saadut jauheet ja radioak
tiivinen rautajauhe (isotoopit))

vapaa

0

7205 29 00

Jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kui
tenkaan ferroseoksista saadut jauheet ja radioaktiivinen rautajauhe (isotoo
pit))

vapaa

0

7206 10 00

Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut
harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)

vapaa

0

7206 90 00

Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei
kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut
tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)

vapaa

0

7207 11 11

Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatku
vavaletut

vapaa

0

7207 11 14

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään
130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)

vapaa

0

7207 11 16

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi
kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattite
rästä)

vapaa

0
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7207 11 90

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut

vapaa

0

7207 12 10

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun
kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut
tai jatkuvavaletut

vapaa

0

7207 12 90

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun
kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut

vapaa

0

7207 19 12

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikul
mion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut

vapaa

0

7207 19 19

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikul
mion muotoiset, taotut

vapaa

0

7207 19 80

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin
0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön,
suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)

vapaa

0

7207 20 11

Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25
painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muo
toiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvava
letut

vapaa

0

7207 20 15

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 pai
noprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileik
kaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi
kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattite
rästä)

vapaa

0

7207 20 17

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 pai
noprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoi
set, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut
(ei kuitenkaan automaattiterästä)

vapaa

0

7207 20 19

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 pai
noprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoi
set, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut

vapaa

0

7207 20 32

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 pai
noprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön)
muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavale
tut

vapaa

0
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7207 20 39

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 pai
noprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön)
muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut

vapaa

0

7207 20 52

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 pai
noprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muo
toiset, valssatut tai jatkuvavaletut

vapaa

0

7207 20 59

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 pai
noprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muo
toiset, taotut

vapaa

0

7207 20 80

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 pai
noprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakai
teen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)

vapaa

0

7208 10 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on
suoraan valssauksesta johtuvia pintakuvioita

vapaa

0

7208 25 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 4,75 mm, peitatut, ilman pintakuvioita

vapaa

0

7208 26 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm, peitatut, ilman pintaku
vioita

vapaa

0

7208 27 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
pienempi kuin 3 mm, peitatut, ilman pintakuvioita

vapaa

0

7208 36 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 10 mm, peittaamattomat, ilman pintakuvioita

vapaa

0

7208 37 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 4,75 mm mutta pienempi kuin 10 mm, peittaamattomat, ilman
pintakuvioita

vapaa

0

7208 38 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm, peittaamattomat, ilman
pintakuvioita

vapaa

0

7208 39 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
pienempi kuin 3 mm, peittaamattomat, ilman pintakuvioita

vapaa

0
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7208 40 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimatto
mat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat,
joissa on suoraan valssauksesta johtuvia pintakuvioita

vapaa

0

7208 51 20

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimatto
mat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat,
paksuus suurempi kuin 15 mm, ilman pintakuviointia

vapaa

0

7208 51 91

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
2 050 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimat
tomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat,
paksuus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 15 mm, ilman pintakuvi
ointia (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))

vapaa

0

7208 51 98

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
2 050 mm mutta vähintään 600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuuma
valssatut mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla ai
neella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 10 mm mutta enintään
15 mm, ilman pintakuviointia

vapaa

0

7208 52 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys enintään
1 250 mm, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta
tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm, ilman pintakuviointia

vapaa

0

7208 52 91

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
2 050 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimat
tomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat,
paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm, ilman pintakuvioin
tia

vapaa

0

7208 52 99

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
2 050 mm mutta vähintään 600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuuma
valssatut mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla ai
neella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm, ilman pintakuviointia (ei kuitenkaan neljältä sivulta tai suljetussa
laatikkourassa kuumavalssatut, leveys enintään 1 250 mm)

vapaa

0

7208 53 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys enintään
1 250 mm, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta
tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, mutta pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 4 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm, ilman pintakuviointia

vapaa

0

7208 53 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimatto
mat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat,
paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm, ilman pintaku
viointia (ei kuitenkaan neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuuma
valssatut, leveys enintään 1 250 mm ja paksuus vähintään 4 mm)

vapaa

0

7208 54 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimatto
mat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat,
paksuus pienempi kuin 3 mm, ilman pintakuviointia

vapaa

0

7208 90 20

Levyvalmisteet, rautaa tai terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssa
tut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla me
tallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, rei'itetyt

vapaa

0

7208 90 80

Levyvalmisteet, rautaa tai terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssa
tut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla me
tallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, rei'ittämättömät

vapaa

0
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7209 15 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla
tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään
3 mm

vapaa

0

7209 16 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin
1 mm mutta pienempi kuin 3 mm, ”sähkötekniset”

vapaa

0

7209 16 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla
tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus suurempi
kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm (ei kuitenkaan ”sähkötekniset”)

vapaa

0

7209 17 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm
mutta enintään 1 mm, ”sähkötekniset”

vapaa

0

7209 17 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla
tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään
0,5 mm mutta enintään 1 mm (ei kuitenkaan ”sähkötekniset”)

vapaa

0

7209 18 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin
0,5 mm, ”sähkötekniset”

vapaa

0

7209 18 91

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla
tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään
0,35 mm mutta pienempi kuin 0,5 mm (ei kuitenkaan ”sähkötekniset”)

vapaa

0

7209 18 99

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelatut, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla
tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi
kuin 0,35 mm (ei kuitenkaan ”sähkötekniset”)

vapaa

0

7209 25 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 3 mm

vapaa

0

7209 26 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, paksuus suurempi
kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm, ”sähkötekniset”

vapaa

0

7209 26 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm (ei kuitenkaan ”sähkö
tekniset”)

vapaa

0

7209 27 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, paksuus vähintään
0,5 mm mutta enintään 1 mm, ”sähkötekniset”

vapaa

0

7209 27 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm (ei kuitenkaan ”sähkötekniset”)

vapaa

0
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7209 28 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, paksuus pienempi
kuin 0,5 mm, ”sähkötekniset”

vapaa

0

7209 28 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus
pienempi kuin 0,5 mm (ei kuitenkaan ”sähkötekniset”)

vapaa

0

7209 90 20

Levyvalmisteet, rautaa tai terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssa
tut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla me
tallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, rei'itetyt

vapaa

0

7209 90 80

Levyvalmisteet, rautaa tai terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssa
tut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla me
tallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, rei'ittämättömät

vapaa

0

7210 11 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, tinatut, paksuus vähintään 0,5 mm

vapaa

0

7210 12 20

Läkkipelti, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm ja
paksuus pienempi kuin 0,5 mm, tinatut [päällystetty metallikerroksella,
jossa on vähintään 97 painoprosenttia tinaa], ei enempää valmistettu kuin
pintakäsitelty

vapaa

0

7210 12 80

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut),
paksuus pienempi kuin 0,5 mm (ei kuitenkaan läkkipelti)

vapaa

0

7210 20 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, lyijyllä pinnoitetut (ei pleteroidut),
myös lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt)

vapaa

0

7210 30 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, sähkösinkityt

vapaa

0

7210 41 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, aallotetut, muulla tavalla sinkillä pin
noitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt)

vapaa

0

7210 49 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, aallottamattomat, muulla tavalla sin
killä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt)

vapaa

0

7210 50 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, kromioksideilla tai kromilla ja kro
mioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut)

vapaa

0

7210 61 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut
(ei pleteroidut)

vapaa

0
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7210 69 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, alumiinilla pinnoitetut mutta ei ple
teroidut (paitsi alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut mutta ei pleteroidut)

vapaa

0

7210 70 10

Läkkipelti, leveys vähintään 600 mm ja paksuus pienempi kuin 0,5 mm
[päällystetty metallikerroksella, jossa on vähintään 97 painoprosenttia ti
naa], ei enempää valmistettu kuin lakattu, ja levyvalmisteet, kromioksi
deilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), rautaa tai
seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssa
tut, lakatut

vapaa

0

7210 70 80

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, maalatut, lakatut tai muovipinnoite
tut (paitsi läkkipelti ja kromilla pinnoitetut (ei pleteroidut) tuotteet, laka
tut)

vapaa

0

7210 90 30

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, pleteroidut

vapaa

0

7210 90 40

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, tinatut ja painetut, leveys
vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut

vapaa

0

7210 90 80

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, kuuma- tai kylmävalssa
tut, leveys vähintään 600 mm, pinnoitetut (ei pleteroidut) (paitsi tinalla,
lyijyllä (myös ternelevyt), sinkillä, alumiinilla, kromilla, kromioksideilla,
muovilla tai platinalla pinnoitetut (mutta ei pleteroidut) tuotteet sekä maa
latut, lakatut tai muovipinnoitetut tuotteet)

vapaa

0

7211 13 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut
kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroi
mattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamatto
mat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, pak
suus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattate
räs (universaaliteräs))

vapaa

0

7211 14 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla
metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään
4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))

vapaa

0

7211 19 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla
metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin
4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))

vapaa

0

7211 23 20

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat
ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa
on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, ”sähkötekniset”

vapaa

0

7211 23 30

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm ja paksuus vähintään 0,35 mm, ainoastaan kylmävalssatut, plete
roimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamat
tomat, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuiten
kaan sähkötekniset levyvalmisteet)

vapaa

0

7211 23 80

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm ja paksuus pienempi kuin 0,35 mm, ainoastaan kylmävalssatut,
pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitta
mattomat, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kui
tenkaan sähkötekniset levyvalmisteet)

vapaa

0

L 356/524

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

7211 29 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat
ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa
on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä

vapaa

0

7211 90 20

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta plete
roimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamat
tomat, rei'itetyt

vapaa

0

7211 90 80

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta plete
roimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamat
tomat, rei'ittämättömät

vapaa

0

7212 10 10

Läkkipelti, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm
ja paksuus pienempi kuin 0,5 mm [päällystetty metallikerroksella, jossa
on vähintään 97 painoprosenttia tinaa], ei enempää valmistettu kuin pin
takäsitelty

vapaa

0

7212 10 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, kuuma- tai kylmävalssa
tut, leveys pienempi kuin 600 mm, tinatut (paitsi läkkipelti, ei enempää
valmistettu kuin pintakäsitelty)

vapaa

0

7212 20 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, sähkösinkityt

vapaa

0

7212 30 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, tinatut (ei kuitenkaan sähkösinkityt)

vapaa

0

7212 40 20

Läkkipelti, leveys pienempi kuin 600 mm ja paksuus pienempi kuin
0,5 mm, tinatut [päällystetty metallikerroksella, jossa on vähintään 97
painoprosenttia tinaa], ei enempää valmistettu kuin lakattu, ja levyvalmis
teet, kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei plete
roidut), rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm,
kuuma- tai kylmävalssatut, lakatut

vapaa

0

7212 40 80

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, kuuma- tai kylmävalssa
tut, leveys pienempi kuin 600 mm, maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut
(paitsi läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu, sekä kromioksideilla
tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut) tuotteet, lakatut)

vapaa

0

7212 50 20

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei
pleteroidut), kuuma- tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan lakatut)

vapaa

0

7212 50 30

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, kromilla tai nikkelillä pinnoitetut (ei
pleteroidut)

vapaa

0

7212 50 40

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, kuparilla pinnoitetut (ei pleteroidut)

vapaa

0
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7212 50 61

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut
(ei pleteroidut)

vapaa

0

7212 50 69

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut), kuuma- tai kylmävalssa
tut (paitsi alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut))

vapaa

0

7212 50 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, pleteroidut (paitsi tinalla, sinkillä,
kuparilla, kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei
pleteroidut), kromilla, nikkelillä tai alumiinilla pinnoitetut tuotteet sekä
maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut tuotteet)

vapaa

0

7212 60 00

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, pleteroidut

vapaa

0

7213 10 00

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostama
tonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria
tai muita muotopoikkeamia

vapaa

0

7213 20 00

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, seostamatonta auto
maattiterästä (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä sy
vennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia)

vapaa

0

7213 91 10

Tangot, kuumavalssatut, betonin raudoitukseen tarkoitetut, sileät, rautaa
tai seostamatonta terästä, säännöttömästi kiepitetyt, poikkileikkaus ympy
rän muotoinen ja läpimitta pienempi kuin 14 mm

vapaa

0

7213 91 20

Tangot, kuumavalssatut, ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut, sileät,
rautaa tai seostamatonta terästä, säännöttömästi kiepitetyt

vapaa

0

7213 91 41

Tangot, kuumavalssatut, rautaa tai seostamatonta terästä, säännöttömästi
kiepitetyt, joissa on enintään 0,06 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaus
ympyrän muotoinen ja läpimitta pienempi kuin 14 mm (ei kuitenkaan au
tomaattiteräksestä valmistetut, tangot, kuumavalssatut, betonin raudoituk
seen tai ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut, sekä tangot, kuuma
valssatut, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai
muita muotopoikkeamia)

vapaa

0

7213 91 49

Tangot, kuumavalssatut, rautaa tai seostamatonta terästä, säännöttömästi
kiepitetyt, joissa on enemmän kuin 0,06 mutta vähemmän kuin 0,25 pai
noprosenttia hiiltä, poikkileikkaus ympyrän muotoinen ja läpimitta pie
nempi kuin 14 mm (ei kuitenkaan automaattiteräksestä valmistetut, tan
got, kuumavalssatut, betonin raudoitukseen tai ulkorenkaiden kudosrun
koihin tarkoitetut sekä tangot, kuumavalssatut, joissa on valssauksessa
syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia)

vapaa

0
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7213 91 70

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostama
tonta terästä, joissa on vähintään 0,25 mutta enintään 0,75 painoprosent
tia hiiltä, poikkileikkaus ympyrän muotoinen ja läpimitta pienempi kuin
14 mm (ei kuitenkaan automaattiteräksestä valmistetut, tangot, sileät, be
tonin raudoitukseen tai ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut sekä
tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai
muita muotopoikkeamia)

vapaa

0

7213 91 90

Tangot, kuumavalssatut, rautaa tai seostamatonta terästä, säännöttömästi
kiepitetyt, joissa on enemmän kuin 0,75 painoprosenttia hiiltä, poikkileik
kaus ympyrän muotoinen ja läpimitta pienempi kuin 14 mm (ei kuiten
kaan automaattiteräksestä valmistetut, tangot, sileät, ulkorenkaiden kudos
runkoihin tarkoitetut sekä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä sy
vennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia)

vapaa

0

7213 99 10

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi
kiepitetyt, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuiten
kaan tangot, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta
pienempi kuin 14 mm, automaattiteräksestä valmistetut tangot sekä tan
got, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita
muotopoikkeamia)

vapaa

0

7213 99 90

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostama
tonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuiten
kaan tangot, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta
pienempi kuin 14 mm, automaattiteräksestä valmistetut tangot sekä tan
got, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita
muotopoikkeamia)

vapaa

0

7214 10 00

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin tao
tut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7214 20 00

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä
syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia

vapaa

0

7214 30 00

Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot,
joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita
muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)

vapaa

0

7214 91 10

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähemmän
kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
(muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauk
sessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja
tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, sekä automaattiteräksestä
valmistetut)

vapaa

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/527

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

7214 91 90

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut
kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähin
tään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
(muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauk
sessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja
tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, sekä automaattiteräksestä
valmistetut)

vapaa

0

7214 99 10

Tangot, betonin raudoitukseen tarkoitetut, sileät, rautaa tai seostamatonta
terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai
kuumapursotetut, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä,
poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset tai muun kuin suorakaiteen muo
toiset

vapaa

0

7214 99 31

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähemmän
kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, joiden poikkileikkaus on ympyrän muo
toinen ja läpimitta vähintään 80 mm (muut kuin automaattiteräksestä val
mistetut, betonin raudoitukseen tarkoitetut sileät tangot, ja tangot, joissa
on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muoto
poikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)

vapaa

0

7214 99 39

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähemmän
kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, joiden poikkileikkaus on ympyrän muo
toinen ja läpimitta pienempi kuin 80 mm (muut kuin automaattiteräk
sestä valmistetut, betonin raudoitukseen tarkoitetut sileät tangot, ja tangot,
joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita
muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)

vapaa

0

7214 99 50

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähemmän
kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset
tai muun kuin neliön tai ympyrän muotoiset (muut kuin automaattiteräk
sestä valmistetut, betonin raudoitukseen tarkoitetut sileät tangot, ja tangot,
joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita
muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)

vapaa

0

7214 99 71

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähintään 0,25
painoprosenttia hiiltä, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja lä
pimitta vähintään 80 mm (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa
syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tan
got, joita on valssauksen jälkeen kierretty, sekä automaattiteräksestä val
mistetut)

vapaa

0

7214 99 79

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähintään 0,25
painoprosenttia hiiltä, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja lä
pimitta pienempi kuin 80 mm (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauk
sessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja
tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, sekä automaattiteräksestä
valmistetut)

vapaa

0

7214 99 95

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähintään 0,25
painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan neliön tai muun kuin suora
kaiteen tai ympyrän muotoinen (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauk
sessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja
tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, sekä automaattiteräksestä
valmistetut)

vapaa

0
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7215 10 00

Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kyl
mänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt

vapaa

0

7215 50 11

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut
kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, joissa on vähemmän
kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
(muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan automaattiteräksestä valmis
tetut)

vapaa

0

7215 50 19

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut
kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, joissa on vähemmän
kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan neliön tai muun
kuin suorakaiteen muotoiset (ei kuitenkaan automaattiteräksestä valmiste
tut)

vapaa

0

7215 50 80

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut
kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, joissa on vähintään
0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan automaattiteräksestä valmiste
tut)

vapaa

0

7215 90 00

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä
viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän
valmistetut, muualle kuulumattomat

vapaa

0

7216 10 00

U-, I- ja H-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmiste
tut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pie
nempi kuin 80 mm

vapaa

0

7216 21 00

L-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi
kuin 80 mm

vapaa

0

7216 22 00

T-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi
kuin 80 mm

vapaa

0

7216 31 10

U-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään
80 mm mutta enintään 220 mm

vapaa

0

7216 31 90

U-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus suurempi
kuin 220 mm

vapaa

0

7216 32 11

I-profiilit, joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut, rautaa tai seostama
tonta terästä, ainoastaan kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursote
tut, korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 220 mm

vapaa

0

7216 32 19

I-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ainoastaan kuumavalssatut,
kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm mutta
enintään 220 mm (ei kuitenkaan alanimike 7216 32 11)

vapaa

0

7216 32 91

I-profiilit, joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut, rautaa tai seostama
tonta terästä, ainoastaan kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursote
tut, korkeus suurempi kuin 220 mm

vapaa

0
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7216 32 99

I-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ainoastaan kuumavalssatut,
kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus suurempi kuin 220 mm (ei
kuitenkaan alanimike 7216 32 91)

vapaa

0

7216 33 10

H-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään
80 mm mutta enintään 180 mm

vapaa

0

7216 33 90

H-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus suurempi
kuin 180 mm

vapaa

0

7216 40 10

L-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään
80 mm

vapaa

0

7216 40 90

T-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään
80 mm

vapaa

0

7216 50 10

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joiden poikkileikkaus
mahtuu neliöön, jonka sivu on enintään 80 mm (ei kuitenkaan U-, I-, H-,
L- ja T-profiilit)

vapaa

0

7216 50 91

Palkoprofiilit, ainoastaan kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut

vapaa

0

7216 50 99

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ainoastaan kuumavalssatut, kuu
mavedetyt tai kuumapursotetut (muut kuin profiilit, joiden poikkileikkaus
mahtuu neliöön, jonka sivu on enintään 80 mm, ja U-, I-, H-, L- ja T-pro
fiilit sekä palkoprofiilit)

vapaa

0

7216 61 10

C-, L-, U-, Z-, omega- tai päästään avoimet profiilit, rautaa tai seostama
tonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, le
vyvalmisteista valmistetut

vapaa

0

7216 61 90

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut
tai kylmänä viimeistellyt, levyvalmisteista valmistetut (ei kuitenkaan C-, L-,
U-, Z-, omega- tai päästään avoimet profiilit)

vapaa

0

7216 69 00

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kyl
mänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan profiloidut levyt)

vapaa

0

7216 91 10

Profiloidut levyt, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai
kylmänä viimeistellyt

vapaa

0

7216 91 80

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä
viimeistellyt, levyvalmisteista valmistetut ja enemmän valmistetut (ei kui
tenkaan profiloidut levyt)

vapaa

0
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7216 99 00

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä
viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ei enempää valmistetut kuin tao
tut, tai taotut, tai muulla tavalla kuumana muokatut ja enemmän valmis
tetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan levyvalmisteista valmistetut)

vapaa

0

7217 10 10

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, pinnoittamaton, myös kiillo
tettu, poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm

vapaa

0

7217 10 31

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä ja jossa on valssauksessa synty
neitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, pinnoittama
ton, poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm

vapaa

0

7217 10 39

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, pinnoittamaton, poikkileik
kauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm (ei kuitenkaan lanka jossa on
valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikke
amia)

vapaa

0

7217 10 50

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä; pinnoittamaton, myös kiillotettu (ei kuitenkaan kuumavalssatut tan
got)

vapaa

0

7217 10 90

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,6 painoprosenttia hiiltä; pinnoittamaton, myös kiillotettu (ei
kuitenkaan kuumavalssatut tangot)

vapaa

0

7217 20 10

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, sinkillä pinnoitettu (ei plete
roitu), poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm

vapaa

0

7217 20 30

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, sinkillä pinnoitettu (ei plete
roitu), poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm (ei kuiten
kaan tangot)

vapaa

0

7217 20 50

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä, sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu) (ei kuitenkaan tangot)

vapaa

0

7217 20 90

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu) (ei
kuitenkaan tangot)

vapaa

0

7217 30 41

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, kuparilla pinnoitettu (ei plete
roitu) (ei kuitenkaan tangot)

vapaa

0
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7217 30 49

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, epäjalolla metallilla pinnoitettu
(ei pleteroitu) (paitsi sinkillä tai kuparilla pinnoitettu (ei pleteroitu) lanka
sekä tangot)

vapaa

0

7217 30 50

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä, epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu) (paitsi sinkillä pinnoi
tettu (ei pleteroitu) lanka sekä tangot)

vapaa

0

7217 30 90

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei ple
teroitu) (paitsi sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu) lanka sekä tangot)

vapaa

0

7217 90 20

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, pinnoitettu (ei pleteroitu) (paitsi
epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu) lanka sekä tangot)

vapaa

0

7217 90 50

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä, pinnoitettu (ei pleteroitu) (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei
pleteroitu) lanka sekä tangot)

vapaa

0

7217 90 90

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vä
hintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, pinnoitettu (ei pleteroitu) (paitsi epäja
lolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu) lanka sekä tangot)

vapaa

0

7218 10 00

Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan
jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)

vapaa

0

7218 91 10

Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
(muun kuin neliön) muotoiset, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

vapaa

0

7218 91 80

Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
(muun kuin neliön) muotoiset, joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

vapaa

0

7218 99 11

Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoi
set, valssatut tai jatkuvavaletut

vapaa

0

7218 99 19

Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoi
set, taotut

vapaa

0

7218 99 20

Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muo
toiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatku
vavaletut

vapaa

0

7218 99 80

Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkauk
seltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)

vapaa

0

7219 11 00

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin
10 mm

vapaa

0
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7219 12 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus vähintään
4,75 mm mutta enintään 10 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

vapaa

0

7219 12 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus vähintään
4,75 mm mutta enintään 10 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 paino
prosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 13 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus vähintään
3 mm mutta enintään 4,75 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

vapaa

0

7219 13 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus vähintään
3 mm mutta enintään 4,75 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

vapaa

0

7219 14 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin
3 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 14 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin
3 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 21 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suu
rempi kuin 10 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 21 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suu
rempi kuin 10 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikke
liä

vapaa

0

7219 22 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähin
tään 4,75 mm mutta enintään 10 mm, joissa on vähintään 2,5 painopro
senttia nikkeliä

vapaa

0

7219 22 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähin
tään 4,75 mm mutta enintään 10 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 pai
noprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 23 00

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähin
tään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm

vapaa

0

7219 24 00

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pie
nempi kuin 3 mm

vapaa

0

7219 31 00

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm

vapaa

0
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7219 32 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta
pienempi kuin 4,75 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 32 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta
pienempi kuin 4,75 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

vapaa

0

7219 33 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm
mutta pienempi kuin 3 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nik
keliä

vapaa

0

7219 33 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm
mutta pienempi kuin 3 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosent
tia nikkeliä

vapaa

0

7219 34 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm
mutta enintään 1 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 34 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm
mutta enintään 1 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nik
keliä

vapaa

0

7219 35 10

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähemmän kuin
0,5 mm, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 35 90

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähemmän kuin
0,5 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7219 90 20

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumatai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, rei'itetyt

vapaa

0

7219 90 80

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumatai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, rei'ittämättömät

vapaa

0

7220 11 00

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm

vapaa

0

7220 12 00

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin
4,75 mm

vapaa

0

7220 20 21

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm, joissa
on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7220 20 29

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm, joissa
on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0
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7220 20 41

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin
0,35 mm mutta pienempi kuin 3 mm, joissa on vähintään 2,5 painopro
senttia nikkeliä

vapaa

0

7220 20 49

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin
0,35 mm mutta pienempi kuin 3 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 pai
noprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7220 20 81

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus enintään 0,35 mm,
joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7220 20 89

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei
enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus enintään 0,35 mm,
joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7220 90 20

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm,
kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, rei'itetyt

vapaa

0

7220 90 80

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm,
kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, rei'ittämättömät

vapaa

0

7221 00 10

Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt,
joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7221 00 90

Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt,
joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 11 11

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, läpimitta vähintään 80 mm, joissa on vähintään 2,5 painopro
senttia nikkeliä

vapaa

0

7222 11 19

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, läpimitta vähintään 80 mm, joissa on vähemmän kuin 2,5 pai
noprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 11 81

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, läpimitta pienempi kuin 80 mm ja joissa on vähintään 2,5 pai
noprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 11 89

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, läpimitta pienempi kuin 80 mm ja joissa on vähemmän kuin
2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 19 10

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähintään 2,5 painopro
senttia nikkeliä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset)

vapaa

0

7222 19 90

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, joissa on vähemmän kuin 2,5 pai
noprosenttia nikkeliä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan ympyrän muo
toiset)

vapaa

0
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7222 20 11

Tangot, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
läpimitta vähintään 80 mm, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä
viimeistellyt, joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 20 19

Tangot, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
läpimitta vähintään 80 mm, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä
viimeistellyt, joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 20 21

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt, poikkileikkaukseltaan ympyrän muo
toiset, läpimitta vähintään 25 mm mutta pienempi kuin 80 mm ja joissa
on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 20 29

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt, poikkileikkaukseltaan ympyrän muo
toiset, läpimitta vähintään 25 mm mutta pienempi kuin 80 mm ja joissa
on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 20 31

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt, poikkileikkaukseltaan ympyrän muo
toiset, läpimitta pienempi kuin 25 mm ja joissa on vähintään 2,5 paino
prosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 20 39

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt, poikkileikkaukseltaan ympyrän muo
toiset, läpimitta pienempi kuin 25 mm ja joissa on vähemmän kuin
2,5 painoprosenttia nikkeliä

vapaa

0

7222 20 81

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt, joissa on vähintään 2,5 painoprosent
tia nikkeliä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset)

vapaa

0

7222 20 89

Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt, joissa on vähemmän kuin 2,5 paino
prosenttia nikkeliä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set)

vapaa

0

7222 30 51

Muut tangot, ruostumatonta terästä, joissa on vähintään 2,5 painopro
senttia nikkeliä, taotut

vapaa

0

7222 30 91

Muut tangot, ruostumatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 2,5 paino
prosenttia nikkeliä, taotut

vapaa

0

7222 30 97

Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistel
lyt ja enemmän valmistetut, tai kuumana muokatut ja enemmän valmiste
tut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan taotut)

vapaa

0

7222 40 10

Profiilit, ruostumatonta terästä, ainoastaan kuumavalssatut, kuumavedetyt
tai kuumapursotetut

vapaa

0

7222 40 50

Profiilit, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt

vapaa

0
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7222 40 90

Profiilit, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistel
lyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut, tai muulla ta
valla kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumatto
mat

vapaa

0

7223 00 11

Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vähintään 28
mutta enintään 31 painoprosenttia nikkeliä ja vähintään 20 mutta enin
tään 22 painoprosenttia kromia (ei kuitenkaan tangot)

vapaa

0

7223 00 19

Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vähintään 2,5
painoprosenttia nikkeliä (ei kuitenkaan tuotteet, joissa on vähintään 28
mutta enintään 31 painoprosenttia nikkeliä ja vähintään 20 mutta enin
tään 22 painoprosenttia kromia, sekä tangot)

vapaa

0

7223 00 91

Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vähemmän
kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä, vähintään 13 mutta enintään 25 paino
prosenttia kromia ja vähintään 3,5 mutta enintään 6 painoprosenttia alu
miinia (ei kuitenkaan tangot)

vapaa

0

7223 00 99

Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina, jossa on vähemmän
kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä (ei kuitenkaan tuotteet, joissa on vähin
tään 13 mutta enintään 25 painoprosenttia kromia ja vähintään 3,5 mutta
enintään 6 painoprosenttia alumiinia, sekä tangot)

vapaa

0

7224 10 10

Valanteet ja muut alkumuodot, työkaluterästä

vapaa

0

7224 10 90

Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa
(ei kuitenkaan työkaluterästä valmistetut tuotteet, romusta sulatetut harkot
ja jatkuvavaletut tuotteet)

vapaa

0

7224 90 02

Välituotteet, työkaluterästä

vapaa

0

7224 90 03

Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi
kertaa paksuus

vapaa

0

7224 90 05

Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, vähin
tään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 1,2 painoprosenttia mangaania,
ja vähintään 0,6 painoprosenttia mutta enintään 2,3 painoprosenttia piitä;
joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin
mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin tämän
ryhmän 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät; poik
kileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai
jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus

vapaa

0

7224 90 07

Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, poikkileik
kaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuva
valetut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkalu
terästä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet ja alanimik
keen 7224 90 05 tuotteet)

vapaa

0

7224 90 14

Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, poikkileik
kaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuva
valetut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkalute
rästä valmistetut tuotteet)

vapaa

0

7224 90 18

Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, poikkileik
kaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työka
luterästä valmistetut tuotteet)

vapaa

0
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7224 90 31

Välituotteet, terästä, joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta enin
tään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia mutta
enintään 2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on
enintään 0,5 painoprosenttia, suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut,
kuumavalssatut tai jatkuvavaletut

vapaa

0

7224 90 38

Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, suorakaiteen
tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuiten
kaan työkaluterästä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on vähintään
0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään
0,5 painoprosenttia mutta enintään 2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä
on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)

vapaa

0

7224 90 90

Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kui
tenkaan työkaluterästä valmistetut tuotteet ja poikkileikkaukseltaan suora
kaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset)

vapaa

0

7225 11 00

Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään
600 mm, raesuunnatut

vapaa

0

7225 19 10

Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään
600 mm, kuumavalssatut

vapaa

0

7225 19 90

Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään
600 mm, kylmävalssatut, suuntaisrakeistamattomat

vapaa

0

7225 30 10

Levyvalmisteet, työkaluterästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää val
mistetut kuin kuumavalssatut, kelatut

vapaa

0

7225 30 30

Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmä
valssatut

vapaa

0

7225 30 90

Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei
kuitenkaan työkaluterästä valmistetut tuotteet, pikateräksestä tai piiseostei
sesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7225 40 12

Levyvalmisteet, työkaluterästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää val
mistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat

vapaa

0

7225 40 15

Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmä
valssatut

vapaa

0

7225 40 40

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamat
tomat, paksuus suurempi kuin 10 mm (ei kuitenkaan työkaluteräksestä,
pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7225 40 60

Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamat
tomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm (ei kuitenkaan
työkaluterästä valmistetut tuotteet, pikateräksestä tai piiseosteisesta sähkö
teknisestä teräksestä valmistetut)

vapaa

0
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7225 40 90

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamat
tomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan työkaluteräksestä,
pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7225 50 20

Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmis
tetut kuin kylmävalssatut

vapaa

0

7225 50 80

Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuiten
kaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmiste
tut tuotteet)

vapaa

0

7225 91 00

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuiten
kaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7225 92 00

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei ple
teroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä te
räksestä valmistetut)

vapaa

0

7225 99 00

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut
(paitsi sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) tai piiseosteisesta sähköteknisestä
teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7226 11 00

Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut

vapaa

0

7226 19 10

Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut

vapaa

0

7226 19 80

Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin
600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut tai kuumavalssatut
ja enemmän valmistetut, suuntaisrakeistamattomat

vapaa

0

7226 20 00

Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmä
valssatut

vapaa

0

7226 91 20

Levyvalmisteet, työkaluterästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan
kuumavalssatut

vapaa

0

7226 91 91

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ainoastaan
kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm, leveys pienempi kuin
600 mm (ei kuitenkaan työkaluterästä valmistetut tuotteet, pikateräksestä
tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)

vapaa

0

7226 91 99

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ainoastaan
kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm, leveys pienempi kuin
600 mm (ei kuitenkaan työkaluterästä valmistetut tuotteet, pikateräksestä
tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)

vapaa

0
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7226 92 00

Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pie
nempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kui
tenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmis
tetut tuotteet)

vapaa

0

7226 99 10

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pie
nempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kui
tenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmis
tetut)

vapaa

0

7226 99 30

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pie
nempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei
pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja pikateräksestä tai piiseostei
sesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7226 99 70

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pie
nempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut
(paitsi sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) ja pikateräksestä tai piiseostei
sesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7227 10 00

Tangot, pikaterästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt

vapaa

0

7227 20 00

Tangot, piimangaaniterästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt

vapaa

0

7227 90 10

Tangot, kuumavalssatut, terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosent
tia booria, mutta muiden aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin tä
män ryhmän 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät,
säännöttömästi kiepitetyt

vapaa

0

7227 90 50

Tangot, kuumavalssatut, terästä, joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia
mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia
mutta enintään 2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä,
sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, säännöttömästi kiepitetyt

vapaa

0

7227 90 95

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, seosterästä muuta kuin
ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräk
sestä valmistetut tuotteet ja alanimikkeiden 7227 90 10 ja 7227 90 50
tangot)

vapaa

0

7228 10 20

Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuuma
vedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuuma
pursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan väli
tuotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 10 50

Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuu
mavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 10 90

Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai
kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoil
lut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, välituotteet, le
vytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0
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7228 20 10

Tangot, piimangaaniterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun
kuin neliön) muotoiset, neljältä sivulta kuumavalssatut (ei kuitenkaan väli
tuotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 20 91

Tangot, piimangaaniterästä, poikkileikkaukseltaan neliön tai muun kuin
suorakaiteen muotoiset, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuu
mavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuu
mapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan väli
tuotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 20 99

Tangot, piimangaaniterästä, poikkileikkaukseltaan neliön tai muun kuin
suorakaiteen muotoiset, ainoastaan kylmänä muotoillut tai kylmänä vii
meistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän
valmistetut (ei kuitenkaan kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut tuotteet, välituotteet, levy
tuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 30 20

Tangot, työkaluterästä, ainoastaan kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuu
mapursotetut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut
tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 30 41

Tangot, terästä, joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta enintään
1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään
2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään
0,5 painoprosenttia, ainoastaan kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuuma
pursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, läpimitta vähintään
80 mm (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot,
säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 30 49

Tangot, terästä, joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta enintään
1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään
2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään
0,5 painoprosenttia, ainoastaan kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuuma
pursotetut (muut kuin poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, läpimi
taltaan vähintään 80 mm ja ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuu
mavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 30 61

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ainoastaan kuuma
valssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ym
pyrän muotoiset, läpimitta vähintään 80 mm (muut kuin pikateräksestä,
piimangaaniteräksestä tai työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä alani
mikkeen 7228 30 41 tuotteet ja ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja
kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 30 69

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ainoastaan kuuma
valssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ym
pyrän muotoiset, läpimitta pienempi kuin 80 mm (muut kuin pikateräk
sestä, piimangaaniteräksestä tai työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä
alanimikkeen 7228 30 49 tuotteet ja ei kuitenkaan välituotteet, levytuot
teet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0
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7228 30 70

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkauksel
taan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, neljältä sivulta kuuma
valssatut (muut kuin pikateräksestä, piimangaaniteräksestä tai työkalute
räksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeiden 7228 30 41 ja
7228 30 49 tuotteet ja ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuuma
valssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 30 89

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ainoastaan kuuma
valssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suora
kaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, neljältä sivulta valssatut, tai poikki
leikkaukseltaan ympyrän muotoiset (muut kuin pikateräksestä, piimangaa
niteräksestä tai työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen
7228 30 49 tuotteet ja ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuuma
valssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 40 10

Tangot, työkaluterästä, ainoastaan taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levy
tuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 40 90

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ainoastaan taotut
(ei kuitenkaan pikateräksestä, piimangaaniteräksestä tai työkaluteräksestä
valmistetut tuotteet sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tan
got, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 50 20

Tangot, työkaluterästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeis
tellyt (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot,
säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 50 40

Tangot, joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,15 pai
noprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 2 pai
noprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään
0,5 painoprosenttia, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistel
lyt (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, sään
nöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 50 61

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmis
tetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, poikkileikkauksel
taan ympyrän muotoiset, läpimitta vähintään 80 mm (ei kuitenkaan pika
teräksestä, piimangaaniteräksestä tai työkaluteräksestä valmistetut tuotteet
sekä alanimikkeen 7228 50 40 tuotteet ja välituotteet, levytuotteet ja kuu
mavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 50 69

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmis
tetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, poikkileikkauksel
taan ympyrän muotoiset, läpimitta pienempi kuin 80 mm (ei kuitenkaan
pikateräksestä, piimangaaniteräksestä tai työkaluteräksestä valmistetut
tuotteet sekä alanimikkeen 7228 50 40 tuotteet ja välituotteet, levytuot
teet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 50 80

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmis
tetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan
poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja pikateräksestä, piimangaani
teräksestä tai työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen
7228 50 40 tuotteet ja välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot,
säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0
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7228 60 20

Tangot, työkaluterästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja
enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut (ei
kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttö
mästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 60 80

Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut
tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut
ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä, työkaluteräksestä
tai piimangaaniteräksestä valmistetut tangot sekä välituotteet, levytuotteet
ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

vapaa

0

7228 70 10

Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmis
tetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut

vapaa

0

7228 70 90

Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumat
tomat (paitsi ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt
tai kuumapursotetut)

vapaa

0

7228 80 00

Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä

vapaa

0

7229 20 00

Lanka, piimangaaniterästä, kiepeissä tai keloilla (ei kuitenkaan tangot)

vapaa

0

7229 90 20

Lanka, pikaterästä, kiepeissä tai keloilla (ei kuitenkaan tangot)

vapaa

0

7229 90 50

Lanka, terästä, joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta enintään
1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään
2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään
0,5 painoprosenttia, kiepeissä tai keloilla (ei kuitenkaan valssatut tangot)

vapaa

0

7229 90 90

Lanka, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla
(ei kuitenkaan valssatut tangot, pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä
valmistettu lanka sekä alanimikkeen 7229 90 50 tuotteet)

vapaa

0

7301 10 00

Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu

vapaa

0

7301 20 00

Hitsatut rauta- tai teräsprofiilit

vapaa

0

7302 10 10

Virtaa johtavat rautatie- tai raitiotiekiskot, rautaa tai terästä, joissa on
muuta metallia kuin rautametallia olevia osia (ei kuitenkaan johtokiskot)

vapaa

0

7302 10 21

Vignole-rautatiekiskot tai vignole-raitiotiekiskot, rautaa tai terästä, uudet,
paino vähintään 46 kg/m

vapaa

0

7302 10 23

Vignole-rautatiekiskot tai vignole-raitiotiekiskot, rautaa tai terästä, uudet,
paino vähintään 27 kg/m mutta pienempi kuin 46 kg/m

vapaa

0
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7302 10 29

Vignole-rautatiekiskot tai vignole-raitiotiekiskot, rautaa tai terästä, uudet,
paino pienempi kuin 27 kg/m

vapaa

0

7302 10 40

Rautatie- tai raitiotieurakiskot, rautaa tai terästä, uudet

vapaa

0

7302 10 50

Rautatie- tai raitiotiekiskot, rautaa tai terästä, uudet, paino pienempi kuin
20 kg/m (ei kuitenkaan johtokiskot, vignole-kiskot, urakiskot ja virtaa joh
tavat rautatie- tai raitiotiekiskot, joissa on muuta metallia kuin rautametal
lia olevia osia)

vapaa

0

7302 10 90

Rautatie- tai raitiotiekiskot, rautaa tai terästä, käytetyt (ei kuitenkaan joh
tokiskot tai virtaa johtavat kiskot, joissa on muuta metallia kuin rautame
tallia olevia osia)

vapaa

0

7302 30 00

Vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai
-vaihteiden osat, rauta- tai raitiotietä varten, rautaa tai terästä

2,7

0

7302 40 00

Sidekiskot ja aluslaatat, rautaa tai terästä, rauta- tai raitiotietä varten

vapaa

0

7302 90 00

Ratapölkyt, johtokiskot, hammaskiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, puris
tuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämi
seen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat, rautaa tai terästä (ei kui
tenkaan kiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut rai
deristeyksien tai -vaihteiden osat sekä sidekiskot ja aluslaatat)

vapaa

0

7303 00 10

Putket, jollaisia käytetään painejärjestelmissä, valurautaa

3,2

0

7303 00 90

Putket ja profiiliputket, valurautaa (ei kuitenkaan painejärjestelmissä käyte
tyt)

3,2

0

7304 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat,
ruostumatonta terästä

vapaa

0

7304 19 10

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rau
taa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan ruostuma
tonta terästä tai valurautaa)

vapaa

0

7304 19 30

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rau
taa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään
406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

vapaa

0

7304 19 90

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rau
taa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan
ruostumatonta terästä tai valurautaa)

vapaa

0

7304 22 00

Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn
tai kaasun porauksessa

vapaa

0
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7304 23 00

Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa,
rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

vapaa

0

7304 24 00

Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai
kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan poraputket)

vapaa

0

7304 29 10

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaa
sun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei
kuitenkaan valurautaa)

vapaa

0

7304 29 30

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaa
sun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin
168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

vapaa

0

7304 29 90

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaa
sun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin
406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

vapaa

0

7304 31 20

Tarkkuusputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kui
tenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä
vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauk
sessa)

vapaa

0

7304 31 80

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssa
tut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai
kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öl
jyn tai kaasun porauksessa, sekä tarkkuusputket)

vapaa

0

7304 39 10

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmä
valssatut, valmistamattomat, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, ainoas
taan sellaisten putkien valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilainen poikki
leikkaus ja eri seinämän paksuus (ei kuitenkaan valurautaa)

vapaa

0

7304 39 30

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa (ei kuitenkaan valurautaa) tai seostamatonta terästä, ei
kylmävedetyt eikä kylmävalssatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 421 mm
ja seinämän paksuus suurempi kuin 10,5 mm (ei kuitenkaan putket, jollai
sia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausput
ket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

vapaa

0

7304 39 52

Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), saumattomat, rautaa tai
seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan
valurautaa)

vapaa

0

7304 39 58

Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), saumattomat, rautaa tai
seostamatonta terästä (ei kuitenkaan valurautatuotteet ja sinkillä pinnoite
tut (ei pleteroidut) tuotteet)

vapaa

0
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7304 39 92

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmä
valssatut, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan valurautatuot
teet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- tai
pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä
alanimikkeiden 7304 39 30–7304 39 58 putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 39 93

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmä
valssatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään
406,4 mm (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään
öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käyte
tään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä alanimikkeiden 7304 39 30–
7304 39 58 putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 39 99

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmä
valssatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan valurau
tatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippatai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä
alanimikkeiden 7304 39 30–7304 39 58 putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 41 00

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kui
tenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä
vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauk
sessa)

vapaa

0

7304 49 10

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut,
valmistamattomat, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, ainoastaan sellais
ten putkien valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilainen poikkileikkaus ja
eri seinämän paksuus

vapaa

0

7304 49 92

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut, ul
koläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään
öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käyte
tään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä alanimikkeen 7304 49 10 putket
ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 49 99

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut, ul
koläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan putket, jollaisia käy
tetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- tai pumppausputket, jollaisia
käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä alanimikkeen 7304 49 10
putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 51 12

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt
tai kylmävalssatut, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, jossa on vähintään
0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään
0,5 painoprosenttia mutta enintään 2 painoprosenttia kromia sekä mah
dollisesti enintään 0,5 painoprosenttia molybdeenia, pituus enintään
0,5 m (ei kuitenkaan alanimikkeiden 7304 10 ja 7304 20 putket ja pro
fiiliputket)

vapaa

0
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7304 51 18

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt
tai kylmävalssatut, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, jossa on vähintään
0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään
0,5 painoprosenttia mutta enintään 2 painoprosenttia kromia sekä mah
dollisesti enintään 0,5 painoprosenttia molybdeenia, pituus suurempi kuin
0,5 m (ei kuitenkaan alanimikkeiden 7304 10 ja 7304 20 putket ja pro
fiiliputket)

vapaa

0

7304 51 81

Tarkkuusputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävals
satut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijoh
doissa, vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun
porauksessa, sekä putket ja profiiliputket, suorat ja seinämiltään tasapak
suiset, jossa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,15 paino
prosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 2 paino
prosenttia kromia sekä mahdollisesti enintään 0,5 painoprosenttia molyb
deenia)

vapaa

0

7304 51 89

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt
tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasu
putkijohdoissa, vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai
kaasun porauksessa, sekä tarkkuusputket ja putket ja profiiliputket, suorat
ja seinämiltään tasapaksuiset, jossa on vähintään 0,9 painoprosenttia
mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia
mutta enintään 2 painoprosenttia kromia sekä mahdollisesti enintään 0,5
painoprosenttia molybdeenia)

vapaa

0

7304 59 10

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt
eikä kylmävalssatut, valmistamattomat, suorat ja seinämiltään tasapaksui
set, ainoastaan sellaisten putkien valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilai
nen poikkileikkaus ja eri seinämän paksuus

vapaa

0

7304 59 32

Putket ja profiiliputket, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, sau
mattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset (ei kylmävedetyt eikä
kylmävalssatut), suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, pituus enintään
0,5 m, jossa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,15 paino
prosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 2 paino
prosenttia kromia sekä mahdollisesti enintään 0,5 painoprosenttia molyb
deenia (ei kuitenkaan alanimikkeiden 7304 10, 7304 20 ja 7304 59 10
putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 59 38

Putket ja profiiliputket, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, sau
mattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset (ei kylmävedetyt eikä
kylmävalssatut), suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, joissa on vähintään
0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään
0,5 painoprosenttia mutta enintään 2 painoprosenttia kromia sekä mah
dollisesti enintään 0,5 painoprosenttia molybdeenia, pituus suurempi kuin
0,5 m (ei kuitenkaan alanimikkeiden 7304 10, 7304 20 ja 7304 59 10
putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 59 92

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt
eikä kylmävalssatut, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan put
ket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- tai pump
pausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä alanimik
keiden 7304 59 10–7304 59 38 putket ja profiiliputket)

vapaa

0
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7304 59 93

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt
eikä kylmävalssatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enin
tään 406,4 mm (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasu
putkijohdoissa, vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai
kaasun porauksessa, sekä alanimikkeiden 7304 59 10–7304 59 38 put
ket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 59 99

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt
eikä kylmävalssatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuiten
kaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- tai
pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä
alanimikkeiden 7304 59 10–7304 59 38 putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7304 90 00

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin
ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)

vapaa

0

7305 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkauksel
taan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa
tai terästä, jauhekaarihitsauksella pituussaumahitsatut

vapaa

0

7305 12 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkauksel
taan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa
tai terästä, pituussaumahitsatut (ei kuitenkaan jauhekaarihitsauksella)

vapaa

0

7305 19 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkauksel
taan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautatai teräslevyvalmisteet (ei kuitenkaan pituussaumahitsatut)

vapaa

0

7305 20 00

Vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, poikkileik
kaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm,
rauta- tai teräslevyvalmisteet

vapaa

0

7305 31 00

Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi
kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, pituussaumahitsatut (ei kuitenkaan put
ket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä putket, jollaisia
käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

vapaa

0

7305 39 00

Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi
kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, hitsatut (ei kuitenkaan pituussaumahit
satut putket ja putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa,
sekä putket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

vapaa

0

7305 90 00

Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi
kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, hitsatut (ei kuitenkaan hit
satut putket ja putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa,
sekä putket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

vapaa

0
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7306 11 10

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, pituussaumahitsa
tut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta
enintään 406,4 mm

vapaa

0

7306 11 90

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, kierrehitsatut,
ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta
enintään 406,4 mm

vapaa

0

7306 19 11

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, pituussaumahitsa
tut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 186,3 mm (ei
kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

vapaa

0

7306 19 19

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, pituussaumahitsa
tut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm
mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valu
rautaa)

vapaa

0

7306 19 90

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, kierrehitsatut,
rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuiten
kaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

vapaa

0

7306 21 00

Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai
kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut le
vyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm

vapaa

0

7306 29 00

Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai
kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta
enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

vapaa

0

7306 30 11

Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa
tai seostamatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm

vapaa

0

7306 30 19

Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa
tai seostamatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm

vapaa

0

7306 30 41

Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileik
kaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä
pinnoitetut (ei pleteroidut)

vapaa

0

7306 30 49

Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileik
kaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (paitsi
sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))

vapaa

0

7306 30 72

Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään
168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jol
laisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppaus
putket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

vapaa

0
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7306 30 77

Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään
168,3 mm (paitsi sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) ja putket, jollaisia
käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- ja pumppausputket, jol
laisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kiertei
tetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))

vapaa

0

7306 30 80

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enin
tään 406,4 mm (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasu
putkijohdoissa, ja putket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa,
tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät put
ket (kaasuputket))

vapaa

0

7306 40 20

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan
putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja
joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käyte
tään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollai
sia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

vapaa

0

7306 40 80

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut,
putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja
joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käyte
tään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollai
sia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

vapaa

0

7306 50 20

Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä

vapaa

0

7306 50 80

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket,
jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden
ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään
öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käyte
tään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä tarkkuusputket)

vapaa

0

7306 61 11

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakai
teen muotoiset, seinämän paksuus enintään 2 mm, ruostumatonta terästä

vapaa

0

7306 61 19

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakai
teen muotoiset, seinämän paksuus enintään 2 mm, rautaa tai muuta te
rästä kuin ruostumatonta terästä

vapaa

0

7306 61 91

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakai
teen muotoiset, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm, ruostumatonta
terästä

vapaa

0

7306 61 99

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakai
teen muotoiset, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm, rautaa tai muuta
terästä kuin ruostumatonta terästä

vapaa

0
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7306 69 10

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympy
rän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat
sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpi
mitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai
kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn
tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen
muotoiset putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7306 69 90

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympy
rän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kui
tenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket,
jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausput
ket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkauk
seltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)

vapaa

0

7306 90 00

Putket ja profiiliputket (esimerkiksi avosaumaiset tai niittaamalla tai vas
taavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, sau
mattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileik
kaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin
406,4 mm)

vapaa

0

7307 11 10

Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa, jol
laisia käytetään painejärjestelmissä

3,7

0

7307 11 90

Putkien liitos- ja muut osat, taottavaksi soveltumatonta valurautaa (ei kui
tenkaan tuotteet, jollaisia käytetään painejärjestelmissä)

3,7

0

7307 19 10

Putkien liitos- ja muut osat, taottavaksi soveltuvaa valurautaa

3,7

0

7307 19 90

Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä

3,7

0

7307 21 00

Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)

3,7

0

7307 22 10

Muhvit, ruostumatonta terästä, kierteitetyt (ei kuitenkaan valetut)

vapaa

0

7307 22 90

Kulmakappaleet ja taipeet, ruostumatonta terästä, kierteitetyt (ei kuiten
kaan valetut)

3,7

0

7307 23 10

Kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei
kuitenkaan valetut)

3,7

0

7307 23 90

Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan va
letut tuotteet ja kulmakappaleet ja taipeet)

3,7

0

7307 29 10

Kierteitetyt putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuiten
kaan valetut tuotteet, laipat, kulmakappaleet, taipeet ja muhvit)

3,7

0

7307 29 30

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä, hitsausta varten (ei
kuitenkaan valetut tuotteet ja laipat)

3,7

0
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7307 29 90

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut
tuotteet, kierteitetyt tuotteet, tuotteet tyssähitsausta tai hitsausta varten
sekä laipat)

3,7

0

7307 91 00

Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta te
räksestä valmistetut)

3,7

0

7307 92 10

Muhvit, rautaa tai terästä, kierteitetyt (ei kuitenkaan valetut sekä ruostu
mattomasta teräksestä valmistetut)

vapaa

0

7307 92 90

Kulmakappaleet ja taipeet, rautaa tai terästä, kierteitetyt (ei kuitenkaan va
letut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)

3,7

0

7307 93 11

Kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä, suurin
ulkoläpimitta enintään 609,6 mm (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumat
tomasta teräksestä valmistetut)

3,7

0

7307 93 19

Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä, suurin ulkoläpimitta
enintään 609,6 mm (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä
valmistetut, kulmakappaleet ja taipeet sekä laipat)

3,7

0

7307 93 91

Kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä, suurin
ulkoläpimitta suurempi kuin 609,6 mm (ei kuitenkaan valetut sekä ruos
tumattomasta teräksestä valmistetut)

3,7

0

7307 93 99

Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä, suurin ulkoläpimitta
suurempi kuin 609,6 mm (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta te
räksestä valmistetut, kulmakappaleet ja taipeet sekä laipat)

3,7

0

7307 99 10

Kierteitetyt putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan
valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat, kulmakappa
leet ja taipeet sekä muhvit)

3,7

0

7307 99 30

Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä, hitsausta varten (ei kuiten
kaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja laipat)

3,7

0

7307 99 90

Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä
ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet, kierteitetyt tuotteet,
tuotteet tyssähitsausta ja hitsausta varten sekä laipat)

3,7

0

7308 10 00

Sillat ja siltaelementit, rautaa tai terästä

vapaa

0

7308 20 00

Tornit ja ristikkomastot, rautaa tai terästä

vapaa

0

7308 30 00

Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset,
rautaa tai terästä

vapaa

0

7308 40 10

Kaivostuet, rautaa tai terästä

vapaa

0

7308 40 90

Rakennustelineissä, kaivoksissa tai vastaaviin tukemistarkoituksiin käytet
tävät varusteet, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan kaivostuet, osista koottu
ponttirauta- ja teräs sekä betonivalua varten tarkoitetut muottilevyt, joilla
on muotin luonne)

vapaa

0
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7308 90 10

Sulut, padot, sulkuportit, laiturit, kiinteät telakat ja muut vesirakennelmat,
rautaa tai terästä

vapaa

0

7308 90 51

Paneelit, joissa on kaksi profiloidusta levystä valmistettua sivua, rautaa tai
terästä, joiden välissä on eristävä sisus

vapaa

0

7308 90 59

Rakenteet ja rakenteiden osat, rautaa tai terästä, yksinomaan tai pääasial
lisesti levyä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan ovet, ikkunat, oven
karmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä paneelit, joissa on kaksi profiloi
dusta levystä valmistettua sivua, rautaa tai terästä, joiden välissä on eris
tävä sisus)

vapaa

0

7308 90 99

Rakenteet ja rakenteiden osat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat
(ei kuitenkaan sillat ja siltaelementit; tornit ja ristikkomastot; ovet, ikku
nat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset; rakennusteli
neissä, kaivoksissa tai vastaaviin tukemistarkoituksiin käytettävät varusteet;
sulut, padot, sulkuportit, laiturit, kiinteät telakat ja muut vesirakennelmat;
ei yksinomaan tai pääasiallisesti levystä valmistetut)

vapaa

0

7309 00 10

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaasuja
(ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin
300 litraa vetävät (ei kuitenkaan säiliöt, joissa on mekaanisia tai lämmitystai jäähdytysvarusteita, ja säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varus
tettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

2,2

0

7309 00 30

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, nesteitä
varten, vuoratut tai lämpöeristetyt, enemmän kuin 300 litraa vetävät (ei
kuitenkaan säiliöt, joissa on mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarus
teita, ja säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useam
paa kuljetustapaa varten)

2,2

0

7309 00 51

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, nesteitä
varten, enemmän kuin 100 000 litraa vetävät (ei kuitenkaan vuoratut tai
lämpöeristetyt, säiliöt, joissa on mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysva
rusteita, ja säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai
useampaa kuljetustapaa varten)

2,2

0

7309 00 59

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, nesteitä
varten, enintään 100 000 litraa mutta enemmän kuin 300 litraa vetävät
(ei kuitenkaan vuoratut tai lämpöeristetyt, säiliöt, joissa on mekaanisia tai
lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, ja säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu
ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

2,2

0

7309 00 90

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kiinteitä
aineita varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät (ei kuitenkaan vuoratut
tai lämpöeristetyt, säiliöt, joissa on mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytys
varusteita, ja säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai
useampaa kuljetustapaa varten)

2,2

0

7310 10 00

Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspääl
lykset, rautaa tai terästä, kaikkia aineita, vähintään 50 litraa mutta enin
tään 300 litraa vetävät, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan säiliöt tii
vistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten ja säiliöt, joissa on mekaanisia tai
lämmitys- tai jäähdytysvarusteita)

2,7

0
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7310 21 11

Tölkit, rautaa tai terästä, vähemmän kuin 50 litraa vetävät, jotka on tar
koitettu suljettaviksi juottamalla tai taivesaumaamalla, ruoan säilyttämi
seen tarkoitetut

2,7

0

7310 21 19

Tölkit, rautaa tai terästä, vähemmän kuin 50 litraa vetävät, jotka on tar
koitettu suljettaviksi juottamalla tai taivesaumaamalla, juomien säilyttämi
seen tarkoitetut

2,7

0

7310 21 91

Tölkit, rautaa tai terästä, vähemmän kuin 50 litraa vetävät, jotka on tar
koitettu suljettaviksi juottamalla tai taivesaumaamalla, seinämän paksuus
pienempi kuin 0,5 mm (ei kuitenkaan tölkit tiivistettyjä tai nesteytettyjä
kaasuja varten ja ruoan tai juomien säilyttämiseen tarkoitetut tölkit)

2,7

0

7310 21 99

Tölkit, rautaa tai terästä, vähemmän kuin 50 litraa vetävät, jotka on tar
koitettu suljettaviksi juottamalla tai taivesaumaamalla, seinämän paksuus
vähintään 0,5 mm (ei kuitenkaan tölkit tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaa
suja varten ja ruoan tai juomien säilyttämiseen tarkoitetut tölkit)

2,7

0

7310 29 10

Altaat, astiat, tynnyrit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset,
rautaa tai terästä, kaikkia aineita varten, vähemmän kuin 50 litraa vetävät
ja seinämän paksuus pienempi kuin 0,5 mm, muualle kuulumattomat (ei
kuitenkaan säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten ja säiliöt,
joissa on mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, sekä tölkit,
jotka on tarkoitettu suljettaviksi juottamalla tai taivesaumaamalla)

2,7

0

7310 29 90

Altaat, astiat, tynnyrit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset,
rautaa tai terästä, kaikkia aineita varten, vähemmän kuin 50 litraa vetävät
ja seinämän paksuus vähintään 0,5 mm, muualle kuulumattomat (ei kui
tenkaan säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten ja säiliöt, joissa
on mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, sekä tölkit, jotka on
tarkoitettu suljettaviksi juottamalla tai taivesaumaamalla)

2,7

0

7311 00 10

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä, sau
mattomat (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varus
tettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

2,7

0

7311 00 91

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä, vä
hemmän kuin 1 000 litraa vetävät (ei kuitenkaan saumattomat sekä säi
liöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kulje
tustapaa varten)

2,7

0

7311 00 99

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä, vähin
tään 1 000 litraa vetävät (ei kuitenkaan saumattomat sekä säiliöt, jotka on
erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

2,7

0

7312 10 20

Säikeislanka, köysi ja kaapeli, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan sähkö
eristetyt tuotteet, piikkilanka ja kierretty aitauslanka)

vapaa

0

7312 10 41

Säikeislanka, köysi ja kaapeli, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta
terästä, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään 3 mm, kupari-sinkki
seoksella (messingillä) pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähköeris
tetyt tuotteet, piikkilanka ja kierretty aitauslanka)

vapaa

0
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7312 10 49

Säikeislanka, köysi ja kaapeli, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta
terästä, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään 3 mm (paitsi sähkö
eristetyt tuotteet, piikkilanka, kierretty aitauslanka sekä kupari-sinkkiseok
sella (messingillä) pinnoitetut (ei pleteroidut))

vapaa

0

7312 10 61

Säikeislanka, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, pinnoit
tamattomat, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 3 mm (ei
kuitenkaan sähköeristetyt tuotteet, piikkilanka ja kierretty aitauslanka)

vapaa

0

7312 10 65

Säikeislanka, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, poikki
leikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei
pleteroidut) (ei kuitenkaan sähköeristetyt tuotteet, piikkilanka ja kierretty
aitauslanka)

vapaa

0

7312 10 69

Säikeislanka, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, poikki
leikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 3 mm, pinnoitetut (paitsi säh
köeristetyt tuotteet, piikkilanka ja kierretty aitauslanka sekä sinkillä pin
noitettu (ei pleteroitu) säkeislanka)

vapaa

0

7312 10 81

Köysi ja kaapeli, myös lukitut köydet, rautaa tai muuta terästä kuin ruos
tumatonta terästä, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
3 mm mutta enintään 12 mm, pinnoittamaton tai ainoastaan sinkillä pin
noitettu (ei pleteroitu) (ei kuitenkaan sähköeristetyt tuotteet, piikkilanka ja
aitauslanka)

vapaa

0

7312 10 83

Köysi ja kaapeli, myös lukitut köydet, rautaa tai muuta terästä kuin ruos
tumatonta terästä, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
12 mm mutta enintään 24 mm, pinnoittamaton tai ainoastaan sinkillä
pinnoitettu (ei pleteroitu) (ei kuitenkaan sähköeristetyt tuotteet, piikki
lanka ja kierretty aitauslanka)

vapaa

0

7312 10 85

Köysi ja kaapeli, myös lukitut köydet, rautaa tai muuta terästä kuin ruos
tumatonta terästä, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
24 mm mutta enintään 48 mm, pinnoittamaton tai ainoastaan sinkillä
pinnoitettu (ei pleteroitu) (ei kuitenkaan sähköeristetyt tuotteet, piikki
lanka ja kierretty aitauslanka)

vapaa

0

7312 10 89

Köysi ja kaapeli, myös lukitut köydet, rautaa tai muuta terästä kuin ruos
tumatonta terästä, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
48 mm, pinnoittamaton tai ainoastaan sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)
(ei kuitenkaan sähköeristetyt tuotteet, piikkilanka ja kierretty aitauslanka)

vapaa

0

7312 10 98

Köysi ja kaapeli, myös lukitut köydet, rautaa tai muuta terästä kuin ruos
tumatonta terästä, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
3 mm (paitsi pinnoittamaton tai ainoastaan sinkillä pinnoitettu (ei plete
roitu) sekä sähköeristetyt tuotteet, piikkilanka ja kierretty aitauslanka sekä
sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) köydet ja kaapelit)

vapaa

0
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7312 90 00

Punottu nauha, silmukat ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (ei
kuitenkaan sähköeristetyt tuotteet)

vapaa

0

7313 00 00

Piikkilanka, rautaa tai terästä; kierretty vanne tai kierretty yksinkertainen
lattalanka, myös piikein, sekä löyhästi kierretty kaksisäikeinen lanka, jollai
sia käytetään aitauslankana, rautaa tai terästä

vapaa

0

7314 12 00

Päätön kangas, ruostumattomasta teräslangasta valmistettu, koneita ja lait
teita varten

vapaa

0

7314 14 00

Kudottu kangas, myös päätön kangas, ruostumatonta terästä (ei kuiten
kaan metallilangasta kudotut tuotteet, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisus
tuskankaisiin ja niiden kaltaisiin tarkoituksiin, sekä päätön kangas koneita
ja laitteita varten)

vapaa

0

7314 19 00

Kudottu kangas, myös päätön kangas, rauta- tai teräslangasta valmistettu
(ei kuitenkaan ruostumattomasta teräslangasta valmistettu, metallilangasta
kudotut tuotteet, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaisiin ja niiden
kaltaisiin tarkoituksiin)

vapaa

0

7314 20 10

Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, yhteenhitsattu lankojen leikkauspis
teistä, silmäkoko vähintään 100 cm2, rauta- tai teräsharjalangasta valmis
tettu, jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on vähintään 3 mm

vapaa

0

7314 20 90

Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, yhteenhitsattu lankojen leikkauspis
teistä, silmäkoko vähintään 100 cm2, rauta- tai teräslangasta valmistettu,
joiden aineen poikkileikkauksen suurin läpimitta on vähintään 3 mm (ei
kuitenkaan harjalangasta valmistettu)

vapaa

0

7314 31 00

Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, rauta- tai terälangasta valmistettu, yh
teenhitsattu lankojen leikkauspisteistä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)
(ei kuitenkaan tuotteet, joiden langan poikkileikkauksen suurin läpimitta
on vähintään 3 mm ja silmäkoko vähintään 100 cm2)

vapaa

0

7314 39 00

Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, rauta- tai terälangasta valmistettu, yh
teenhitsattu lankojen leikkauspisteistä (paitsi tuotteet, joiden langan poik
kileikkauksen suurin läpimitta on vähintään 3 mm ja silmäkoko vähintään
100 cm2, ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) ristikot sekä aitaus- ja
muut verkot)

vapaa

0

7314 41 10

Verkko, jossa on kuusikulmaiset silmät, rauta- tai terälangasta valmistettu,
lankoja ei ole hitsattu yhteen leikkauspisteistä, sinkillä pinnoitetut (ei ple
teroidut)

vapaa

0

7314 41 90

Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, rauta- tai terälangasta valmistettu,
lankoja ei ole hitsattu yhteen leikkauspisteistä, sinkillä pinnoitetut (ei ple
teroidut) (ei kuitenkaan tuotteet, jossa on kuusikulmaiset silmät)

vapaa

0

7314 42 10

Verkko, jossa on kuusikulmaiset silmät, rauta- tai terälangasta valmistettu,
lankoja ei ole hitsattu yhteen leikkauspisteistä, muovipinnoitettu

vapaa

0

7314 42 90

Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, rauta- tai terälangasta valmistettu,
lankoja ei ole yhteen leikkauspisteistä, muovipinnoitettu (ei kuitenkaan
tuotteet, jossa on kuusikulmaiset silmät)

vapaa

0
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7314 49 00

Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, rauta- tai terälangasta valmistettu,
lankoja ei ole hitsattu yhteen leikkauspisteistä (paitsi sinkillä pinnoitetut
(ei pleteroidut) sekä muovipinnoitetut)

vapaa

0

7314 50 00

Leikkoverkko, rautaa tai terästä

vapaa

0

7315 11 10

Rullaketjut, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään polkupyörissä ja mootto
ripyörissä

2,7

0

7315 11 90

Rullaketjut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan polkupyörissä ja moottoripyö
rissä käytettävät)

2,7

0

7315 12 00

Nivelpulttiketjut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan rullaketjut)

2,7

0

7315 19 00

Nivelpulttiketjujen osat, rautaa tai terästä

2,7

0

7315 20 00

Moottoriajoneuvojen lumi- ja muut liukuesteketjut, rautaa tai terästä

2,7

0

7315 81 00

Pylkkärengasketjut, rautaa tai terästä

2,7

0

7315 82 10

Ketjut hitsatuin renkain, rautaa tai terästä, joiden aineen poikkileikkauksen
suurin läpimitta on enintään 16 mm (ei kuitenkaan nivelpulttiketjut,
lumi- ja muut liukuesteketjut ja pylkkärengasketju)

2,7

0

7315 82 90

Ketjut, yhteenhitsattu lankojen leikkauspisteistä, rautaa tai terästä, joiden
aineen poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin16 mm (ei
kuitenkaan nivelpulttiketjut, lumi- ja muut liukuesteketjut ja pylkkärengas
ketju)

2,7

0

7315 89 00

Ketjut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nivelpulttiketjut, lumi- ja muut liu
kuesteketjut, pylkkärengasketjut, ketjut hitsatuin renkain sekä niiden osat;
kellonperät, koristeketjut ja niiden kaltaiset, ketjusahojen ja leikkaustyöka
lujen teräketjut, koukulliset kuljetinketjut, tekstiilikoneiden kiristysketjut ja
niiden kaltaiset, ovien varmuusketjut sekä mittausketjut)

2,7

0

7315 90 00

Lumi- ja muiden liukuesteketjujen, pylkkärengasketjujen sekä muiden ni
mikkeen 7315 ketjujen osat (ei kuitenkaan nivelpulttiketjut)

2,7

0

7316 00 00

Ankkurit ja naarat sekä niiden osat, rautaa tai terästä

2,7

0

7317 00 10

Piirustusnastat, rautaa tai terästä

vapaa

0

7317 00 20

Naulat, rauta- tai terälangasta valmistetut, nauhoina tai keloina

vapaa

0

7317 00 40

Teräsnaulat, joissa on vähintään 0,5 painoprosenttia hiiltä, karkaistut (ei
kuitenkaan naulat nauhoina tai keloina)

vapaa

0
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7317 00 61

Naulat, aaltonaulat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat, rauta- tai terälan
gasta valmistetut, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan naulat
nauhoina tai keloina, karkaistut teräsnaulat, joissa on vähintään 0,5 paino
prosenttia hiiltä, sekä niitit nauhoina)

vapaa

0

7317 00 69

Naulat, aaltonaulat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat, rauta- tai terälan
gasta valmistetut, sinkillä pinnoittamattomat ja pleteroimattomat (ei kui
tenkaan naulat nauhoina tai keloina, karkaistut teräsnaulat, joissa on vä
hintään 0,5 painoprosenttia hiiltä, sekä niitit nauhoina)

vapaa

0

7317 00 90

Naulat, aaltonaulat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (ei
kuitenkaan rauta- tai terälangasta valmistetut ja niitit nauhoina sekä pii
rustusnastat)

vapaa

0

7318 11 00

Kansiruuvit, rautaa tai terästä

3,7

0

7318 12 10

Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)

3,7

0

7318 12 90

Puuruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuiten
kaan kansiruuvit)

3,7

0

7318 13 00

Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä

3,7

0

7318 14 10

Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä
(ei kuitenkaan puuruuvit)

3,7

0

7318 14 91

Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä

3,7

0

7318 14 99

Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä
(ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)

3,7

0

7318 15 10

Ruuvit, rautaa tai terästä, kierteitetyt, poikkileikkaukseltaan täyteisestä ma
teriaalista sorvatut, varren paksuus enintään 6 mm

3,7

0

7318 15 20

Ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä (myös niihin kuuluvine muttereineen ja
aluslaattoineen), rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittämiseen
tarkoitetut (ei kuitenkaan kansiruuvit)

3,7

0

7318 15 30

Ruuvit ja pultit, ruostumatonta terästä (myös niihin kuuluvine mutterei
neen ja aluslaattoineen), kannattomat (ei kuitenkaan kierteitetyt, poikki
leikkaukseltaan täyteisestä materiaalista sorvatut, joiden varren paksuus
on enintään 6 mm, sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnit
tämiseen tarkoitetut)

3,7

0

7318 15 41

Ruuvit ja pultit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä
(myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen), kannattomat, ve
tomurtolujuus pienempi kuin 800 MPa (ei kuitenkaan kierteitetyt, poikki
leikkaukseltaan täyteisestä materiaalista sorvatut, joiden varren paksuus
on enintään 6 mm, sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnit
tämiseen tarkoitetut)

3,7

0
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7318 15 49

Ruuvit ja pultit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä
(myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen), kannattomat, ve
tomurtolujuus vähintään 800 MPa (ei kuitenkaan kierteitetyt, poikkileik
kaukseltaan täyteisestä materiaalista sorvatut, joiden varren paksuus on
enintään 6 mm, sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittämi
seen tarkoitetut)

3,7

0

7318 15 51

Ura- ja ristipäiset ja -pultit, ruostumatonta terästä (myös niihin kuuluvine
muttereineen ja aluslaattoineen), kannalliset (ei kuitenkaan puuruuvit ja it
sekierteittävät ruuvit)

3,7

0

7318 15 59

Ura- ja ristipäiset ja -pultit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta
terästä (myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen), kannalliset
(ei kuitenkaan puuruuvit ja itsekierteittävät ruuvit)

3,7

0

7318 15 61

Kuusiokololliset, ruostumatonta terästä (myös niihin kuuluvine mutterei
neen ja aluslaattoineen) (ei kuitenkaan puuruuvit, itsekierteittävät ruuvit
sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittämiseen tarkoitetut
ruuvit ja pultit)

3,7

0

7318 15 69

Kuusiokololliset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä
(myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen) (ei kuitenkaan
puuruuvit, itsekierteittävät ruuvit sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennu
sosien kiinnittämiseen tarkoitetut ruuvit ja pultit)

3,7

0

7318 15 70

Kuusiokannalliset, ruostumatonta terästä (myös niihin kuuluvine mutterei
neen ja aluslaattoineen) (ei kuitenkaan kolokantaruuvit, puuruuvit, itse
kierteittävät ruuvit sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittä
miseen tarkoitetut ruuvit ja pultit)

3,7

0

7318 15 81

Kuusiokannalliset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä
(myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen), vetomurtolujuus
pienempi kuin 800 MPa (ei kuitenkaan kolokantaruuvit, puuruuvit, itse
kierteittävät ruuvit sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittä
miseen tarkoitetut ruuvit ja pultit)

3,7

0

7318 15 89

Kuusiokannalliset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä
(myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen), vetomurtolujuus
vähintään 800 MPa (ei kuitenkaan kolokantaruuvit, puuruuvit, itsekierteit
tävät ruuvit sekä rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittämiseen
tarkoitetut ruuvit ja pultit)

3,7

0

7318 15 90

Ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä (myös niihin kuuluvine muttereineen ja
aluslaattoineen), kannalliset (ei kuitenkaan ura- ja ristipääruuvit ja -pultit,
kuusiokantapultit ja -ruuvit; puuruuvit, itsekierteittävät ruuvit, rautatie- tai
raitiotieradan rakennusosien kiinnittämiseen tarkoitetut ruuvit ja pultit,
koukku- ja silmukkaruuvit sekä ruuvinaulat)

3,7

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/559

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

7318 16 10

Mutterit, rautaa tai terästä, poikkileikkaukseltaan täyteisestä materiaalista
sorvatut, sisäläpimitta enintään 6 mm

3,7

0

7318 16 30

Mutterit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan täy
teisestä materiaalista sorvatut, sisäläpimitta enintään 6 mm)

3,7

0

7318 16 50

Itselukkiutuvat mutterit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta te
rästä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan täyteisestä materiaalista sorva
tut, joiden sisäläpimitta enintään 6 mm)

3,7

0

7318 16 91

Mutterit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, sisäläpimitta
enintään 12 mm (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan täyteisestä materiaa
lista sorvatut, joiden sisäläpimitta on enintään 6 mm, sekä itselukkiutuvat
mutterit)

3,7

0

7318 16 99

Mutterit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, sisäläpimitta
suurempi kuin 12 mm (ei kuitenkaan itselukkiutuvat mutterit)

3,7

0

7318 19 00

Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat

3,7

0

7318 21 00

Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä

3,7

0

7318 22 00

Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistus
laatat)

3,7

0

7318 23 00

Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötar
koituksesta riippumatta)

3,7

0

7318 24 00

Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä

3,7

0

7318 29 00

Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä

3,7

0

7319 20 00

Hakaneulat, rautaa tai terästä

2,7

0

7319 30 00

Kiinnitysneulat (kuten nuppi-, hyönteis- ja merkkineulat), rautaa tai te
rästä, muualle kuulumattomat

2,7

0

7319 90 10

Ompeluneulat, myös parsinneulat ja koruompeluneulat, käsityöhön käy
tettävät, rautaa tai terästä

2,7

0

7319 90 90

Neulepuikot, pujotusneulat, virkkuukoukut, koruompelulävistimet ja nii
den kaltaiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ompeluneulat, parsinneulat
ja koruompeluneulat)

2,7

0

7320 10 11

Paraabelijouset ja niiden lehdet, rautaa tai terästä

2,7

0

7320 10 19

Lehtijouset ja niiden lehdet, rautaa tai terästä, kuumamuokatut (ei kuiten
kaan paraabelijouset ja niiden lehdet)

2,7

0
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7320 10 90

Lehtijouset ja niiden lehdet, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan kuumamuo
katut)

2,7

0

7320 20 20

Kierrejouset, rautaa tai terästä, kuumamuokatut (ei kuitenkaan tasokieruk
kajouset, kellonjouset, sateenvarjojen tai päivänvarjojen jouset sekä osaan
17 kuuluvat iskunvaimentimet)

2,7

0

7320 20 81

Puristusjouset, rautaa tai terästä

2,7

0

7320 20 85

Vetojouset, rautaa tai terästä

2,7

0

7320 20 89

Kierrejouset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan kuumamuokatut, puristus
jouset ja vetojouset)

2,7

0

7320 90 10

Tasokierukkajouset, rautaa tai terästä

2,7

0

7320 90 30

Lautasjouset, rautaa tai terästä

2,7

0

7320 90 90

Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan lautasjouset, taso
kierukkajouset, kierrejouset, lehtijouset ja niiden lehdet, kellonjouset, sa
teenvarjojen tai päivänvarjojen jouset sekä osaan 17 kuuluvat iskunvai
mentimet ja vääntösauvat)

2,7

0

7321 11 10

Paisto-, grillaus- ja keittolaitteet, uunilliset, myös erilliset uunit, kotitalous
käyttöön, rautaa tai terästä, kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoai
neella toimivat (ei kuitenkaan suurkeittiölaitteet)

2,7

0

7321 11 90

Paisto-, grillaus- ja keittolaitteet sekä lämpölevyt, kotitalouskäyttöön, rau
taa tai terästä, kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoaineella toimivat
(ei kuitenkaan uunilliset keittolaitteet, erilliset uunit ja suurkeittiölaitteet)

2,7

0

7321 12 00

Paisto-, grillaus- ja keittolaitteet sekä lämpölevyt, kotitalouskäyttöön, rau
taa tai terästä, nestemäisellä polttoaineella toimivat (ei kuitenkaan suur
keittiölaitteet)

2,7

0

7321 19 00

Paisto-, grillaus- ja keittolaitteet sekä lämpölevyt, kotitalouskäyttöön, rau
taa tai terästä, kiinteällä polttoaineella tai muulla energianlähteellä toimi
vat laitteet (ei kuitenkaan nestemäisellä polttoaineella tai kaasulla toimivat,
sekä suurkeittiölaitteet)

2,7

0

7321 81 10

Uunit, kamiinat ja niiden kaltaiset kotitalouslaitteet, rautaa tai terästä, kaa
sulla tai sekä kaasulla että muulla polttoaineella toimivat, joissa on hormi
aukko (ei kuitenkaan keittolaitteet, myös uunilliset, erilliset uunit, lämpöle
vyt, keskuslämmityskattilat ja -patterit, vedenkuumennuslaitteet, kuuman
vedenvaraajat ja suurkeittiölaitteet)

2,7

0
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7321 81 90

Uunit, kamiinat ja niiden kaltaiset kotitalouslaitteet, rautaa tai terästä, kaa
sulla tai sekä kaasulla että muulla polttoaineella toimivat, ilman hor
miaukkoa (ei kuitenkaan keittolaitteet, lämpölevyt ja suurkeittiölaitteet)

2,7

0

7321 82 10

Uunit, kamiinat ja niiden kaltaiset kotitalouslaitteet, rautaa tai terästä, nes
temäisellä polttoaineella toimivat, joissa on hormiaukko (ei kuitenkaan
keittolaitteet, myös uunilliset, erilliset uunit, lämpölevyt, keskuslämmitys
kattilat ja -patterit, vedenkuumennuslaitteet, kuumanvedenvaraajat ja suur
keittiölaitteet)

2,7

0

7321 82 90

Uunit, kamiinat ja niiden kaltaiset kotitalouslaitteet, rautaa tai terästä, nes
temäisellä polttoaineella toimivat, ilman hormiaukkoa (ei kuitenkaan keit
tolaitteet, lämpölevyt ja suurkeittiölaitteet)

2,7

0

7321 89 00

Uunit, kamiinat ja niiden kaltaiset kotitalouslaitteet, rautaa tai terästä, kiin
teällä polttoaineella tai muulla energianlähteellä toimivat laitteet (ei kuiten
kaan nestemäisellä polttoaineella tai kaasulla toimivat sekä keittolaitteet,
myös uunilliset, erilliset uunit, lämpölevyt, keskuslämmityskattilat ja -pat
terit, vedenkuumennuslaitteet, kuumanvedenvaraajat ja suurkeittiölaitteet)

2,7

0

7321 90 00

Nimikkeeseen 7321 kuuluvien, muulla kuin sähköllä toimivien kotitalous
laitteiden osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

7322 11 00

Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä kuu
mennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan muualle
kuuluvat osat sekä keskuslämmityskattilat)

3,2

0

7322 19 00

Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä kuu
mennettavat, sekä niiden osat, muuta rautaa kuin valurautaa tai terästä (ei
kuitenkaan muualle kuuluvat osat sekä keskuslämmityskattilat)

3,2

0

7322 90 00

Ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet, ei kuitenkaan sähköllä
kuumennettavat, myös raittiin tai ilmastoidun ilman jakeluun soveltuvat,
joissa on moottorituuletin tai -puhallin, sekä niiden osat, rautaa tai terästä

3,2

0

7323 10 00

Rauta- ja teräsvilla; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet,
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä

3,2

0

7323 91 00

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, valurautaa, emaloi
mattomat (ei kuitenkaan nimikkeen 7310 tölkit, laatikot ja vastaavat säily
tyspäällykset; paperikorit; lapiot, korkkiruuvit ja muut työkalujen luontei
set talousesineet; nimikkeiden 8211–8215 veitset, lusikat, liemikauhat,
haarukat, jne.; koriste-esineet; saniteettitarvikkeet)

3,2

0
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7323 92 00

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, valurautaa, emaloi
dut (ei kuitenkaan nimikkeen 7310 tölkit, laatikot ja vastaavat säilytys
päällykset; paperikorit; lapiot, korkkiruuvit ja muut työkalujen luonteiset
talousesineet; nimikkeiden 8211–8215 veitset, lusikat, liemikauhat, haaru
kat, jne.; koriste-esineet; saniteettitarvikkeet)

3,2

0

7323 93 10

Pöytäesineet, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 7310 tölkit,
laatikot ja vastaavat säilytyspäällykset; korkkiruuvit, pähkinänsärkijät ja
muut työkalujen luonteiset talousesineet; nimikkeiden 8211–8215 veitset,
lusikat, liemikauhat, haarukat, jne.; koriste-esineet; saniteettitarvikkeet)

3,2

0

7323 93 90

Keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, ruostumatonta terästä (ei
kuitenkaan nimikkeen 7310 tölkit, laatikot ja vastaavat säilytyspäällykset;
paperikorit; lapiot, korkkiruuvit ja muut työkalujen luonteiset talousesi
neet; nimikkeiden 8211–8215 veitset, lusikat, liemikauhat, haarukat, jne.;
koriste-esineet; saniteettitarvikkeet; pöytäesineet)

3,2

0

7323 94 10

Pöytäesineet, muuta rautaa kuin valurautaa tai muuta terästä kuin ruostu
matonta terästä, emaloidut (ei kuitenkaan nimikkeen 7310 tölkit, laatikot
ja vastaavat säilytyspäällykset; nimikkeen 8215 lusikat, liemikauhat, jne.;
koriste-esineet)

3,2

0

7323 94 90

Keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, muuta rautaa kuin valurau
taa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, emaloidut (ei kuitenkaan
nimikkeen 7310 tölkit, laatikot ja vastaavat säilytyspäällykset; paperikorit;
lapiot ja muut työkalujen luonteiset talousesineet; nimikkeen 8215 lusi
kat, liemikauhat, jne.; koriste-esineet; saniteettitarvikkeet; pöytäesineet)

3,2

0

7323 99 10

Pöytäesineet, muuta rautaa kuin valurautaa tai muuta terästä kuin ruostu
matonta terästä (ei kuitenkaan emaloidut; nimikkeen 7310 tölkit, laatikot
ja vastaavat säilytyspäällykset; korkkiruuvit, pähkinänsärkijät ja muut työ
kalujen luonteiset talousesineet; nimikkeiden 8211–8215 veitset, lusikat,
liemikauhat, haarukat, jne.; koriste-esineet)

3,2

0

7323 99 91

Keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, muuta rautaa kuin valurau
taa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, maalatut tai lakatut (ei
kuitenkaan nimikkeen 7310 tölkit, laatikot ja vastaavat säilytyspäällykset;
paperikorit; lapiot ja muut työkalujen luonteiset talousesineet; koriste-esi
neet; saniteettitarvikkeet)

3,2

0

7323 99 99

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, muuta rautaa kuin
valurautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan
emaloidut, maalatut tai lakatut; nimikkeen 7310 tölkit, laatikot ja vastaa
vat säilytyspäällykset; paperikorit; lapiot, korkkiruuvit, vohvelirauhat jne.;
nimikkeen 8211–8215 veitset, lusikat, liemikauhat, haarukat, jne.; koristeesineet; saniteettitarvikkeet; pöytäesineet)

3,2

0

7324 10 00

Astianpesualtaat ja -pöydät sekä pesualtaat, ruostumatonta terästä

2,7

0
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7324 21 00

Kylpyammeet, valurautaa, myös emaloidut

3,2

0

7324 29 00

Kylpyammeet, rautaa tai terästä, ei kuitenkaan valurautaa

3,2

0

7324 90 00

Saniteettitavarat, myös niiden osat (ei kuitenkaan nimikkeen 7310 tölkit,
laatikot ja vastaavat säilytyspäällykset, 94 ryhmän pienet ripustettavat
lääke- ja kylpyhuonekaapit ja muut huonekalut sekä varusteet; astianpe
sualtaat ja -pöydät sekä pesualtaat, ruostumatonta terästä; kokonaiset kyl
pyammeet sekä varusteet)

3,2

0

7325 10 50

Tarkastuslaatikot ja venttiilikammiot, muokattavaksi soveltumatonta valu
rautaa

1,7

0

7325 10 92

Tavarat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa, viemäri-, vesi- ja niiden
kaltaisia järjestelmiä varten (ei kuitenkaan tarkastuslaatikot ja venttiilikam
miot)

1,7

0

7325 10 99

Tavarat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan tavarat viemäri-, vesi- ja niiden kaltaisia järjestelmiä
varten sekä tarkastuslaatikot ja venttiilikammiot)

1,7

0

7325 91 00

Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, valetut (ei kuitenkaan
muokattavaksi soveltumatonta valurautaa)

2,7

0

7325 99 10

Tavarat muokattavaksi soveltuvaa valurautaa, muualle kuulumattomat (ei
kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)

2,7

0

7325 99 90

Valetut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
muokattavaksi soveltumattomasta tai soveltuvasta valuraudasta valmistetut
tavarat, kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)

2,7

0

7326 11 00

Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut
(vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut

2,7

0

7326 19 10

Tavarat, rautaa tai terästä, avoimessa muotissa taotut, mutta ei enempää
valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltai
set tavarat myllyjä varten)

2,7

0

7326 19 90

Tavarat, rautaa tai terästä, suljetussa muotissa taotut (vapaa- tai muottita
otut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)

2,7

0

7326 20 30

Lintuhäkit ja niiden kaltaiset pienet häkit, rauta- tai teräslangasta valmiste
tut

2,7

0

7326 20 50

Korit, rauta- tai teräslangasta valmistetut

2,7

0

7326 20 80

Tavarat, rauta- tai teräslangasta valmistetut, muualle kuulumattomat (ei
kuitenkaan lintuhäkit ja niiden kaltaiset pienet häkit sekä korit)

2,7

0

7326 90 10

Tupakkarasiat, savukerasiat, kosmetiikka- ja puuterirasiat ja niiden kaltai
set taskussa pidettävät tavarat, rautaa tai terästä

2,7

0

7326 90 30

Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä

2,7

0
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7326 90 40

Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai te
rästä

2,7

0

7326 90 50

Kelat johtoja, putkia ym. varten, rautaa tai terästä

2,7

0

7326 90 60

Muut kuin mekaaniset ilmanvaihtoventtiilit, kourut, koukut ja niiden kal
taiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle
kuulumattomat

2,7

0

7326 90 70

Rei'itetyt astiat ja niiden kaltaiset levystä valmistetut tavarat poistoveden
suodattamiseen

2,7

0

7326 90 91

Tavarat rautaa tai terästä, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumatto
mat

2,7

0

7326 90 93

Tavarat rautaa tai terästä, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumatto
mat

2,7

0

7326 90 95

Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat

2,7

0

7326 90 98

Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat

2,7

0

7401 00 00

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

vapaa

0

7402 00 00

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

vapaa

0

7403 11 00

Puhdistettu kupari, katodeina ja katodilohkoina

vapaa

0

7403 12 00

Puhdistettu kupari, lankaharkkoina

vapaa

0

7403 13 00

Puhdistettu kupari, billetteinä

vapaa

0

7403 19 00

Puhdistettu kupari, muokkaamaton (ei kuitenkaan katodeina ja katodiloh
koina, billetteinä tai lankaharkkoina)

vapaa

0

7403 21 00

Kupari-sinkkiseokset (messinki), muokkaamattomat

vapaa

0

7403 22 00

Kupari-tinaseokset (pronssi), muokkaamattomat

vapaa

0

7403 29 00

Kupariseokset, muokkaamattomat (ei kuitenkaan kupari-sinkkiseokset
(messinki), kupari-tinaseokset (pronssi) sekä nimikkeen 7405 kupariseok
set)

vapaa

0

7404 00 10

Jätteet ja romu, puhdistettua kuparia (ei kuitenkaan harkot ja vastaavat
työstämättömät kappaleet uudelleen sulatetusta, puhdistetusta kuparista
saadusta jätteestä tai romusta, puhdistettua kuparia sisältävä tuhka ja jää
mät, galvaanisten parien ja paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu)

vapaa

0
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7404 00 91

Jätteet ja romu, kupari-sinkkiseosta (messinkiä) (ei kuitenkaan harkot ja
vastaavat työstämättömät kappaleet uudelleen sulatetusta, kupari-sinkki
seoksesta (messingistä) saadusta jätteestä tai romusta, kupari-sinkkiseosta
(messinkiä) sisältävä tuhka ja jäämät, galvaanisten parien ja paristojen ja
sähköakkujen jätteet ja romu)

vapaa

0

7404 00 99

Jätteet ja romu, kupariseosta (ei kuitenkaan kupari-sinkkiseosta, harkot ja
vastaavat työstämättömät kappaleet uudelleen sulatetusta, kupariseoksesta
saadusta jätteestä tai romusta, kupariseosta sisältävä tuhka ja jäämät, gal
vaanisten parien ja paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu)

vapaa

0

7405 00 00

Kupariesiseokset, ei kuitenkaan kuparifosfiitti (fosforikupari), joka sisältää
enemmän kuin 15 painoprosenttia fosforia)

vapaa

0

7406 10 00

Kuparijauheet, muut kuin suomumaiset (ei kuitenkaan kuparirakeet)

vapaa

0

7406 20 00

Kuparijauheet, suomumaiset, ja kuparisuomut (ei kuitenkaan kuparirakeet
ja nimikkeen 8308 paljetit)

vapaa

0

7407 10 00

Tangot ja profiilit, puhdistettua kuparia, muualle kuulumattomat

4,8

0

7407 21 10

Tangot, kupari-sinkkiseosta (messinkiä), muualle kuulumattomat

4,8

0

7407 21 90

Profiilit, kupari-sinkkiseosta (messinkiä), muualle kuulumattomat

4,8

0

7407 29 10

Tangot ja profiilit, kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkelisinkkiseosta (uushopeaa), muualle kuulumattomat

4,8

0

7407 29 90

Tangot ja profiilit, kupariseosta, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
kupari-sinkkiseosta (messinkiä), kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai
kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa))

4,8

0

7408 11 00

Lanka, puhdistettua kuparia, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 6 mm

4,8

0

7408 19 10

Lanka, puhdistettua kuparia, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 0,5 mm mutta enintään 6 mm

4,8

0

7408 19 90

Lanka, puhdistettua kuparia, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään
0,5 mm

4,8

0

7408 21 00

Lanka, kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

4,8

0

7408 22 00

Lanka, kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta
(uushopeaa)

4,8

0
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7408 29 00

Lanka, kupariseosta (ei kuitenkaan kupari-sinkkiseosta (messinkiä), ku
pari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uusho
peaa))

4,8

0

7409 11 00

Levyt ja nauhat, puhdistettua kuparia, kelattuina, paksuus suurempi kuin
0,15 mm (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen sähköjoh
din)

4,8

0

7409 19 00

Levyt ja nauhat, puhdistettua kuparia, kelaamattomina, paksuus suurempi
kuin 0,15 mm (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen säh
köjohdin)

4,8

0

7409 21 00

Levyt ja nauhat, kupari-sinkkiseosta (messinkiä), paksuus suurempi kuin
0,15 mm, kelattuina (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen
sähköjohdin)

4,8

0

7409 29 00

Levyt ja nauhat, kupari-sinkkiseosta (messinkiä), paksuus suurempi kuin
0,15 mm, kelaamattomina (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauha
mainen sähköjohdin)

4,8

0

7409 31 00

Levyt ja nauhat, kupari-tinaseosta (pronssi), paksuus suurempi kuin
0,15 mm, kelattuina (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen
sähköjohdin)

4,8

0

7409 39 00

Levyt ja nauhat, kupari-tinaseosta (pronssi), paksuus suurempi kuin
0,15 mm, kelaamattomina (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauha
mainen sähköjohdin)

4,8

0

7409 40 10

Levyt ja nauhat, kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia), paksuus suurempi
kuin 0,15 mm (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen säh
köjohdin)

4,8

0

7409 40 90

Levyt ja nauhat, kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa), paksuus suurem
pi kuin 0,15 mm (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen
sähköjohdin)

4,8

0

7409 90 00

Levyt ja nauhat, kupariseosta, paksuus suurempi kuin 0,15 mm (ei kuiten
kaan kupari-sinkkiseosta (messinkiä), kupari-tinaseosta (pronssia), kuparinikkeliseosta (nikkelikuparia), kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa) sekä
leikkoverkko ja eristetty nauhamainen sähköjohdin)

4,8

0

7410 11 00

Folio, puhdistettua kuparia, vahvistamaton, paksuus enintään 0,15 mm (ei
kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset; metallilanka ja metal
loitu lanka sekä foliot, jotka ovat joulukuusenkoristeita)

5,2

0

7410 12 00

Folio, kupariseosta, vahvistamaton, paksuus enintään 0,15 mm (ei kuiten
kaan nimikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset; metallilanka ja metalloitu
lanka sekä foliot, jotka ovat joulukuusenkoristeita)

5,2

0
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7410 21 00

Folio, puhdistettua kuparia, vahvistettu, paksuus (tukiainetta huomioon
ottamatta) enintään 0,15 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja
värilehtiset; metallilanka ja metalloitu lanka sekä foliot, jotka ovat joulu
kuusenkoristeita)

5,2

0

7410 22 00

Folio, kupariseosta, vahvistettu, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta)
enintään 0,15 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset;
metallilanka ja metalloitu lanka sekä foliot, jotka ovat joulukuusenkoris
teita)

5,2

0

7411 10 11

Putket, puhdistettua kuparia, suorat, seinämän paksuus suurempi kuin
0,6 mm

4,8

0

7411 10 19

Putket, puhdistettua kuparia, suorat, seinämän paksuus enintään 0,6 mm

4,8

0

7411 10 90

Putket, puhdistettua kuparia, kelattuina tai muuten taivutettuina

4,8

0

7411 21 10

Putket, kupari-sinkkiseosta (messinkiä), suorat

4,8

0

7411 21 90

Putket, kupari-sinkkiseosta (messinkiä), kelattuina tai muuten taivutettuina

4,8

0

7411 22 00

Putket, kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta
(uushopeaa)

4,8

0

7411 29 00

Putket, kupariseosta (ei kuitenkaan kupari-sinkkiseosta (messinkiä), ku
pari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uusho
peaa))

4,8

0

7412 10 00

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muh
vit), puhdistettua kuparia

5,2

0

7412 20 00

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muh
vit), kupariseosta

5,2

0

7413 00 20

Säkeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, puhdistet
tua kuparia (ei kuitenkaan sähköeristetyt)

5,2

0

7413 00 80

Säkeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, kupari
seosta (ei kuitenkaan sähköeristetyt)

5,2

0

7415 10 00

Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat, kupa
ria, tai kuparikantaiset rauta- tai teräsvarsin (ei kuitenkaan nitomaniitit
kaistaleina)

4

0

7415 21 00

Aluslaatat (myös jousilaatat ja varmistuslaatat), kuparia

3

0

7415 29 00

Niitit, sokat, sokkanaulat ja niiden kaltaiset tavarat, kierteettömät, kuparia
(ei kuitenkaan jousilaatat ja varmistuslaatat)

3

0
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7415 33 00

Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit ja niiden kaltaiset tavarat, kierteitetyt,
kuparia (ei kuitenkaan koukkuruuvit, silmukkaruuvit, ruuvinaulat sekä
kierretulpat, tapit ja niiden kaltaiset)

3

0

7415 39 00

Koukkuruuvit, silmukkaruuvit ja niiden kaltaiset tavarat, kierteitetyt, kupa
ria (ei kuitenkaan standardiruuvit ja pultit ja mutterit)

3

0

7418 11 00

Padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden
kaltaiset tavarat, kuparia (ei kuitenkaan saniteettitavarat)

3

0

7418 19 10

Keitto- ja lämmityslaitteet, jollaisia käytetään taloustarkoituksiin, muut
kuin sähköllä toimivat, ja niiden osat, kuparia (ei kuitenkaan vedenkuu
mennuslaitteet ja kuumavesivaraajat)

4

0

7418 19 90

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, kuparia (ei kuiten
kaan padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja nii
den kaltaiset tavarat; muut kuin sähköllä toimivat keitto- ja lämmityslait
teet; nimikkeen 7419 tölkit, laatikot ja vastaavat astiat; työkalujen luontei
set talousesineet, veitset, lusikat, liemikauhat, jne.; koriste-esineet ja sani
teettitavarat)

3

0

7418 20 00

Saniteettitavarat ja niiden osat, kuparia (ei kuitenkaan nimikkeen 7417
keitto- ja lämmityslaitteet, sekä osat)

3

0

7419 10 00

Ketjut ja niiden osat, kuparia (ei kuitenkaan kellonperät, kaulaketjut ja nii
den kaltaiset tavarat)

3

0

7419 91 00

Kuparitavarat, valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei enempää valmiste
tut, muualle kuulumattomat

3

0

7419 99 10

Metallikangas (myös päätön), ristikko ja verkko, valmistettu kuparilan
gasta; kuparileikkoverkko (ei kuitenkaan metallilankakangas, jollaista käy
tetään vaatteissa, sisustuskankaana tai niiden kaltaisissa tarkoituksissa, me
tallilankaverkosta valmistetut kovajuotoslevyt sekä käsiseuloiksi ja -sih
deiksi tai koneen osiksi valmistettu metallilankakangas)

4,3

0

7419 99 30

Kuparijouset (ei kuitenkaan kellonjouset, jousilaatat ja varmistuslaatat)

4

0

7419 99 90

Kuparitavarat, muualle kuulumattomat

3

0

7501 10 00

Nikkelikivi

vapaa

0

7501 20 00

Nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet (ei kuiten
kaan nikkelikivi)

vapaa

0

7502 10 00

Seostamaton nikkeli, muokkaamaton

vapaa

0

7502 20 00

Muokkaamattomat nikkeliseokset

vapaa

0
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7503 00 10

Jätteet ja romu, seostamatonta nikkeliä (ei kuitenkaan harkot ja vastaavat
työstämättömät kappaleet uudelleen sulatetusta seostamattomasta nikke
listä saadusta jätteestä tai romusta, seostamatonta nikkeliä sisältävät tuhka
ja jäämät, galvaanisten parien ja paristojen ja sähköakkujen jätteet ja
romu)

vapaa

0

7503 00 90

Jätteet ja romu, nikkeliseosta (ei kuitenkaan harkot ja vastaavat työstämät
tömät kappaleet uudelleen sulatetusta nikkeliseoksesta saadusta jätteestä
tai romusta, nikkeliseosta sisältävät tuhka ja jäämät)

vapaa

0

7504 00 00

Nikkelijauheet ja -suomut (ei kuitenkaan nikkelioksidisintterit)

vapaa

0

7505 11 00

Tangot, profiilit ja lanka, seostamatonta nikkeliä, muualle kuulumattomat
(ei kuitenkaan sähköeristetyt tavarat)

vapaa

0

7505 12 00

Tangot, profiilit ja lanka, nikkeliseosta, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan sähköeristetyt tavarat)

2,9

0

7505 21 00

Lanka, seostamatonta nikkeliä (ei kuitenkaan sähköeristetyt tavarat)

vapaa

0

7505 22 00

Lanka, nikkeliseosta (ei kuitenkaan sähköeristetyt tavarat)

2,9

0

7506 10 00

Levyt, nauhat ja folio, seostamatonta nikkeliä (ei kuitenkaan leikkoverkko)

vapaa

0

7506 20 00

Levyt, nauhat ja folio, nikkeliseosta (ei kuitenkaan leikkoverkko)

3,3

0

7507 11 00

Putket, seostamatonta nikkeliä

vapaa

0

7507 12 00

Putket, nikkeliseosta

vapaa

0

7507 20 00

Putkien liitos- ja muut osat, nikkeliä

2,5

0

7508 10 00

Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, nikkelilangasta valmistettu

vapaa

0

7508 90 00

Nikkelitavarat, muualle kuulumattomat

vapaa

0

7601 10 00

Seostamaton alumiini, muokkaamaton

6

5

7601 20 10

Primaarialumiini, seostettu, muokkaamaton

6

5
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7601 20 91

Sekundaarialumiini, seostettu, valanteina tai sulassa tilassa

6

5

7601 20 99

Sekundaarialumiini, seostettu (ei kuitenkaan valanteina tai sulassa tilassa)

6

5

7602 00 11

Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahaus
jätteet ja viilajauho, alumiinia; värjätyistä, pinnoitetuista tai yhteenliima
tuista levyistä ja foliosta peräisin olevat jätteet, paksuus (tukiainetta huo
mioon ottamatta) enintään 0,2 mm, alumiinia

vapaa

0

7602 00 19

Alumiinijätteet, myös tehtaiden hylkytavarat ja tavarat, joita ei tuotannon
tai käsittelyn jälkeen voida käyttää (ei kuitenkaan kuona, hehkuhilse ja sen
kaltaiset raudan tai teräksen valmistuksesta jäänyt, sisältäen talteenotetta
vissa olevaa alumiinia silikaatteina; harkot ja vastaavat työstämättömät
kappaleet uudelleen sulatetusta alumiinijätteestä tai -romusta, alumiinin
valmistuksessa syntyneet tuhka ja jäämät sekä alanimikkeen 7602 00 11
jäte)

vapaa

0

7602 00 90

Alumiiniromu (ei kuitenkaan kuona, hehkuhilse ja sen kaltaiset raudan tai
teräksen valmistuksesta jäänyt, sisältäen talteenotettavissa olevaa alumiinia
silikaatteina; harkot ja vastaavat työstämättömät kappaleet uudelleen sula
tetusta alumiinijätteestä tai -romusta, alumiinin valmistuksessa syntyneet
tuhka ja jäämät)

vapaa

0

7603 10 00

Alumiinijauheet, muut kuin suomumaiset (ei kuitenkaan alumiinipelletit)

5

0

7603 20 00

Alumiinijauheet, suomumaiset, ja alumiinisuomut (ei kuitenkaan alumiini
pelletit sekä paljetit)

5

0

7604 10 10

Tangot, seostamatonta alumiinia

7,5

0

7604 10 90

Profiilit, seostamatonta alumiinia, muualle kuulumattomat

7,5

0

7604 21 00

Profiiliputket, alumiiniseosta, muualle kuulumattomat

7,5

0

7604 29 10

Tangot, alumiiniseosta

7,5

0

7604 29 90

Umpiprofiilit, alumiiniseosta, muualle kuulumattomat

7,5

0

7605 11 00

Lanka, seostamatonta alumiinia, poikkileikkauksen suurin läpimitta suu
rempi kuin 7 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 7614 säikeislanka, kaapeli,
punottu nauha ja muut niiden kaltaiset tavarat sekä eristetty sähkölanka)

7,5

0

7605 19 00

Lanka, seostamatonta alumiinia, poikkileikkauksen suurin läpimitta enin
tään 7 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 7614 säikeislanka, kaapeli, köysi ja
muut niiden kaltaiset tavarat sekä eristetty sähkölanka ja soittimien kielet)

7,5

0

7605 21 00

Lanka, alumiiniseosta, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
7 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 7614 säikeislanka, kaapeli, punottu
nauha ja muut niiden kaltaiset tavarat sekä eristetty sähkölanka)

7,5

0
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7605 29 00

Lanka, alumiiniseosta, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään 7 mm
(ei kuitenkaan nimikkeen 7614 säikeislanka, kaapeli, köysi ja muut niiden
kaltaiset tavarat sekä eristetty sähkölanka ja soittimien kielet)

7,5

0

7606 11 10

Levyt ja nauhat, seostamatonta alumiinia, paksuus suurempi kuin
0,2 mm, suorakaiteen tai neliön muotoiset, maalatut, lakatut tai muovi
pinnoitetut

7,5

0

7606 11 91

Levyt ja nauhat, seostamatonta alumiinia, paksuus suurempi kuin 0,2 mm
mutta pienempi kuin 3 mm, suorakaiteen tai neliön muotoiset (ei kuiten
kaan maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut sekä leikkoverkko)

7,5

0

7606 11 93

Levyt ja nauhat, seostamatonta alumiinia, paksuus vähintään 3 mm mutta
pienempi kuin 6 mm, suorakaiteen tai neliön muotoiset (ei kuitenkaan
maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut)

7,5

0

7606 11 99

Levyt ja nauhat, seostamatonta alumiinia, paksuus vähintään 6 mm, suo
rakaiteen tai neliön muotoiset (ei kuitenkaan maalatut, lakatut tai muovi
pinnoitetut)

7,5

0

7606 12 10

Nauhat säleverhoja varten, alumiiniseosta

7,5

0

7606 12 50

Levyt ja nauhat, alumiiniseosta, paksuus suurempi kuin 0,2 mm, suorakai
teen tai neliön muotoiset, maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut (ei kui
tenkaan nauhat säleverhoja varten)

7,5

0

7606 12 91

Levyt ja nauhat, alumiiniseosta, paksuus suurempi kuin 0,2 mm mutta
pienempi kuin 3 mm, suorakaiteen tai neliön muotoiset (ei kuitenkaan
maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut, nauhat säleverhoja varten sekä
leikkoverkko)

7,5

0

7606 12 93

Levyt ja nauhat, alumiiniseosta, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 6 mm, suorakaiteen tai neliön muotoiset (ei kuitenkaan maalatut, la
katut tai muovipinnoitetut)

7,5

0

7606 12 99

Levyt ja nauhat, alumiiniseosta, paksuus vähintään 6 mm, suorakaiteen tai
neliön muotoiset (ei kuitenkaan maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut)

7,5

0

7606 91 00

Levyt ja nauhat, seostamatonta alumiinia, paksuus suurempi kuin 0,2 mm
(muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset)

7,5

0

7606 92 00

Levyt ja nauhat, alumiiniseosta, paksuus suurempi kuin 0,2 mm (muun
kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset)

7,5

0

7607 11 10

Alumiinifolio, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu,
paksuus pienempi kuin 0,021 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 3212
pronssi- ja värilehtiset ja joulukuusen koristeiksi valmistettu folio)

7,5

0
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7607 11 90

Alumiinifolio, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu,
paksuus vähintään 0,021 mm mutta enintään 0,2 mm (ei kuitenkaan ni
mikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset ja joulukuusen koristeiksi valmis
tettu folio)

7,5

0

7607 19 10

Alumiinifolio, vahvistamaton, valssattu ja enemmän valmistettu, paksuus
pienempi kuin 0,021 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja väri
lehtiset ja joulukuusen koristeiksi valmistettu folio)

7,5

0

7607 19 91

Alumiinifolio, vahvistamaton, valssattu ja enemmän valmistettu, paksuus
vähintään 0,021 mm mutta enintään 0,2 mm, itsekiinnittyvä (ei kuiten
kaan nimikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset ja joulukuusen koristeiksi
valmistettu folio)

7,5

0

7607 19 99

Alumiinifolio, vahvistamaton, valssattu ja enemmän valmistettu, paksuus
(tukiainetta huomioon ottamatta) vähintään 0,021 mm mutta enintään
0,2 mm, itsekiinnittymätön (ei kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja vä
rilehtiset ja joulukuusen koristeiksi valmistettu folio)

7,5

0

7607 20 10

Alumiinifolio, vahvistettu, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enin
tään 0,021 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset ja
joulukuusen koristeiksi valmistettu folio)

10

0

7607 20 91

Alumiinifolio, vahvistettu, valssattu ja enemmän valmistettu, paksuus (tu
kiainetta huomioon ottamatta) vähintään 0,021 mm mutta enintään
0,2 mm, itsekiinnittyvä (ei kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja väri
lehtiset ja joulukuusen koristeiksi valmistettu folio)

7,5

0

7607 20 99

Alumiinifolio, vahvistettu, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) vä
hintään 0,021 mm mutta enintään 0,2 mm, itsekiinnittymätön (ei kuiten
kaan nimikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset ja joulukuusen koristeiksi
valmistettu folio)

7,5

0

7608 10 00

Putket, seostamatonta alumiinia (ei kuitenkaan profiiliputket)

7,5

0

7608 20 20

Putket, alumiiniseosta, hitsatut (ei kuitenkaan profiiliputket)

7,5

0

7608 20 81

Putket, alumiiniseosta, ei enempää valmistetut kuin pursotetut (ei kuiten
kaan profiiliputket)

7,5

0

7608 20 89

Putket, alumiiniseosta (paitsi hitsatut tai ei enempää valmistetut kuin pur
sotetut sekä profiiliputket)

7,5

0

7609 00 00

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muh
vit), alumiinia

5,9

0
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Perustaso

Luokka

7610 10 00

Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset,
alumiinia (ei kuitenkaan helat)

6

0

7610 90 10

Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot, alumiinia

7

0

7610 90 90

Alumiiniset rakenteet ja rakenteiden osat, muualle kuulumattomat, alumii
nilevyt, -tangot, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa
käytettäviksi valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan nimik
keen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ik
kunankehykset ja -karmit sekä kynnykset, sillat ja siltaelementit, tornit ja
ristikkomastot)

6

0

7611 00 00

Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita
(ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin
300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaa
nisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita (ei kuitenkaan kontit, jotka on
erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

6

0

7612 10 00

Pursot, alumiinia (muut kuin jäykät)

6

0

7612 90 10

Jäykät putkilot, alumiinia

6

0

7612 90 20

Säilytyspäällykset aerosoleja varten, alumiinia

6

0

7612 90 91

Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset
säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytet
tyjä kaasuja) varten, vähintään 50 litraa mutta enintään 300 litraa vetävät,
muualle kuulumattomat

6

0

7612 90 98

Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset
säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytet
tyjä kaasuja) varten, vähemmän kuin 50 litraa vetävät, muualle kuulumat
tomat (paitsi pursot (muut kuin jäykät), jäykät putkilot ja säilytyspäällyk
set aerosoleja varten)

6

0

7613 00 00

Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten

6

0

7614 10 00

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, joissa on
terässydän, alumiinia (ei kuitenkaan sähköeristetyt)

6

0

7614 90 00

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia
(ei kuitenkaan sähköeristetyt ja ne, joissa on terässydän)

6

0

7615 11 00

Padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden
kaltaiset tavarat, alumiinia (ei kuitenkaan saniteettitavarat)

6

0

7615 19 10

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, alumiinia, valetut
(ei kuitenkaan nimikkeen 7612 tölkit, laatikot ja vastaavat astiat; työkalu
jen luonteiset talousesineet; lusikat, liemikauhat, haarukat ja muuta nimik
keiden 8211–8215 tavarat; koriste-esineet; saniteettitavarat)

6

0
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Perustaso

Luokka

7615 19 90

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, alumiinia, valamat
tomat (ei kuitenkaan padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet
ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia; nimikkeen 7612 tölkit,
laatikot ja vastaavat astiat; työkalujen luonteiset talousesineet; lusikat, lie
mikauhat, haarukat ja muuta nimikkeiden 8211–8215 tavarat; koriste-esi
neet; saniteettitavarat)

6

0

7615 20 00

Saniteettitavarat ja niiden osat, alumiinia (ei kuitenkaan nimikkeen 7612
tölkit, laatikot ja vastaavat astiat, sekä osat)

6

0

7616 10 00

Naulat, nastat, sinkilät, pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit,
sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat (ei kuitenkaan ni
tomaniitit nauhoina, kierretulpat ja -tapit)

6

0

7616 91 00

Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu
(ei kuitenkaan metallilankakangas, jollaista käytetään vaatteissa, sisustus
kankaana tai niiden kaltaisissa tarkoituksissa, sekä käsiseuloiksi ja -sih
deiksi tai koneen osiksi valmistettu metallilankakangas)

6

0

7616 99 10

Alumiinitavarat, valetut, muualle kuulumattomat

6

0

7616 99 90

Alumiinitavarat, valamattomat, muualle kuulumattomat

6

0

7801 10 00

Muokkaamaton lyijy, puhdistettu

2,5

0

7801 91 00

Muokkaamaton lyijy, jossa on painosta mitattuna antimonia pääasiallisena
muuna aineena

2,5

0

7801 99 10

Muokkaamaton lyijy, puhdistettavaksi tarkoitettu, jossa on vähintään 0,02
painoprosenttia hopeaa (raakalyijy)

vapaa

0

7801 99 91

Lyijyseokset, muokkaamattomat (ei kuitenkaan lyijy, jossa on painosta mi
tattuna antimonia pääasiallisena muuna aineena, ja puhdistettavaksi tar
koitettu lyijy, jossa on vähintään 0,02 painoprosenttia hopeaa (raakalyijy))

2,5

0

7801 99 99

Muokkaamaton lyijy (ei kuitenkaan lyijy, jossa on painosta mitattuna anti
monia pääasiallisena muuna aineena, ja puhdistettavaksi tarkoitettu lyijy,
jossa on vähintään 0,02 painoprosenttia hopeaa (raakalyijy), lyijyseokset
ja puhdistettu lyijy)

2,5

0

7802 00 00

Lyijyjätteet ja -romu (ei kuitenkaan lyijyn valmistuksessa syntyneet tuhka
ja jäämät (nimikkeen 2620), harkot ja vastaavat työstämättömät kappaleet
uudelleen sulatetusta lyijyjätteestä tai -romusta (nimikkeen 7801) sekä gal
vaanisten parien ja paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu)

vapaa

0

7804 11 00

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta)
enintään 0,2 mm

5

0
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Perustaso

Luokka

7804 19 00

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta)
suurempi kuin 0,2 mm

5

0

7804 20 00

Lyijyjauheet ja -suomut (ei kuitenkaan lyijyrakeet ja nimikkeen 8308 palje
tit)

vapaa

0

7806 00 10

Säiliöt, joissa on säteilyä estävä lyijypäällyste, radioaktiivisten aineiden kul
jetukseen ja varastointiin tarkoitetut (Euratom) (ei kuitenkaan kontit, jotka
on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa
varten)

vapaa

0

7806 00 30

Lyijytangot, -profiilit ja -lanka, muualle kuulumattomat

5

0

7806 00 50

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakap
paleet ja muhvit), lyijyä

5

0

7806 00 90

Lyijytavarat, muualle kuulumattomat

5

0

7901 11 00

Muokkaamaton sinkki, seostamaton, jossa on vähintään 99,99 painopro
senttia sinkkiä

2,5

0

7901 12 10

Muokkaamaton sinkki, seostamaton, jossa on vähintään 99,95 painopro
senttia mutta vähemmän kuin 99,99 painoprosenttia sinkkiä

2,5

0

7901 12 30

Muokkaamaton sinkki, seostamaton, jossa on vähintään 98,5 painopro
senttia, mutta vähemmän kuin 99,95 painoprosenttia sinkkiä

2,5

0

7901 12 90

Muokkaamaton sinkki, seostamaton, jossa on vähintään 97,5 painopro
senttia mutta vähemmän kuin 98,5 painoprosenttia sinkkiä

2,5

0

7901 20 00

Muokkaamattomat sinkkiseokset

2,5

0

7902 00 00

Sinkkijätteet ja -romu (ei kuitenkaan sinkin
tuhka ja jäämät (nimikkeen 2620), harkot ja
kappaleet uudelleen sulatetusta sinkkijätteestä
7901) eivätkä galvaanisten parien ja paristojen
romu)

vapaa

0

7903 10 00

Sinkkipöly

2,5

0

7903 90 00

Sinkkijauheet ja -suomut (ei kuitenkaan sinkkirakeet ja nimikkeen 8308
paljetit sekä sinkkipöly)

2,5

0

7904 00 00

Sinkkitangot, -profiilit ja -lanka, muualle kuulumattomat

5

0

7905 00 00

Sinkkilevyt, -nauhat ja -folio

5

0

valmistuksessa syntyneet
vastaavat työstämättömät
tai -romusta (nimikkeen
ja sähköakkujen jätteet ja
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Perustaso

Luokka

7907 00 10

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakap
paleet ja muhvit), sinkkiä

5

0

7907 00 90

Sinkkitavarat, muualle kuulumattomat

5

0

8001 10 00

Muokkaamaton tina, seostamaton

vapaa

0

8001 20 00

Muokkaamattomat tinaseokset

vapaa

0

8002 00 00

Tinajätteet ja -romu (ei kuitenkaan tinan valmistuksessa syntyneet tuhka
ja jäämät (nimikkeen 2620) eivätkä harkot ja vastaavat työstämättömät
kappaleet uudelleen sulatetusta tinajätteestä tai -romusta (nimikkeen
8001))

vapaa

0

8003 00 00

Tinatangot, -profiilit ja -lanka, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8007 00 10

Tinalevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm

vapaa

0

8007 00 30

Tinafolio, myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai
niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu, paksuus (tukiainetta huomioon
ottamatta) enintään 0,2 mm; tinajauheet ja -suomut (ei kuitenkaan tinara
keet ja nimikkeen 8308 paljetit)

vapaa

0

8007 00 50

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakap
paleet ja muhvit), tinaa

vapaa

0

8007 00 90

Tinatavarat, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8101 10 00

Volframijauheet

5

0

8101 94 00

Muokkaamaton volframi, myös ainoastaan sintratut tangot

5

0

8101 96 00

Volframilanka

6

0

8101 97 00

Volframijätteet ja -romu (ei kuitenkaan volframia sisältävät tuhka ja jää
mät)

vapaa

0

8101 99 10

Tangot (muut kuin ainoastaan sintratut), profiilit, levyt, nauhat ja folio,
volframia, muualle kuulumattomat

6

0

8101 99 90

Volframitavarat, muualle kuulumattomat

7

0

8102 10 00

Molybdeenijauheet

4

0

8102 94 00

Muokkaamaton molybdeeni, myös ainoastaan sintratut tangot

3

0
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Perustaso

Luokka

8102 95 00

Tangot (muut kuin ainoastaan sintratut), profiilit, levyt, nauhat ja folio,
molybdeeniä, muualle kuulumattomat

5

0

8102 96 00

Molybdeenilanka

6,1

0

8102 97 00

Molybdeenijätteet ja -romu (ei kuitenkaan molybdeeniä sisältävät tuhka ja
jäämät)

vapaa

0

8102 99 00

Molybdeenitavarat, muualle kuulumattomat

7

0

8103 20 00

Muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan sintratut tangot; tantaalijauheet

vapaa

0

8103 30 00

Tantaalijätteet ja -romu (ei kuitenkaan tantaalia sisältävät tuhka ja jäämät)

vapaa

0

8103 90 10

Tantaalitangot (muut kuin ainoastaan sintratut), tantaaliprofiilit, -lanka,
-levyt, -nauhat ja -folio, muualle kuulumattomat

3

0

8103 90 90

Tantaalitavarat, muualle kuulumattomat

4

0

8104 11 00

Muokkaamaton magnesium, jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia
magnesiumia

5,3

0

8104 19 00

Muokkaamaton magnesium, jossa on vähemmän kuin 99,8 painoprosent
tia magnesiumia

4

0

8104 20 00

Magnesiumjätteet ja -romu (ei kuitenkaan magnesiumia sisältävät tuhka ja
jäämät sekä koon mukaan lajitellut lastut ja rakeet)

vapaa

0

8104 30 00

Magnesiumlastut ja -rakeet, koon mukaan lajitellut; magnesiumjauheet

4

0

8104 90 00

Magnesiumtavarat, muualle kuulumattomat

4

0

8105 20 00

Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet; muokkaamaton
koboltti; kobolttijauheet

vapaa

0

8105 30 00

Kobolttijätteet ja -romu (ei kuitenkaan kobolttia sisältävät tuhka ja jäämät)

vapaa

0

8105 90 00

Kobolttitavarat, muualle kuulumattomat

3

0

8106 00 10

Muokkaamaton vismutti; vismuttijauheet; vismuttijätteet ja -romu (ei kui
tenkaan vismuttipitoinen tuhka ja jäämät)

vapaa

0
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Luokka

8106 00 90

Vismuttitavarat, muualle kuulumattomat

2

0

8107 20 00

Muokkaamaton kadmium; kadmiumjauheet

3

0

8107 30 00

Kadmiumjätteet ja -romu (ei kuitenkaan kadmiumia sisältävät tuhka ja jää
mät)

vapaa

0

8107 90 00

Kadmiumtavarat, muualle kuulumattomat

4

0

8108 20 00

Muokkaamaton titaani; titaanijauheet

5

0

8108 30 00

Titaanijätteet ja -romu (ei kuitenkaan titaania sisältävät tuhka ja jäämät)

5

0

8108 90 30

Titaanitangot, -profiilit ja -lanka, muualle kuulumattomat

7

0

8108 90 50

Titaanilevyt, -nauhat ja -folio

7

0

8108 90 60

Putket, titaania

7

0

8108 90 90

Titaanitavarat, muualle kuulumattomat

7

0

8109 20 00

Muokkaamaton zirkonium; zirkoniumjauheet

5

0

8109 30 00

Zirkoniumjätteet ja -romu (ei kuitenkaan zirkoniumia sisältävät tuhka ja
jäämät)

vapaa

0

8109 90 00

Zirkoniumtavarat, muualle kuulumattomat

9

0

8110 10 00

Muokkaamaton antimoni; antimonijauheet

7

3

8110 20 00

Antimonijätteet ja -romu (ei kuitenkaan antimonia sisältävät tuhka ja jää
mät)

vapaa

0

8110 90 00

Antimonitavarat, muualle kuulumattomat

7

0

8111 00 11

Muokkaamaton mangaani; mangaanijauheet

vapaa

0

8111 00 19

Mangaanijätteet ja -romu (ei kuitenkaan mangaania sisältävät tuhka ja jää
mät)

vapaa

0

8111 00 90

Mangaanitavarat, muualle kuulumattomat

5

0

8112 12 00

Muokkaamaton beryllium; berylliumjauheet

vapaa

0

8112 13 00

Berylliumjätteet ja -romu (ei kuitenkaan berylliumia sisältävät tuhka ja jää
mät)

vapaa

0
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Perustaso

Luokka

3

0

8112 19 00

Berylliumtavarat, muualle kuulumattomat

8112 21 10

Kromiseokset, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia nikkeliä,
muokkaamattomat; näiden seosten jauheet (ei kuitenkaan kromia tai näitä
kromiseoksia sisältävät tuhka ja jäämät)

vapaa

0

8112 21 90

Muokkaamaton kromi; kromijauheet (ei kuitenkaan kromiseokset, joissa
on vähemmän kuin 10 painoprosenttia nikkeliä)

3

0

8112 22 00

Kromijätteet ja -romu (ei kuitenkaan kromia sisältävät tuhka ja jäämät
sekä kromiseokset, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia nikkeliä)

vapaa

0

8112 29 00

Kromitavarat, muualle kuulumattomat

5

0

8112 51 00

Muokkaamaton tallium; talliumjauheet

1,5

0

8112 52 00

Talliumjätteet ja -romu (ei kuitenkaan talliumia sisältävät tuhka ja jäämät)

vapaa

0

8112 59 00

Talliumtavarat, muualle kuulumattomat

3

0

8112 92 10

Muokkaamaton hafnium (celtium); hafniumjauheet; hafniumjätteet ja
-romu (ei kuitenkaan hafniumpitoinen tuhka ja jäämät)

3

0

8112 92 21

Niobium (kolumbium), renium, gallium, indium, vanadiini, germanium:
jätteet ja romu (ei kuitenkaan näitä metalleja sisältävät tuhka ja jäämät)

vapaa

0

8112 92 31

Niobium (kolumbium) ja renium, muokkaamattomat; niobium- (kolum
bium-) ja reniumjauheet

3

0

8112 92 81

Muokkaamaton indium; indiumjauheet

2

0

8112 92 89

Muokkaamaton gallium; galliumjauheet

1,5

0

8112 92 91

Muokkaamaton vanadiini; vanadiinijauheet; vanadiinijätteet ja -romu (ei
kuitenkaan vanadiinipitoinen tuhka ja jäämät)

vapaa

0

8112 92 95

Muokkaamaton germanium; germaniumjauheet

4,5

0

8112 99 20

Hafnium- (celtium-) ja germaniumtavarat, muualle kuulumattomat

7

0

8112 99 30

Niobium- (kolumbium-) ja reniumtavarat, muualle kuulumattomat

9

0

8112 99 70

Gallium- ja indium- ja vanadiinitavarat, muualle kuulumattomat

3

0

8113 00 20

Muokkaamattomat kermetit

4

0
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Luokka

8113 00 40

Kermettijätteet ja -romu (ei kuitenkaan kermettipitoinen tuhka ja jäämät)

vapaa

0

8113 00 90

Kermettitavarat, muualle kuulumattomat

5

0

8201 10 00

Lapiot ja kauhat, työtä suorittava osa epäjaloa metallia

1,7

0

8201 20 00

Heinähangot ja talikot, työtä suorittava osa epäjaloa metallia

1,7

0

8201 30 00

Kuokat, hakut ja haravat, työtä suorittava osa epäjaloa metallia (ei kuiten
kaan jäähakut)

1,7

0

8201 40 00

Kirveet, piilut, vesurit ja niiden kaltaiset hakkuutyökalut, työtä suorittava
osa epäjaloa metallia (ei kuitenkaan jäähakut)

1,7

0

8201 50 00

Sekatöörit ja niiden kaltaiset yhden käden oksasakset ja puutarhasakset,
myös siipikarjasakset, työtä suorittava osa epäjaloa metallia

1,7

0

8201 60 00

Pensasaitasakset, kahden käden oksasakset ja niiden kaltaiset kahden kä
den sakset, työtä suorittava osa epäjaloa metallia

1,7

0

8201 90 00

Viikatteet, sirpit, heinäveitset, kaato- ja halkaisukiilat sekä muut maanvilje
lyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoidossa käytettävät käsityökalut,
työtä suorittava osa epäjaloa metallia (ei kuitenkaan lapiot, kauhat, heinä
hangot ja talikot; kuokat, hakut ja haravat; kirveet, piilut, vesurit ja niiden
kaltaiset hakkuutyökalut; siipikarjasakset; sekatöörit ja niiden kaltaiset yh
den käden oksasakset ja puutarhasakset; pensasaitasakset, kahden käden
oksasakset ja niiden kaltaiset kahden käden sakset)

1,7

0

8202 10 00

Käsisahat, työtä suorittava osa epäjaloa metallia (ei kuitenkaan moottorisa
hat)

1,7

0

8202 20 00

Vannesahanterät, epäjaloa metallia

1,7

0

8202 31 00

Pyörösahanterät, myös rako- ja urasahanterät, epäjaloa metallia, työtä suo
rittava osa terästä

2,7

0

8202 39 00

Pyörösahanterät, myös rako- ja urasahanterät, ja niiden osat, epäjaloa me
tallia, työtä suorittava osa muuta metallia kuin terästä

2,7

0

8202 40 00

Ketjusahanterät, epäjaloa metallia

1,7

0

8202 91 00

Suorat sahanterät, epäjaloa metallia, metallintyöstöä varten

2,7

0
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8202 99 11

Sahanterät, myös hammastamattomat sahanterät, epäjaloa metallia, työtä
suorittava osa terästä, metallintyöstöä varten (ei kuitenkaan vannesahante
rät, pyörösahanterät ja suorat sahanterät)

2,7

0

8202 99 19

Sahanterät, myös hammastamattomat sahanterät, epäjaloa metallia, työtä
suorittava osa terästä, muiden aineiden kuin metallin työstöä varten (ei
kuitenkaan vannesahanterät, pyörösahanterät, rako- ja urasahanterät sekä
ketjusahanterät)

2,7

0

8202 99 90

Sahanterät, myös hammastamattomat sahanterät, epäjaloa metallia, työtä
suorittava osa muuta metallia kuin terästä (ei kuitenkaan vannesahanterät,
pyörösahanterät, rako- ja urasahanterät sekä ketjusahanterät)

2,7

0

8203 10 00

Viilat, raspit ja niiden kaltaiset käsityökalut, epäjaloa metallia

1,7

0

8203 20 10

Atulat, muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön, epäjaloa metallia

1,7

0

8203 20 90

Pihdit, myös katkaisupihdit, sekä niiden kaltaiset käsityökalut, epäjaloa
metallia (ei kuitenkaan atulat)

1,7

0

8203 30 00

Metallisakset ja niiden kaltaiset käsityökalut, epäjaloa metallia

1,7

0

8203 40 00

Putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pihdit sekä niiden kal
taiset käsityökalut, epäjaloa metallia

1,7

0

8204 11 00

Käsikäyttöiset kiintoavaimet, myös momenttiavaimet, epäjaloa metallia

1,7

0

8204 12 00

Käsikäyttöiset jakoavaimet, myös momenttiavaimet, epäjaloa metallia

1,7

0

8204 20 00

Vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen, epäjaloa metallia

1,7

0

8205 10 00

Käsikäyttöiset poraustyökalut ja kierteitystyökalut

1,7

0

8205 20 00

Vasarat ja moukarit, työtä suorittava osa epäjaloa metallia

3,7

0

8205 30 00

Höylät, taltat, kaivertimet ja niiden kaltaiset puunleikkuutyökalut

3,7

0

8205 40 00

Käsikäyttöiset ruuvitaltat

3,7

0

8205 51 00

Käsikäyttöiset taloustyökalut, muut kuin mekaaniset, työtä suorittava osa
epäjaloa metallia, muualle kuulumattomat

3,7

0

8205 59 10

Käsityökalut muurareita, muovaajia, betonityöntekijöitä, kipsinvalajia ja
maalareita varten, epäjaloa metallia, muualle kuulumattomat

3,7

0
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8205 59 30

Patruunan avulla toimivat käsityökalut niittaamista, seinän tulpittamista
yms. varten

2,7

0

8205 59 90

Käsityökalut, myös lasinleikkuutimantit, epäjaloa metallia, muualle kuulu
mattomat

2,7

0

8205 60 00

Puhalluslamput ja niiden kaltaiset tavarat (ei kuitenkaan kaasulla toimivat)

2,7

0

8205 70 00

Ruuvipuristimet ja niiden kaltaiset tavarat (ei kuitenkaan työstökoneiden
osat ja tarvikkeet)

3,7

0

8205 80 00

Alasimet; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset hiomalaitteet

2,7

0

8205 90 00

Sarjat, joissa on kahteen tai useampaan edellisistä alanimikkeistä kuuluvaa
tavaraa

3,7

0

8206 00 00

Sarjat, joissa on vähintään kaksi nimikkeisiin 8202–8205 kuuluvaa työka
lua ja jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten

3,7

0

8207 13 00

Työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, vaihdettavat, joissa
työtä suorittava osa on sintrattua metallikarbidia tai kermettiä

2,7

0

8207 19 10

Työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, vaihdettavat, työtä suo
rittava osa timanttia tai puristettua timanttia

2,7

0

8207 19 90

Työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, vaihdettavat, joissa
työtä suorittava osa on muuta ainetta kuin sintrattua metallikarbidia, ker
mettiä, timanttia tai puristettua timanttia

2,7

0

8207 20 10

Metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet, vaihdettavat, työtä suorit
tava osa timanttia tai puristettua timanttia

2,7

0

8207 20 90

Metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet, vaihdettavat, työtä suorit
tava osa muuta ainetta kuin timanttia tai puristettua timanttia

2,7

0

8207 30 10

Työkalut puristusta tai meistausta varten, vaihdettavat, metallin työstöön

2,7

0

8207 30 90

Työkalut puristusta tai meistausta varten, vaihdettavat, muiden aineiden
kuin metallin työstöä varten

2,7

0

8207 40 10

Työkalut sisäkierteiden tekoa varten, vaihdettavat

2,7

0
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8207 40 30

Työkalut ulkokierteiden tekoa varten, vaihdettavat

2,7

0

8207 40 90

Työkalut kierteittämistä varten, muiden aineiden kuin metallin työstöä
varten, vaihdettavat

2,7

0

8207 50 10

Työkalut porausta varten, vaihdettavat, työtä suorittava osa timanttia tai
puristettua timanttia (ei kuitenkaan kallionporausta, maankairausta tai
kierteittämistä varten)

2,7

0

8207 50 30

Kiviseinäporat, vaihdettavat, työtä suorittava osa muuta ainetta kuin ti
manttia tai puristettua timanttia

2,7

0

8207 50 50

Työkalut porausta varten, metallin työstöön, vaihdettavat, työtä suorittava
osa sintrattua metallikarbidia tai kermettiä (ei kuitenkaan työkalut kierteit
tämistä varten)

2,7

0

8207 50 60

Työkalut porausta varten, vaihdettavat, metallin työstöön, työtä suorittava
osa pikaterästä (ei kuitenkaan työkalut kierteittämistä varten)

2,7

0

8207 50 70

Työkalut porausta varten, metallin työstöön, vaihdettavat, työtä suorittava
osa muuta ainetta kuin timanttia tai puristettua timanttia, sintrattua me
tallikarbidia, kermettiä tai pikaterästä (ei kuitenkaan työkalut kierteittä
mistä varten)

2,7

0

8207 50 90

Työkalut porausta varten, vaihdettavat, muun aineen kuin metallin työs
töön, työtä suorittava osa muuta ainetta kuin timanttia tai puristettua ti
manttia (ei kuitenkaan työkalut kallionporausta, maankairausta ja kierteit
tämistä varten)

2,7

0

8207 60 10

Työkalut avartamista tai aventamista varten, vaihdettavat, työtä suorittava
osa on timanttia tai puristettua timanttia

2,7

0

8207 60 30

Työkalut avartamista tai porausta varten, vaihdettavat, metallintyöstöön

2,7

0

8207 60 50

Työkalut avartamista varten, vaihdettavat, muun aineen kuin metallin
työstöön, työtä suorittava osa muuta ainetta kuin timanttia tai puristettua
timanttia

2,7

0

8207 60 70

Työkalut aventamista varten, vaihdettavat, metallintyöstöön

2,7

0

8207 60 90

Työkalut aventamista varten, vaihdettavat, muun aineen kuin metallin
työstöön, työtä suorittava osa muuta ainetta kuin timanttia tai puristettua
timanttia

2,7

0

8207 70 10

Työkalut jyrsimistä varten, vaihdettavat, metallin työstöön, työtä suorit
tava osa sintrattua metallikarbidia tai kermettiä

2,7

0
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8207 70 31

Varsijyrsimet, vaihdettavat, metallin työstöön, työtä suorittava osa sintrat
tua metallikarbidia tai kermettiä

2,7

0

8207 70 35

Vierintäjyrsimet, vaihdettavat, metallin työstöön, työtä suorittava osa sint
rattua metallikarbidia tai kermettiä

2,7

0

8207 70 38

Työkalut jyrsimistä varten, vaihdettavat, metallin työstöön, työtä suorit
tava osa muuta ainetta kuin sintrattua metallikarbidia tai kermettiä (ei kui
tenkaan varsijyrsimet ja vierintäjyrsimet)

2,7

0

8207 70 90

Työkalut jyrsimistä varten, vaihdettavat, muun aineen kuin metallin työs
töön

2,7

0

8207 80 11

Työkalut sorvaamista varten, vaihdettavat, metallintyöstöön, työtä suorit
tava osa sintrattua metallikarbidia tai kermettiä

2,7

0

8207 80 19

Työkalut sorvaamista varten, vaihdettavat, metallintyöstöön, työtä suorit
tava osa muuta ainetta kuin sintrattua metallikarbidia tai kermettiä

2,7

0

8207 80 90

Työkalut sorvaamista varten, vaihdettavat, muun aineen kuin metallin
työstöön

2,7

0

8207 90 10

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja, myös mekaanisia, tai työstökoneita
varten, työtä suorittava osa timanttia tai puristettua timanttia, muualle
kuulumattomat

2,7

0

8207 90 30

Ruuvitaltan terät, epäjaloa metallia

2,7

0

8207 90 50

Hampaanleikkuutyökalut, vaihdettavat (ei kuitenkaan jyrsintätyökalut)

2,7

0

8207 90 71

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja, myös mekaanisia, tai työstökoneita
varten, metallin työstöön, työtä suorittava osa sintrattua metallikarbidia
tai kermettiä, muualle kuulumattomat

2,7

0

8207 90 78

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja, myös mekaanisia, tai työstökoneita
varten, muiden aineiden kuin metallin työstöä varten, työtä suorittava osa
sintrattua metallikarbidia tai kermettiä, muualle kuulumattomat

2,7

0

8207 90 91

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja, myös mekaanisia, tai työstökoneita
varten, metallin työstöä varten, työtä suorittava osa muuta kuin timanttia
tai puristettua timanttia, sintrattua metallikarbidia tai kermettiä, muualle
kuulumattomat

2,7

0

8207 90 99

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja, myös mekaanisia, tai työstökoneita
varten, muiden aineiden kuin metallin työstöä varten, työtä suorittava osa
muuta kuin timanttia tai puristettua timanttia, sintrattua metallikarbidia
tai kermettiä, muualle kuulumattomat

2,7

0
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8208 10 00

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, epäjaloa metal
lia, metallintyöstöä varten

1,7

0

8208 20 00

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, epäjaloa metal
lia, puuntyöstöä varten

1,7

0

8208 30 10

Pyöreät terät, epäjaloa metallia, keittiökoneita ja -laitteita tai elintarvike
teollisuudessa käytettäviä koneita varten

1,7

0

8208 30 90

Veitset ja leikkuuterät, epäjaloa metallia, keittiökoneita ja -laitteita tai elin
tarviketeollisuudessa käytettäviä koneita varten (ei kuitenkaan pyöreät te
rät)

1,7

0

8208 40 00

Veitset ja leikkuuterät, epäjaloa metallia, maatalous-, puutarhanhoito- tai
metsätyökoneita varten (ei kuitenkaan puuntyöstöön tarkoitetut)

1,7

0

8208 90 00

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, epäjaloa metallia
(ei kuitenkaan metallin- tai puuntyöstöön tarkoitetut, keittiökoneisiin ja
-laitteisiin tai elintarviketeollisuudessa käytettäviin koneisiin tarkoitetut
sekä maatalous-, puutarhanhoito- tai metsätyökoneisiin tarkoitetut)

1,7

0

8209 00 20

Vaihdettavat laatat, asentamattomat, työkaluja varten, sintrattua metalli
karbidia tai kermettiä

2,7

0

8209 00 80

Laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset asentamattomat kappaleet työka
luja varten, sintrattua metallikarbidia tai kermettiä (ei kuitenkaan vaihdet
tavat laatat)

2,7

0

8210 00 00

Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, epäjaloa me
tallia, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun

2,7

0

8211 10 00

Erilaisten tavaroiden sarjat nimikkeeseen 8211 kuuluvista veitsistä; sarjat,
joissa on enemmän nimikkeeseen 8211 kuuluvia veitsiä kuin muita tava
roita

8,5

0

8211 91 30

Pöytäveitset, joiden varret ja terät ovat ruostumatonta terästä

8,5

0

8211 91 80

Kiinteäteräiset pöytäveitset, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan pöytäveitset,
joiden varret ja terät ovat ruostumatonta terästä, sekä kalaveitset)

8,5

0

8211 92 00

Kiinteäteräiset veitset, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan heinäveitset, ”ma
chet”, koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, kala- ja
voiveitset, pöytäveitset, partaveitset ja niiden terät sekä nimikkeen 8214
leikkaamisvälineet)

8,5

0

8211 93 00

Muut kuin kiinteäteräiset veitset, myös puutarhaveitset, epäjaloa metallia
(ei kuitenkaan partaveitset)

8,5

0
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8211 94 00

Terät, epäjaloa metallia, pöytäveitsiin, taskuveitsiin ja muihin nimikkeen
8211 veitsiin

6,7

0

8211 95 00

Epäjaloa metallia olevat varret, pöytäveitsiin, taskuveitsiin ja muihin ni
mikkeen 8211 veitsiin

2,7

0

8212 10 10

Partakoneet, joissa on kiinteä terä, epäjaloa metallia

2,7

0

8212 10 90

Partaveitset ja muut kuin sähkökäyttöiset partakoneet, epäjaloa metallia
(ei kuitenkaan partakoneet, joissa on kiinteä terä)

2,7

0

8212 20 00

Partakoneenterät, epäjaloa metallia, myös partakoneenterien teelmät nau
hoina

2,7

0

8212 90 00

Partaveitsien ja muiden kuin sähkökäyttöisten partakoneiden osat, epäja
loa metallia (ei kuitenkaan partakoneenterät ja partakoneenterien teelmät
nauhoina)

2,7

0

8213 00 00

Sakset ja niiden terät, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan pensasaitasakset,
kahden käden oksasakset ja niiden kaltaiset kahden käden sakset, sekatöö
rit ja niiden kaltaiset yhden käden oksasakset ja puutarhasakset sekä eri
koissakset kavioiden leikkaamista varten)

4,2

0

8214 10 00

Paperiveitset, kirjeenavaajat, raapeveitset, kynänteroittimet ja niiden terät,
epäjaloa metallia (ei kuitenkaan 83 ryhmän koneet ja mekaaniset laitteet)

2,7

0

8214 20 00

Manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet, myös kynsiviilat, epäjaloa
metallia (ei kuitenkaan tavalliset sakset)

2,7

0

8214 90 00

Tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut
liha- ja muut veitset ja hakkurit sekä muut leikkaamisvälineet, muualle
kuulumattomat, epäjaloa metallia

2,7

0

8215 10 20

Sarjat, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta nimikkeen 8211 veitsestä
ja vähintään yhtä monesta lusikasta, haarukasta tai muusta nimikkeen
8215 tavarasta, epäjaloa metallia, jotka sisältävät ainoastaan hopeoituja,
kullattuja tai platinoituja esineitä

4,7

0

8215 10 30

Sarjat, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta nimikkeen 8211 veitsestä
ja vähintään yhtä monesta lusikasta, haarukasta tai muusta nimikkeen
8215 tavarasta, ruostumatonta terästä, ja joissa vähintään yksi esine on
hopeoitu, kullattu tai platinoitu

8,5

0

8215 10 80

Sarjat, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta nimikkeen 8211 veitsestä
ja vähintään yhtä monesta lusikasta, haarukasta tai muusta nimikkeen
8215 tavarasta, muuta epäjaloa metallia kuin ruostumatonta terästä, ja
joissa vähintään yksi esine on hopeoitu, kullattu tai platinoitu

4,7

0

8215 20 10

Sarjat, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta nimikkeen 8211 veitsestä
ja vähintään yhtä monesta lusikasta, haarukasta tai muusta nimikkeen
8215 tavarasta, ruostumatonta terästä, ja joissa ei ole hopeoituja, kullat
tuja tai platinoituja esineitä

8,5

0
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8215 20 90

Sarjat, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta nimikkeen 8211 veitsestä
ja vähintään yhtä monesta lusikasta, haarukasta tai muusta nimikkeen
8215 tavarasta, muuta epäjaloa metallia kuin ruostumatonta terästä, ja
joissa ei ole hopeoituja, kullattuja tai platinoituja esineitä

4,7

0

8215 91 00

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voi
veitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet, epäjaloa
metallia, hopeoidut, kullatut tai platinoidut (ei kuitenkaan esineiden sarjat,
jotka koostuvat mm. hummeri- ja siipikarjasaksista)

4,7

0

8215 99 10

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voi
veitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet, ruostu
matonta terästä, hopeoimattomat, kultaamattomat ja platinoimattomat (ei
kuitenkaan esineiden sarjat, jotka koostuvat mm. hummeri- ja siipikarja
saksista)

8,5

0

8215 99 90

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voi
veitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet, muuta
epäjaloa metallia kuin ruostumatonta terästä, hopeoimattomat, kultaamat
tomat ja platinoimattomat (ei kuitenkaan esineiden sarjat, jotka koostuvat
mm. hummeri- ja siipikarjasaksista)

4,7

0

8301 10 00

Riippulukot, epäjaloa metallia

2,7

0

8301 20 00

Lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa, epäjaloa metallia

2,7

0

8301 30 00

Lukot, jollaisia käytetään huonekaluissa, epäjaloa metallia

2,7

0

8301 40 11

Sylinterilukot, jollaisia käytetään rakennusten ovissa, epäjaloa metallia

2,7

0

8301 40 19

Lukot, jollaisia käytetään rakennusten ovissa, epäjaloa metallia (ei kuiten
kaan sylinterilukot ja riippulukot)

2,7

0

8301 40 90

Lukot, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan riippulukot, moottoriajoneuvoissa
käytetyt lukot, huonekaluissa käytetyt lukot ja rakennusten ovissa käytetyt
lukot)

2,7

0

8301 50 00

Näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut kehykset, lukolliset, epäjaloa
metallia

2,7

0

8301 60 00

Riippulukkojen, lukkojen, lukollisten näppäinsalpojen ja lukollisten näppä
insalvoin varustettujen kehysten osat, epäjaloa metallia, muualle kuulu
mattomat

2,7

0

8301 70 00

Riippulukkojen, lukkojen, lukollisten näppäinsalpojen ja lukollisten näppä
insalvoin varustettujen kehysten erilliset avaimet, epäjaloa metallia,
muualle kuulumattomat

2,7

0

8302 10 00

Kaikenlaiset saranat, epäjaloa metallia

2,7

0

8302 20 00

Kääntöpyörät ja niiden kaltaiset rullat ja pyörät (castors), joiden kiinnitys
runko on epäjaloa metallia

2,7

0

8302 30 00

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat moottoriajo
neuvoihin, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan saranat sekä kääntöpyörät ja
niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors))

2,7

0
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8302 41 00

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, rakennuksiin soveltuvat, epäja
loa metallia (ei kuitenkaan avaimelliset lukot ja saranat)

2,7

0

8302 42 00

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, huonekaluihin soveltuvat, epäja
loa metallia (ei kuitenkaan avaimelliset lukot, saranat sekä kääntöpyörät ja
niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors))

2,7

0

8302 49 00

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan
avaimelliset lukot, lukolliset näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut ke
hykset, saranat sekä kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (cas
tors) sekä helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, moottoriajoneuvoihin,
rakennuksiin ja huonekaluihin soveltuvat)

2,7

0

8302 50 00

Vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet,
epäjaloa metallia

2,7

0

8302 60 00

Itsetoimivat ovensulkimet, epäjaloa metallia

2,7

0

8303 00 10

Panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit, epäjaloa metallia

2,7

0

8303 00 30

Kassaholvien ovet ja tallelokerot, epäjaloa metallia

2,7

0

8303 00 90

Kassa- ja asiakirjalippaat sekä niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia (ei
kuitenkaan panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit sekä kassa
holvien ovet ja tallelokerot)

2,7

0

8304 00 00

Asiakirjakaapit, kortistokaapit, lomakelaatikot, käsikirjoitustuet, kynäkau
kalot, leimasintelineet ja niiden kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa me
tallia (ei kuitenkaan nimikkeen 9403 toimistohuonekalut sekä roskakorit)

2,7

0

8305 10 00

Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, epäjaloa metallia (ei kuiten
kaan piirustusnastat sekä pääkirjojen näppäinsoljet ja sulkemislaitteet)

2,7

0

8305 20 00

Nitomaniitit kaistaleina, epäjaloa metallia

2,7

0

8305 90 00

Kirjeenpitimet, kulmaliittimet, paperipuristimet ja -liittimet, korttiratsasta
jat ja niiden kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa metallia, myös nimikkee
seen 8305 kuuluvien tavaroiden osat (ei kuitenkaan irtolehti- tai keräily
kansioiden tarvikkeet, nitomaniitit kaistaleina, piirustusnastat sekä pääkir
jojen näppäinsoljet ja sulkemislaitteet)

2,7

0

8306 10 00

Soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin
sähköllä toimivat, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan soittimet)

vapaa

0

8306 21 00

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia, hopeoidut, kulla
tut tai platinoidut (ei kuitenkaan taideteokset, kokoelmaesineet ja antiik
kiesineet)

vapaa

0

8306 29 10

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, kuparia, hopeoimattomat, kultaa
mattomat ja platinoimattomat (ei kuitenkaan taideteokset, kokoelmaesi
neet ja antiikkiesineet)

vapaa

0

8306 29 90

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, muuta epäjaloa metallia kuin kupa
ria, hopeoimattomat, kultaamattomat ja platinoimattomat (ei kuitenkaan
taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet)

vapaa

0
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8306 30 00

Valokuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset kehykset, epäjaloa
metallia; peilit, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan optiset esineet)

2,7

0

8307 10 00

Taipuisat putket ja letkut, rautaa tai terästä, myös jos niissä on liitos- ja
muita osia

2,7

0

8307 90 00

Taipuisat putket ja letkut, muuta epäjaloa metallia rautaa tai terästä, myös
jos niissä on liitos- ja muita osia

2,7

0

8308 10 00

Hakaset, silmukat, kengänsirkat ja vahvikerenkaat, epäjaloa metallia, jollai
sia käytetään esim. vaatteisiin, jalkineisiin, suojapeitteisiin, nahkatavaroi
hin, matkatarvikkeisiin taikka muiden tavaroiden valmistamiseen tai va
rustamiseen

2,7

0

8308 20 00

Putkiniitit ja haaraniitit, epäjaloa metallia

2,7

0

8308 90 00

Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset, ilman lukkoja, soljet ja
näppäinsoljet, epäjaloa metallia, jollaisia käytetään vaatteisiin, jalkineisiin,
käsilaukkuihin, matkatarvikkeisiin taikka muiden tavaroiden valmistami
seen tai varustamiseen, myös nimikkeen 8308 kuuluvien tavaroiden osat,
epäjaloa metallia (ei kuitenkaan hakaset, silmukat, kengänsirkat ja vahvike
renkaat sekä putkiniitit ja haaraniitit)

2,7

0

8309 10 00

Kruunukorkit, epäjaloa metallia

2,7

0

8309 90 10

Pullonkapselit lyijyä; pullonkapselit alumiinia, läpimitta suurempi kuin
21 mm (ei kuitenkaan kruunukorkit)

3,7

0

8309 90 90

Tulpat, korkit ja kannet, myös kierrekorkit ja -kannet ja kaatotulpat, pul
lonkapselit, kierretulpat, tulpansuojukset, sinetit ja muut pakkaustarvik
keet, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan kruunukorkit, lyijyiset pullonkapselit
ja alumiiniset pullonkapselit, joiden läpimitta on suurempi kuin 21 mm)

2,7

0

8310 00 00

Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kilvet, numerot, kirjaimet
ja muut merkit, epäjaloa metallia, myös liikennemerkit (ei kuitenkaan ni
mikkeeseen 9405 kuuluvat)

2,7

0

8311 10 10

Hitsauselektrodit, joissa on rauta- tai terästäyte ja tulenkestävää ainetta
oleva päällyste, kaarihitsaukseen

2,7

0

8311 10 90

Päällystetyt elektrodit, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen (ei kuitenkaan
elektrodit, joissa on rauta- tai terästäyte ja tulenkestävää ainetta oleva pääl
lyste)

2,7

0

8311 20 00

Täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen

2,7

0

8311 30 00

Päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metallia, liekkijuottamiseen tai
-hitsaamiseen (ei kuitenkaan juotosputket ja -lanka, joissa on juotosaineen
lisäksi täytteenä metalliseosta, jossa on vähintään 2 painoprosenttia jalo
metallia)

2,7

0
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8311 90 00

Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit ja niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa
metallia tai metallikarbidia, juotos- tai hitsausainepäällyksin tai -täyttein,
jollaisia käytetään metallin tai metallikarbidien juottamiseen tai hitsaami
seen, muualle kuulumattomat; lanka ja puikot, yhteenpuristettua epäjaloa
metallijauhetta, metallin ruiskuttamiseen käytettävät, muualle kuulumatto
mat

2,7

0

8401 10 00

Ydinreaktorit (Euratom)

5,7

0

8401 20 00

Koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä niiden osat (Euratom)

3,7

0

8401 30 00

Ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit, kannattimin va
rustetut (Euratom)

3,7

0

8401 40 00

Ydinreaktoreiden osat, muualle kuulumattomat (Euratom)

3,7

0

8402 11 00

Vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on suurempi kuin 45 t/h

2,7

0

8402 12 00

Vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on enintään 45 t/h (ei kuiten
kaan keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista
höyryä)

2,7

0

8402 19 10

Tuliputkikattilat (ei kuitenkaan keskuslämmityskattilat, joilla voidaan ke
hittää myös matalapaineista höyryä)

2,7

0

8402 19 90

Höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridikattilat (ei kuitenkaan vesi
putkikattilat, tuliputkikattilat, keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehit
tää myös matalapaineista höyryä)

2,7

0

8402 20 00

Kuumavesikattilat

2,7

0

8402 90 00

Höyrykattiloiden, höyrynkehittimien
muualle kuulumattomat

osat,

2,7

0

8403 10 10

Keskuslämmityskattilat, valurautaa (ei kuitenkaan nimikkeen 8402 höyry
kattilat, höyrynkehittimet ja kuumavesikattilat)

2,7

0

8403 10 90

Keskuslämmityskattilat, muut kuin sähköllä toimivat, muuta ainetta kuin
valurautaa (ei kuitenkaan nimikkeen 8402 höyrykattilat, höyrynkehittimet
ja kuumavesikattilat)

2,7

0

8403 90 10

Keskuslämmityskattiloiden osat, valurautaa, muualle kuulumattomat

2,7

0

8403 90 90

Keskuslämmityskattiloiden osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8404 10 00

Nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja kattiloiden apulaitteet
(esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpoistolaitteet ja savukaasun palau
tuslaitteet)

2,7

0
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8404 20 00

Höyrykoneiden lauhduttimet

2,7

0

8404 90 00

Nimikkeisiin 8402 ja 8403 kuuluvien höyrynkehittimien ja kattiloiden
apulaitteiden ja höyrykoneiden lauhduttimien osat, muualle kuulumatto
mat

2,7

0

8405 10 00

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistimineen; asety
leenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaa
sugeneraattorit, myös puhdistimineen (ei kuitenkaan koksausuuni, elektro
lyyttisesti toimiva kaasugeneraattori ja karbidilamput)

1,7

0

8405 90 00

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorien, asetyleenikaasugeneraatto
rien ja niiden kaltaisten vesimenetelmällä toimivien kaasugeneraattorien
osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8406 10 00

Höyryturbiinit alusten kuljettamiseen

2,7

0

8406 81 10

Höyryturbiinit sähkön kehittämiseen, teho suurempi kuin 40 MW

2,7

0

8406 81 90

Höyryturbiinit, teho suurempi kuin 40 MW (ei kuitenkaan alusten kuljet
tamiseen ja sähkön kehittämiseen käytetyt)

2,7

0

8406 82 11

Höyryturbiinit sähkön kehittämiseen, teho enintään 10 MW

2,7

0

8406 82 19

Höyryturbiinit sähkön kehittämiseen, teho suurempi kuin 10 MW mutta
enintään 40 MW

2,7

0

8406 82 90

Höyryturbiinit, teho enintään 40 MW (ei kuitenkaan alusten kuljettami
seen ja sähkön kehittämiseen käytetyt)

2,7

0

8406 90 10

Höyryturbiinien roottorit sekä roottorin ja turbiinikammion siivet

2,7

0

8406 90 90

Höyryturbiinien osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan roottorit
sekä roottorin ja turbiinikammion siivet)

2,7

0

8407 10 00

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, ilma-alusten

1,7

0

8407 21 10

Kipinäsytytteiset perämoottorit alusten kuljettamiseen, iskutilavuus enin
tään 325 cm3

6,2

0

8407 21 91

Kipinäsytytteiset perämoottorit alusten kuljettamiseen, iskutilavuus suu
rempi kuin 325 cm3 ja teho enintään 30 kW

4,2

0

8407 21 99

Kipinäsytytteiset perämoottorit alusten kuljettamiseen, iskutilavuus suu
rempi kuin 325 cm3 ja teho suurempi kuin 30 kW

4,2

0

8407 29 20

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, alusten kuljettami
seen, teho enintään 200 kW (ei kuitenkaan perämoottorit)

4,2

0
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8407 29 80

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, alusten kuljettami
seen, teho suurempi kuin 200 kW (ei kuitenkaan perämoottorit)

4,2

0

8407 31 00

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, iskutilavuus enintään 50 cm3

2,7

0

8407 32 10

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3 mutta enin
tään 125 cm3

2,7

0

8407 32 90

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, iskutilavuus suurempi kuin 125 cm3 mutta enin
tään 250 cm3

2,7

0

8407 33 10

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta enin
tään 1 000 cm3, tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen
8701 10 yksiakselisiin puutarhatraktoreihin (”pedestrian controlled trac
tors”) ja nimikkeiden 8703, 8704 ja 8705 moottoriajoneuvoihin

2,7

0

8407 33 90

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta enin
tään 1 000 cm3 (ei kuitenkaan ne, jotka on tarkoitettu asennettaviksi teol
lisesti alanimikkeen 8701 10 yksiakselisiin puutarhatraktoreihin (”pedest
rian controlled tractors”) ja nimikkeiden 8703, 8704 ja 8705 moottoria
joneuvoihin)

2,7

0

8407 34 10

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, iskutilavuus suurempi kuin
1 000 cm3, tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen 8701 10 yk
siakselisiin puutarhatraktoreihin (”pedestrian controlled tractors”), nimik
keen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin,
joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin 2 800 cm3, ja nimikkeen
8705 moottoriajoneuvoihin

2,7

0

8407 34 30

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, käytetyt, iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3

4,2

0

8407 34 91

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, uudet, iskutilavuus enintään 1 500 cm3 mutta
suurempi kuin 1 000 cm3 (ei kuitenkaan alanimikkeen 8407 34 10
moottorit)

4,2

0

8407 34 99

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen, uudet, iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3 (ei
kuitenkaan ne, jotka on tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen
8701 10 yksiakselisiin puutarhatraktoreihin ”pedestrian controlled trac
tors”, nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoria
joneuvoihin, joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin 2 800 cm3,
ja nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin)

4,2

0

8407 90 10

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus enin
tään 250 cm3 (ei kuitenkaan ilma-alusten moottorit, alusten perämoottorit
ja iskumäntämoottorit 87 ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen)

2,7

0
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8407 90 50

Kipinäsytytteiset kiertomäntämoottorit, iskutilavuus suurempi kuin
250 cm3, tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen 8701 10 yk
siakselisiin puutarhatraktoreihin (”pedestrian controlled tractors”), nimik
keen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin,
joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin 2 800 cm3, ja nimikkeen
8705 moottoriajoneuvoihin

2,7

0

8407 90 80

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus suu
rempi kuin 250 cm3, teho enintään 10 kW (ei kuitenkaan alanimikkeen
8407 90 50 moottorit, ilma-alusten moottorit, alusten perämoottorit ja
iskumäntämoottorit 87 ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen)

4,2

0

8407 90 90

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus suu
rempi kuin 250 cm3, teho suurempi kuin 10 kW (ei kuitenkaan alanimik
keen 8407 90 50 moottorit, ilma-alusten moottorit, alusten perämootto
rit ja iskumäntämoottorit 87 ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen)

4,2

0

8408 10 11

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), käyte
tyt, nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hi
naajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten

vapaa

0

8408 10 19

Puristussytytteiset mäntämoottorit, alusten kuljettamiseen, käytetyt (ei kui
tenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10
hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten)

2,7

0

8408 10 22

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho enintään
15 kW

vapaa

0

8408 10 24

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho enintään 15 kW (ei kuitenkaan nimikkei
den 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä ala
nimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten)

2,7

0

8408 10 26

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
15 kW mutta enintään 50 kW

vapaa

0

8408 10 28

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 15 kW mutta enintään
50 kW (ei kuitenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen
8904 00 10 hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten)

2,7

0

8408 10 31

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
50 kW mutta enintään 100 kW

vapaa

0
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8408 10 39

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 50 kW mutta enintään
100 kW (ei kuitenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimik
keen 8904 00 10 hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia
varten)

2,7

0

8408 10 41

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
100 kW mutta enintään 200 kW

vapaa

0

8408 10 49

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 100 kW mutta enintään
200 kW (ei kuitenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimik
keen 8904 00 10 hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia
varten)

2,7

0

8408 10 51

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
200 kW mutta enintään 300 kW

vapaa

0

8408 10 59

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 200 kW mutta enintään
300 kW (ei kuitenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimik
keen 8904 00 10 hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia
varten)

2,7

0

8408 10 61

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
300 kW mutta enintään 500 kW

vapaa

0

8408 10 69

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 300 kW mutta enintään
500 kW (ei kuitenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimik
keen 8904 00 10 hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia
varten)

2,7

0

8408 10 71

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
500 kW mutta enintään 1 000 kW

vapaa

0

8408 10 79

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 500 kW mutta enintään
1 000 kW (ei kuitenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimik
keen 8904 00 10 hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia
varten)

2,7

0

8408 10 81

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
1 000 kW mutta enintään 5 000 kW

vapaa

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/595

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8408 10 89

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 1 000 kW mutta enintään
5 000 kW (ei kuitenkaan nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimik
keen 8904 00 10 hinaajia sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia
varten)

2,7

0

8408 10 91

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) nimik
keiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten, uudet, teho suurempi kuin
5 000 kW

vapaa

0

8408 10 99

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), alus
ten kuljettamiseen, uudet, teho suurempi kuin 5 000 kW (ei kuitenkaan
nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia
sekä alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia varten)

2,7

0

8408 20 10

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), tar
koitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen 8701 10 yksiakselisiin
puutarhatraktoreihin (”pedestrian controlled tractors”), nimikkeen 8703
moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin, joiden
moottorin iskutilavuus on pienempi kuin 2 500 cm3, ja nimikkeen 8705
moottoriajoneuvoihin

2,7

0

8408 20 31

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), pyö
rillä varustettuja maatalous- tai metsätraktoreita varten, teho enintään
50 kW

4,2

0

8408 20 35

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), pyö
rillä varustettuja maatalous- tai metsätraktoreita varten, teho suurempi
kuin 50 kW mutta enintään 100 kW

4,2

0

8408 20 37

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), pyö
rillä varustettuja maatalous- tai metsätraktoreita varten, teho suurempi
kuin 100 kW

4,2

0

8408 20 51

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), jollai
sia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina, teho enintään
50 kW (ei kuitenkaan alanimikkeen 8408 20 10 moottorit ja moottorit
pyörillä varustettuja maatalous- tai metsätraktoreita varten)

4,2

0

8408 20 55

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), jollai
sia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina, teho suurempi
kuin 50 kW mutta enintään 100 kW (ei kuitenkaan alanimikkeen
8408 20 10 moottorit ja moottorit pyörillä varustettuja maatalous- tai
metsätraktoreita varten)

4,2

0

8408 20 57

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), jollai
sia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina, teho suurempi
kuin 100 kW mutta enintään 200 kW (ei kuitenkaan alanimikkeen
8408 20 10 moottorit ja moottorit pyörillä varustettuja maatalous- tai
metsätraktoreita varten)

4,2

0

8408 20 99

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), jollai
sia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina, teho suurempi
kuin 200 kW (ei kuitenkaan alanimikkeen 8408 20 10 moottorit ja
moottorit pyörillä varustettuja maatalous- tai metsätraktoreita varten)

4,2

0
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8408 90 21

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) kisko
kulkuneuvojen kuljettamiseen

4,2

0

8408 90 27

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), käyte
tyt (ei kuitenkaan moottorit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten
kuljettamiseen sekä moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen
käyttömoottoreina)

4,2

0

8408 90 41

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho enintään 15 kW (ei kuitenkaan moottorit kiskokulkuneuvojen kuljet
tamiseen tai alusten kuljettamiseen sekä moottorit, jollaisia käytetään
87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina)

4,2

0

8408 90 43

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 15 kW mutta enintään 30 kW (ei kuitenkaan mootto
rit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen sekä
moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina)

4,2

0

8408 90 45

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 30 kW mutta enintään 50 kW (ei kuitenkaan mootto
rit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen sekä
moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina)

4,2

0

8408 90 47

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 50 kW mutta enintään 100 kW (ei kuitenkaan moot
torit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen sekä
moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina)

4,2

0

8408 90 61

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 100 kW mutta enintään 200 kW (ei kuitenkaan
moottorit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen
sekä moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömootto
reina)

4,2

0

8408 90 65

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 200 kW mutta enintään 300 kW (ei kuitenkaan
moottorit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen
sekä moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömootto
reina)

4,2

0

8408 90 67

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 300 kW mutta enintään 500 kW (ei kuitenkaan
moottorit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen
sekä moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömootto
reina)

4,2

0

8408 90 81

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 500 kW mutta enintään 1 000 kW (ei kuitenkaan
moottorit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen
sekä moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömootto
reina)

4,2

0

8408 90 85

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 1 000 kW mutta enintään 5 000 kW (ei kuitenkaan
moottorit kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen
sekä moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömootto
reina)

4,2

0
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8408 90 89

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit), uudet,
teho suurempi kuin 5 000 kW (ei kuitenkaan moottorit kiskokulkuneuvo
jen kuljettamiseen tai alusten kuljettamiseen sekä moottorit, jollaisia käy
tetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina)

4,2

0

8409 10 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ilmaalusten mäntämoottoreissa, muualle kuulumattomat

1,7

0

8409 91 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti kipinäsy
tytteisissä mäntämoottoreissa, muualle kuulumattomat

2,7

0

8409 99 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti puristus
sytytteisissä mäntämoottoreissa (diesel- tai puolidieselmoottorit), muualle
kuulumattomat

2,7

0

8410 11 00

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät, teho enintään 1 000 kW (ei kuitenkaan
nimikkeen 8412 hydrauliset voimakoneet ja moottorit)

4,5

0

8410 12 00

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät, teho suurempi kuin 1 000 kW mutta
enintään 10 000 kW (ei kuitenkaan nimikkeen 8412 hydrauliset voima
koneet ja moottorit)

4,5

0

8410 13 00

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät, teho suurempi kuin 10 000 kW (ei kui
tenkaan nimikkeen 8412 hydrauliset voimakoneet ja moottorit)

4,5

0

8410 90 10

Hydraulisten turbiinien ja vesipyörien osat, myös säätimet, valuraudasta
tai valuteräksestä

4,5

0

8410 90 90

Hydraulisten turbiinien ja vesipyörien osat, myös säätimet (ei kuitenkaan
valuraudasta tai valuteräksestä valmistetut)

4,5

0

8411 11 00

Suihkuturbiinimoottorit, työntövoima enintään 25 kN

3,2

0

8411 12 10

Suihkuturbiinimoottorit, työntövoima suurempi kuin 25 kN mutta enin
tään 44 kN

2,7

0

8411 12 30

Suihkuturbiinimoottorit, työntövoima suurempi kuin 44 kN mutta enin
tään 132 kN

2,7

0

8411 12 80

Suihkuturbiinimoottorit, työntövoima suurempi kuin 132 kN

2,7

0

8411 21 00

Potkuriturbiinimoottorit, teho enintään 1 100 kW

3,6

0

8411 22 20

Potkuriturbiinimoottorit, työntövoima suurempi kuin 1 100 kW mutta
enintään 3 730 kW

2,7

0

8411 22 80

Potkuriturbiinimoottorit, teho suurempi kuin 3 730 kW

2,7

0

8411 81 00

Kaasuturbiinit, teho enintään 5 000 kW (ei kuitenkaan suihkuturbiini
moottorit ja potkuriturbiinimoottorit)

4,1

0
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8411 82 20

Kaasuturbiinit, teho suurempi kuin 5 000 kW mutta enintään
20 000 kW (ei kuitenkaan suihkuturbiinimoottorit ja potkuriturbiini
moottorit)

4,1

0

8411 82 60

Kaasuturbiinit, teho suurempi kuin 20 000 kW mutta enintään
50 000 kW (ei kuitenkaan suihkuturbiinimoottorit ja potkuriturbiini
moottorit)

4,1

0

8411 82 80

Kaasuturbiinit, teho suurempi kuin 50 000 kW (ei kuitenkaan suihkutur
biinimoottorit ja potkuriturbiinimoottorit)

4,1

0

8411 91 00

Suihkuturbiinimoottorien ja potkuriturbiinimoottorien osat, muualle kuu
lumattomat

2,7

0

8411 99 00

Kaasuturbiinien osat, muualle kuulumattomat

4,1

0

8412 10 00

Reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiinimoottorit

2,2

0

8412 21 20

Hydrauliset järjestelmät, lineaarisesti toimivat (sylinterit)

2,7

0

8412 21 80

Hydrauliset voimakoneet ja moottorit, lineaarisesti toimivat (sylinterit) (ei
kuitenkaan hydrauliset järjestelmät)

2,7

0

8412 29 20

Hydrauliset järjestelmät, joissa on hydraulinen nestemoottori (ei kuiten
kaan hydrauliset voimakoneet ja moottorit, lineaarisesti toimivat (sylinte
rit))

4,2

0

8412 29 81

Hydrauliset nestemoottorit (ei kuitenkaan lineaarisesti toimivat (sylinterit)
ja hydrauliset järjestelmät)

4,2

0

8412 29 89

Hydrauliset voimakoneet ja moottorit (ei kuitenkaan lineaarisesti toimivat
(sylinterit), hydrauliset järjestelmät, hydrauliset nestemoottorit, nimikkeen
8410 hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä höyryturbiinit)

4,2

0

8412 31 00

Pneumaattiset voimakoneet ja moottorit, lineaarisesti toimivat (sylinterit)

4,2

0

8412 39 00

Pneumaattiset voimakoneet ja moottorit (ei kuitenkaan lineaarisesti toimi
vat)

4,2

0

8412 80 10

Höyrykoneet (ei kuitenkaan höyrykattilat ja höyryturbiinit)

2,7

0

8412 80 80

Voimakoneet ja moottorit, muut kuin sähköllä toimivat (ei kuitenkaan
höyryturbiinit, mäntäpolttomoottorit, hydrauliset turbiinit, vesipyörät,
kaasuturbiinit, reaktiomoottorit, hydrauliset voimakoneet ja moottorit,
pneumaattiset voimakoneet ja moottorit, höyrykoneet sekä sähkömootto
rit)

4,2

0

8412 90 20

Reaktiomoottorien osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan suihku
turbiinimoottorit)

1,7

0

8412 90 40

Hydraulisten voimakoneiden ja moottorien osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8412 90 80

Muiden kuin sähköllä toimivien voimakoneiden ja moottorien osat,
muualle kuulumattomat

2,7

0
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8413 11 00

Pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslaitteet,
poltto- tai voiteluaineen jakeluun huoltoasemilla ja autokorjaamoissa

1,7

0

8413 19 00

Nestepumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslait
teet (ei kuitenkaan poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollaisia käyte
tään huoltoasemilla ja autokorjaamoissa)

1,7

0

8413 20 00

Nestepumput, käsipumput (ei kuitenkaan alanimikkeeseen 8413 11 tai
8413 19 kuuluvat)

1,7

0

8413 30 20

Ruiskutuspumput mäntäpolttomoottoreita varten

1,7

0

8413 30 80

Polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita
varten (ei kuitenkaan ruiskutuspumput)

1,7

0

8413 40 00

Betonipumput

1,7

0

8413 50 20

Hydrauliset yksiköt joiden tärkein osa on jaksoittain työskentelevä
pumppu

1,7

0

8413 50 40

Jaksoittain työskentelevät annostelupumput, moottorikäyttöiset

1,7

0

8413 50 61

Hydrauliset mäntäpumput (ei kuitenkaan hydrauliset yksiköt)

1,7

0

8413 50 69

Mäntäpumput, moottorikäyttöiset (ei kuitenkaan alanimikkeiden 8413 11
ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput
mäntäpolttomoottoreita varten, betonipumput, hydrauliset pumput, mu
kaan lukien hydrauliset yksiköt ja annostelupumput)

1,7

0

8413 50 80

Jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput, moottorikäyttöiset (ei kuiten
kaan alanimikkeiden 8413 11 ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voitelu
aine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten, betoni
pumput, hydrauliset pumput, hydrauliset yksiköt, annostelupumput ja ta
valliset mäntäpumput)

1,7

0

8413 60 20

Pyörivät syrjäytyspumput, hydrauliset yksiköt

1,7

0

8413 60 31

Hydrauliset hammaspyöräpumput (ei kuitenkaan hydrauliset yksiköt)

1,7

0

8413 60 39

Hammaspyöräpumput, moottorikäyttöiset (ei kuitenkaan alanimikkeiden
8413 11 ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysneste
pumput mäntäpolttomoottoreita varten ja hydrauliset pumput, mukaan
lukien hydrauliset yksiköt)

1,7

0

8413 60 61

Hydrauliset siipipumput (ei kuitenkaan hydrauliset yksiköt)

1,7

0
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8413 60 69

Siipipumput, moottorikäyttöiset (ei kuitenkaan alanimikkeiden 8413 11
ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput
mäntäpolttomoottoreita varten ja hydrauliset pumput, mukaan lukien
hydrauliset yksiköt)

1,7

0

8413 60 70

Ruuvipumput, moottorikäyttöiset (ei kuitenkaan alanimikkeiden 8413 11
ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput
mäntäpolttomoottoreita varten, betonipumput ja hydrauliset yksiköt)

1,7

0

8413 60 80

Pyörivät syrjäytyspumput, moottorikäyttöiset (ei kuitenkaan alanimikkei
den 8413 11 ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytys
nestepumput mäntäpolttomoottoreita varten, betonipumput, hammaspyö
räpumput, siipipumput, ruuvipumput ja hydrauliset yksiköt)

1,7

0

8413 70 21

Uppopumput, yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset)

1,7

0

8413 70 29

Uppopumput, monijuoksupyöräiset (moniportaiset)

1,7

0

8413 70 30

Akselitiivisteettömät kiertopumput keskuslämmitys- ja kuumavesijärjestel
miä varten

1,7

0

8413 70 35

Pumput, moottorikäyttöiset, ulostuloaukon läpimitta enintään 15 mm (ei
kuitenkaan alanimikkeiden 8413 11 ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voi
teluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten ja up
popumput)

1,7

0

8413 70 45

Sivukanavapumput

1,7

0

8413 70 51

Radiaalikeskipakopumput, ulostuloaukon läpimitta suurempi kuin
15 mm, yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset), yhdellä sisäänmenolla varuste
tut, yhteenvalettuna rakenteena (ei kuitenkaan alanimikkeiden 8413 11 ja
8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput
mäntäpolttomoottoreita varten, betonipumput, uppopumput ja akselitii
visteettömät kiertopumput keskuslämmitys- ja kuumavesijärjestelmiä var
ten)

1,7

0

8413 70 59

Radiaalikeskipakopumput, ulostuloaukon läpimitta suurempi kuin
15 mm, yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset), yhdellä sisäänmenolla varuste
tut, muunlaisena kuin yhteenvalettuna rakenteena (ei kuitenkaan alanimik
keiden 8413 11 ja 8413 19 pumput)

1,7

0

8413 70 65

Radiaalikeskipakopumput, ulostuloaukon läpimitta suurempi kuin
15 mm, yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset), kahdella tai useammalla si
säänmenolla varustetut (ei kuitenkaan alanimikkeiden 8413 11 ja
8413 19 pumput ja uppopumput)

1,7

0

8413 70 75

Radiaalikeskipakopumput, ulostuloaukon läpimitta suurempi kuin
15 mm, monijuoksupyöräiset (moniportaiset) (ei kuitenkaan alanimikkei
den 8413 11 ja 8413 19 pumput ja uppopumput)

1,7

0

8413 70 81

Yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset) keskipakopumput, moottorikäyttöiset,
ulostuloaukon läpimitta suurempi kuin 15 mm (ei kuitenkaan alanimik
keiden 8413 11 ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdy
tysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten, betonipumput, uppo
pumput, akselitiivisteettömät kiertopumput keskuslämmitys- ja kuumave
sijärjestelmiä varten, sivukanavapumput ja tavalliset radiaalikeskipako
pumput)

1,7

0
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8413 70 89

Monijuoksupyöräiset (moniportaiset) keskipakopumput, moottorikäyttöi
set, ulostuloaukon läpimitta suurempi kuin 15 mm (ei kuitenkaan alani
mikkeiden 8413 11 ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jääh
dytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten, betonipumput, uppo
pumput, akselitiivisteettömät kiertopumput keskuslämmitys- ja kuumave
sijärjestelmiä varten, sivukanavapumput ja tavalliset radiaalikeskipako
pumput)

1,7

0

8413 81 00

Nestepumput, moottorikäyttöiset (ei kuitenkaan alanimikkeiden 8413 11
ja 8413 19 pumput, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput
mäntäpolttomoottoreita varten, betonipumput ja kaikenlaiset tavalliset
jaksoittain työskentelevät tai pyörivät syrjäytyspumput ja keskipakopum
put)

1,7

0

8413 82 00

Neste-elevaattorit (ei kuitenkaan pumput)

1,7

0

8413 91 00

Nestepumppujen osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8413 92 00

Neste-elevaattorien osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8414 10 20

Puolijohteiden valmistuksessa käytettävät tyhjiöpumput

1,7

0

8414 10 25

Mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai Roots-tyhjiöpumput

1,7

0

8414 10 81

Diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjiöpumput

1,7

0

8414 10 89

Tyhjiöpumput (ei kuitenkaan puolijohteiden valmistuksessa käytettävät
tyhjiöpumput, mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai Roots-tyhjiöpumput ja
diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjiöpumput)

1,7

0

8414 20 20

Polkupyörien käsipumput

1,7

0

8414 20 80

Käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput (ei kuitenkaan polkupyörien käsipum
put)

2,2

0

8414 30 20

Kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa, teho enintään 0,4 kW

2,2

0

8414 30 81

Kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa, teho suurempi kuin
0,4 kW, hermeettiset tai puolihermeettiset

2,2

0

8414 30 89

Kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa, teho suurempi kuin
0,4 kW (ei kuitenkaan hermeettiset tai puolihermeettiset)

2,2

0

8414 40 10

Pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit, teho enintään 2 m3/
minuutti

2,2

0

8414 40 90

Pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit, teho suurempi
kuin 2 m3/minuutti

2,2

0

8414 51 00

Pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa on teholtaan
enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkömoottori

3,2

0
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8414 59 20

Aksiaalituulettimet (ei kuitenkaan pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai katto
tuulettimet, joissa on teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkö
moottori)

2,3

0

8414 59 40

Keskipakotuulettimet (ei kuitenkaan pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kat
totuulettimet, joissa on teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu säh
kömoottori)

2,3

0

8414 59 80

Tuulettimet (ei kuitenkaan pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuuletti
met, joissa on teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkömoot
tori, ja aksiaali- ja keskipakotuulettimet)

2,3

0

8414 60 00

Tuulettimella varustetut kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus on
enintään 120 cm, myös jos niissä on suodatin

2,7

0

8414 80 11

Turbokompressorit, yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset) (ei kuitenkaan
kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asen
netut vedettävät ilmakompressorit)

2,2

0

8414 80 19

Turbokompressorit, monijuoksupyöräiset (moniportaiset) (ei kuitenkaan
kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asen
netut vedettävät ilmakompressorit)

2,2

0

8414 80 22

Mäntäkompressorit, kapasiteetti enintään 60 m3/tunti, kun ylipaine on
enintään 15 baaria (ei kuitenkaan kompressorit, jollaisia käytetään jäähdy
tyslaitteissa, ja pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit)

2,2

0

8414 80 28

Mäntäkompressorit, kapasiteetti suurempi kuin 60 m3/tunti, kun ylipaine
on enintään 15 baaria (ei kuitenkaan kompressorit, jollaisia käytetään
jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompresso
rit)

2,2

0

8414 80 51

Mäntäkompressorit, kapasiteetti enintään 120 m3/tunti, kun ylipaine on
suurempi kuin 15 baaria (ei kuitenkaan kompressorit, jollaisia käytetään
jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompresso
rit)

2,2

0

8414 80 59

Mäntäkompressorit, kapasiteetti suurempi kuin 120 m3/tunti, kun ylipaine
on suurempi kuin 15 baaria (ei kuitenkaan kompressorit, jollaisia käyte
tään jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakom
pressorit)

2,2

0

8414 80 73

Pyörivät kompressorit, yksiakseliset (ei kuitenkaan kompressorit, jollaisia
käytetään jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asennetut vedettävät ilma
kompressorit)

2,2

0

8414 80 75

Ruuvikompressorit, moniakseliset (ei kuitenkaan kompressorit, jollaisia
käytetään jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asennetut vedettävät ilma
kompressorit)

2,2

0

8414 80 78

Pyörivät kompressorit, moniakseliset (ei kuitenkaan kompressorit, jollaisia
käytetään jäähdytyslaitteissa, ja pyöräalustalle asennetut vedettävät ilma
kompressorit)

2,2

0
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8414 80 80

Ilmapumput, tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin,
myös jos niissä on suodattimet, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus
on suurempi kuin 120 cm (ei kuitenkaan tyhjiöpumput, käsi- tai jalka
käyttöiset ilmapumput ja kompressorit)

2,2

0

8414 90 00

Seuraavien laitteiden osat: ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasu
kompressorit, tuulettimet ja tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakenne
tuin tuulettimin, muualle kuulumattomat

2,2

0

8415 10 10

Ikkunaan tai seinään asennettavat ilmastointilaitteet, yhdeksi kokonaisuu
deksi rakennetut

2,2

0

8415 10 90

Ikkunaan tai seinään asennettavat ilmastointilaitteet, erillisistä yksiköistä
koostuvat (”split-system”)

2,7

0

8415 20 00

Ilmastointilaitteet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ihmisiä varten

2,7

0

8415 81 00

Ilmastointilaitteet, joissa on jäähdytysyksikkö ja venttiili jäähdytys/lämmi
tyskierron kääntämiseksi päinvastaiseksi (vaihtuvasuuntainen lämpö
pumppu) (ei kuitenkaan ilmastointilaitteet, jollaisia käytetään moottoriajo
neuvoissa ihmisiä varten, ja ikkunaan tai seinään asennettavat laitteet, yh
deksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat ”splitsystem”)

2,7

0

8415 82 00

Ilmastointilaitteet, joissa on jäähdytysyksikkö mutta ei venttiiliä jäähdytys/
lämmityskierron kääntämiseksi päinvastaiseksi (ei kuitenkaan ilmastointi
laitteet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ihmisiä varten, ja ikku
naan tai seinään asennettavat laitteet, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut
tai erillisistä yksiköistä koostuvat ”split-system”)

2,7

0

8415 83 00

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kos
teuden muuttamista varten mutta ei jäähdytysyksikköä (ei kuitenkaan il
mastointilaitteet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ihmisiä varten,
ja ikkunaan tai seinään asennettavat laitteet, yhdeksi kokonaisuudeksi ra
kennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat ”split-system”)

2,7

0

8415 90 00

Sellaisten ilmastointilaitteiden osat, joissa on moottorituuletin ja laitteet
lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, muualle kuulumattomat

2,7

0

8416 10 10

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta varten, automaattisella säätö
laitteella varustetut

1,7

0

8416 10 90

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta varten (ei kuitenkaan auto
maattisella säätölaitteella varustetut)

1,7

0

8416 20 10

Tulipesänpolttimet ainoastaan kaasua varten, yhtenä yksikkönä (monob
loc), tuulettimella ja säätölaitteella varustetut

1,7

0

8416 20 90

Tulipesänpolttimet jauhemaista kiinteää polttoainetta varten, myös yhdis
telmäpolttimet (ei kuitenkaan tulipesänpolttimet ainoastaan kaasua varten,
yhtenä yksikkönä (monobloc), tuulettimella ja säätölaitteella varustetut)

1,7

0
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8416 30 00

Mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja
mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet (ei kuitenkaan
polttimet)

1,7

0

8416 90 00

Tulipesänpolttimien osat ja mekaanisten polttoaineen syöttölaitteiden,
myös niiden mekaanisten arinoiden ja mekaanisten tuhkanpoistolaitteiden
sekä niiden kaltaisten laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8417 10 00

Uunit malmien, pyriittien tai metallien pasuttamista, sulatusta tai muuta
lämpökäsittelyä varten, muut kuin sähköllä toimivat (ei kuitenkaan kuiva
tuslaitteet)

1,7

0

8417 20 10

Tunneliuunit, myös keksiuunit, muut kuin sähköllä toimivat

1,7

0

8417 20 90

Leivinuunit, myös keksiuunit, muut kuin sähköllä toimivat (ei kuitenkaan
tunneliuunit)

1,7

0

8417 80 10

Roskanpolttouunit, muut kuin sähköllä toimivat

1,7

0

8417 80 20

Tunneli- ja muhveliuunit keraamisten tuotteiden polttoa varten, muut
kuin sähköllä toimivat

1,7

0

8417 80 80

Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit (insineraattorit), muut
kuin sähköllä toimivat (ei kuitenkaan uunit malmien, pyriittien tai metal
lien pasuttamista, sulatusta tai muuta lämpökäsittelyä varten, leivinuunit,
roskanpolttouunit, kuivatuslaitteet, tunneli- ja muhveliuunit keraamisten
tuotteiden polttoa varten ja krakkauskoneet)

1,7

0

8417 90 00

Muiden kuin sähköllä toimivien teollisuus- tai laboratoriouunien, myös
polttouunien (insineraattorien), osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8418 10 20

Jääkaappi-pakastin-yhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet, vetoisuus suu
rempi kuin 340 l

1,9

0

8418 10 80

Jääkaappi-pakastin-yhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet, vetoisuus
enintään 340 l

1,9

0

8418 21 10

Taloustyyppiset kompressorijääkaapit, vetoisuus suurempi kuin 340 l

1,5

0

8418 21 51

Taloustyyppiset kompressorijääkaapit, pöytämallit, vetoisuus enintään
340 l

2,5

0

8418 21 59

Taloustyyppiset kompressorijääkaapit, upotettavat tyypit, vetoisuus enin
tään 340 l

1,9

0

8418 21 91

Taloustyyppiset kompressorijääkaapit, vetoisuus enintään 250 l (ei kuiten
kaan pöytämallit ja upotettavat tyypit)

2,5

0
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8418 21 99

Taloustyyppiset kompressorijääkaapit, vetoisuus suurempi kuin 250 l
mutta enintään 340 l (ei kuitenkaan pöytämallit ja upotettavat tyypit)

1,9

0

8418 29 00

Taloustyyppiset absorptiojääkaapit

2,2

0

8418 30 20

Säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 400 l

2,2

0

8418 30 80

Säiliöpakastimet, vetoisuus suurempi kuin 400 l mutta enintään 800 l

2,2

0

8418 40 20

Kaappipakastimet, vetoisuus enintään 250 l

2,2

0

8418 40 80

Kaappipakastimet, vetoisuus suurempi kuin 250 l mutta enintään 900 l

2,2

0

8418 50 11

Jäähdytyslasikot ja -tiskit, joissa on jäähdytysyksikkö tai höyrystin, jäädy
tettyjen ruokien säilytykseen

2,2

0

8418 50 19

Jäähdytyslasikot ja -tiskit, joissa on jäähdytysyksikkö tai höyrystin, muiden
kuin jäädytettyjen ruokien säilytykseen

2,2

0

8418 50 91

Tuotteiden varastointiin tai näytteillepanoon käytettävät huonekalut, joissa
on jäähdytys- tai jäädytyslaitteet (ei kuitenkaan säiliöpakastimet, joiden ve
toisuus on enintään 800 l, kaappipakastimet, joiden vetoisuus on enintään
900 l, lasikot ja tiskit, joissa jäähdytysyksikkö tai höyrystin, ja jäädytyska
lusteet)

2,2

0

8418 50 99

Jäähdytyskalusteet, jotka sisältävät jäähdytysyksikön tai höyrystimen (ei
kuitenkaan jääkaappi-pakastin-yhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet, ta
loustyyppiset jääkaapit, jäähdytyslasikot ja -tiskit ja jäädytyskalusteet)

2,2

0

8418 61 00

Lämpöpumput (ei kuitenkaan nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet)

2,2

0

8418 69 00

Jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot (ei kuitenkaan jäähdytys- tai jää
dytyskalusteet)

2,2

0

8418 91 00

Huonekalut, jotka ovat tarkoitetut jäähdytys- tai jäädytyslaitteita varten

2,2

0

8418 99 10

Höyrystimet ja lauhduttimet jäähdytyslaitteisiin (ei kuitenkaan taloustyyp
pisiin jääkaappeihin tarkoitetut)

2,2

0

8418 99 90

Jäähdytys- tai jäädytyslaitteiden sekä absorptiolämpöpumppujen osat,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan huonekalut, jotka ovat tarkoitetut
jäähdytys- tai jäädytyslaitteita varten, ja höyrystimet ja lauhduttimet jääh
dytyslaitteisiin (ei kuitenkaan taloustyyppisiin jääkaappeihin tarkoitetut))

2,2

0

8419 11 00

Kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet (ei kuitenkaan keskuslämmitys
kattilat tai vedenkuumennuslaitteet keskuslämmitystä varten)

2,6

0

8419 19 00

Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä toi
mivat (ei kuitenkaan kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet sekä kes
kuslämmityskattilat tai vedenkuumennuslaitteet keskuslämmitystä varten)

2,6

0
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vapaa

0

8419 20 00

Sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai laboratoriokäyttöön

8419 31 00

Kuivauskoneet ja -laitteet maataloustuotteita varten

1,7

0

8419 32 00

Kuivauskoneet ja -laitteet puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pah
via varten

1,7

0

8419 39 10

Kuivauskoneet ja -laitteet keraamisia tavaroita varten

1,7

0

8419 39 90

Kuivauskoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan keraamisia tavaroita varten, maa
taloustuotteita varten, puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia
varten, lankoja, kudelmia ja muita tekstiilitavaroita varten, pulloja ja muita
säilytysastioita varten; hiusten- ja käsienkuivaajat ja taloustarkoituksiin
käytettävät laitteet)

1,7

0

8419 40 00

Tislaus- tai rektifioimislaitteet

1,7

0

8419 50 00

Lämmönsiirtimet (ei kuitenkaan vedenkuumennuslaitteet, kuumanveden
varaajat, kuumavesikattilat ja laitteet, joissa ei ole erottavaa väliseinää)

1,7

0

8419 60 00

Ilman tai muun kaasun nesteytyslaitteet

1,7

0

8419 81 20

Perkolaattorit ja muut laitteet kahvin ja muiden kuumien juomien valmis
tamista varten (ei kuitenkaan taloustarkoituksiin käytettävät)

2,7

0

8419 81 80

Koneet ja laitteet, ruoan valmistukseen tai lämmittämiseen (ei kuitenkaan
perkolaattorit ja muut laitteet kahvin ja muiden kuumien juomien valmis
tamista varten sekä taloustarkoituksiin käytettävät)

1,7

0

8419 89 10

Jäähdytystornit ja vastaavat laitokset vesikierron avulla tapahtuvaa suoraa
(ilman erottavaa väliseinää) jäähdytystä varten

1,7

0

8419 89 30

Tyhjiöhöyrystyslaitokset metallilla pinnoittamista varten

2,4

0

8419 89 98

Koneet ja laitteet, myös sähköllä kuumennettavat, aineiden käsittelyä var
ten lämpötilan muutoksen käsittävällä menettelyllä, muualle kuulumatto
mat

2,4

0

8419 90 15

Seuraavien laitteiden osat: sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai
laboratoriokäyttöön, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8419 90 85

Seuraavien koneiden ja laitteiden osat: koneet ja laitteet, myös sähköllä
kuumennettavat, aineiden käsittelyä varten lämpötilan muutoksen käsittä
vällä menettelyllä sekä muut kuin sähköllä toimivat vedenkuumennuslait
teet ja kuumanvedenvaraajat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan steri
lointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai laboratoriokäyttöön, koneet ja
laitteet, joita käytetään puolijohdetankojen tai -kiekkojen, puolijohdekom
ponenttien, elektronisten integroitujen piirien tai litteiden näyttöjen val
mistuksessa, sekä uunit ja muut nimikkeen 8514 laitteet)

1,7

0

8420 10 10

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, jollaisia käytetään tekstiiliteolli
suudessa

1,7

0
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8420 10 30

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, jollaisia käytetään paperiteollisuu
dessa

1,7

0

8420 10 50

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, jollaisia käytetään kumi- ja muo
viteollisuudessa

1,7

0

8420 10 90

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet (ei kuitenkaan tekstiiliteollisuu
dessa, paperiteollisuudessa ja kumi- ja muoviteollisuudessa käytettävät
sekä metallin tai lasin valssaukseen tarkoitetut)

1,7

0

8420 91 10

Kalanterikoneiden ja muiden valssauskoneiden telat, valurautaa (ei kuiten
kaan metallin tai lasin valssaukseen tarkoitetut)

1,7

0

8420 91 80

Kalanterikoneiden ja muiden valssauskoneiden telat (ei kuitenkaan valu
raudasta valmistetut sekä metallin tai lasin valssaukseen tarkoitetut)

2,2

0

8420 99 00

Kalanterikoneiden ja muiden valssauskoneiden osat, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan metallin tai lasin valssaukseen tarkoitetut ja telat)

2,2

0

8421 11 00

Sentrifugiset kermaseparaattorit

2,2

0

8421 12 00

Pyykinkuivauslingot

2,7

0

8421 19 20

Lingot, jollaisia käytetään laboratorioissa

1,5

0

8421 19 70

Lingot, myös kuivauslingot (ei kuitenkaan isotooppien erottamiseen tar
koitetut laitteet, kermaseparaattorit, pyykinkuivauslingot, laboratorioissa
käytettävät lingot ja lingot puolijohdekiekkojen valmistusta varten)

vapaa

0

8421 21 00

Koneet ja laitteet veden suodatukseen tai puhdistukseen

1,7

0

8421 22 00

Suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet muiden juomien kuin veden suo
datukseen tai puhdistukseen

1,7

0

8421 23 00

Öljyn- tai bensiinin suodattimet polttomoottoreita varten

1,7

0

8421 29 00

Nesteiden suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan veden ja
muiden juomien suodatukseen tai puhdistukseen, öljyn- tai bensiinin suo
dattimet polttomoottoreita varten sekä keinomunuaiset)

1,7

0

8421 31 00

Imuilman suodattimet polttomoottoreita varten

1,7

0

8421 39 20

Kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan isotoop
pien erottamiseen tarkoitetut ja imuilman suodattimet polttomoottoreita
varten)

1,7

0
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8421 39 40

Koneet ja laitteet muiden kaasujen (kuin ilman) suodattamista tai puhdis
tamista varten, nestemenetelmällä toimivat (ei kuitenkaan isotooppien er
ottamiseen tarkoitetut)

1,7

0

8421 39 60

Koneet ja laitteet muiden kaasujen (kuin ilman) suodattamista tai puhdis
tamista varten, katalyyttimenetelmällä toimivat (ei kuitenkaan isotooppien
erottamiseen tarkoitetut)

1,7

0

8421 39 90

Koneet ja laitteet kaasujen suodattamista tai puhdistamista varten (ei kui
tenkaan ilman suodattamiseen tai puhdistukseen tarkoitetut, neste- tai ka
talyyttimenetelmällä toimivat ja isotooppien erottamiseen tarkoitetut)

1,7

0

8421 91 00

Linkojen, myös kuivauslinkojen osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8421 99 00

Nesteiden tai kaasujen suodattamista tai puhdistamista varten tarkoitettu
jen koneiden ja laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8422 11 00

Kotiompelukoneet

2,7

0

8422 19 00

Astianpesukoneet (ei kuitenkaan taloustyyppiset)

1,7

0

8422 20 00

Koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden puhdistamista tai kuivaa
mista varten (ei kuitenkaan astianpesukoneet)

1,7

0

8422 30 00

Koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien, säkkien tai mui
den tavaranpäällysten täyttämistä, sulkemista tai nimilapulla varustamista
varten; koneet ja laitteet pullojen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltais
ten tavaranpäällysten kapseloimista varten; juomien hiilihapottamiskoneet
ja -laitteet

1,7

0

8422 40 00

Pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet, myös kutistepakkauskoneet ja -lait
teet (ei kuitenkaan koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pus
sien, säkkien tai muiden tavaranpäällyksien täyttämistä, sulkemista tai ni
milapulla varustamista varten sekä koneet ja laitteet pullojen, tölkkien,
putkien ja niiden kaltaisten tavaranpäällysten kapseloimista varten)

1,7

0

8422 90 10

Astianpesukoneiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8422 90 90

Pakkaus- tai käärimiskoneiden ja -laitteiden sekä muiden nimikkeen 8422
laitteiden osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan astianpesukoneiden
osat)

1,7

0

8423 10 10

Talousvaa'at (ei kuitenkaan henkilövaa'at, mukaan lukien vauvanvaa'at)

1,7

0

8423 10 90

Henkilövaa'at, myös vauvanvaa'at

1,7

0

8423 20 00

Vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa punnitusta varten

1,7

0

8423 30 00

Vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat ennalta määrätyn määrän ta
varaa säkkeihin tai säiliöihin, myös astiavaa'at (ei kuitenkaan vaa'at kuljet
timilla liikkuvan tavaran jatkuvaa punnitusta varten)

1,7

0
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8423 81 10

Tarkistusvaa'at ja esiasetettuun painoon vertaamalla toimivat automaattiset
ohjauskoneistot, kuormitusraja enintään 30 kg

1,7

0

8423 81 30

Esipakattuja tavaroita punnitsevat ja hintalapulla varustavat laitteet, kuor
mitusraja enintään 30 kg

1,7

0

8423 81 50

Myymälävaa'at, kuormitusraja enintään 30 kg (ei kuitenkaan esipakattuja
tavaroita punnitsevat ja hintalapulla varustavat laitteet)

1,7

0

8423 81 90

Punnituslaitteet, kuormitusraja enintään 30 kg (ei kuitenkaan vaa'at, joi
den herkkyys on vähintään enintään 50 mg; henkilövaa'at, myös vauvan
vaa'at; talousvaa'at vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa punni
tusta varten; vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat ennalta määrä
tyn määrän tavaraa säkkeihin tai säiliöihin, myös astiavaa'at; tarkistus
vaa'at ja esiasetettuun painoon vertaamalla toimivat automaattiset ohjaus
koneistot; pakattuja tavaroita punnitsevat ja hintalapulla varustavat lait
teet; myymälävaa'at)

1,7

0

8423 82 10

Tarkistusvaa'at ja esiasetettuun painoon vertaamalla toimivat automaattiset
ohjauskoneistot, kuormitusraja suurempi kuin 30 kg mutta enintään
5 000 kg

1,7

0

8423 82 90

Vaa'at, kuormitusraja suurempi kuin 30 kg mutta enintään 5 000 kg (ei
kuitenkaan henkilövaa'at, vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa
punnitusta varten, vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat ennalta
määrätyn määrän tavaraa säkkeihin tai säiliöihin, mukaan lukien astia
vaa'at, tarkistusvaa'at ja esiasetettuun painoon vertaamalla toimivat auto
maattiset ohjauskoneistot)

1,7

0

8423 89 00

Punnituslaitteet, kuormitusraja suurempi kuin 5 000 kg

1,7

0

8423 90 00

Punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; punnituslaitteiden osat, muualle
kuulumattomat

1,7

0

8424 10 20

Tulensammuttimet, myös panostetut, paino enintään 21 kg (ei kuitenkaan
tulensammutuskranaatit ja panokset tulensammuttimiin)

1,7

0

8424 10 80

Tulensammuttimet, myös panostetut, paino suurempi kuin 21 kg

1,7

0

8424 20 00

Ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet (ei kuitenkaan nimikkeen 8515
sähkökoneet ja laitteet metallien tai metallikarbidien kuumaruiskutusta
varten sekä höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet ja niiden kaltaiset suihku
tuskoneet)

1,7

0

8424 30 01

Vesisuihkulla puhdistavat laitteet, sisäänrakennetulla moottorilla varuste
tut, lämmityslaitteella varustetut

1,7

0

8424 30 05

Vesisuihkulla puhdistavat laitteet, sisäänrakennetulla moottorilla varuste
tut, ilman lämmityslaitetta, moottoriteho enintään 7,5 kW

1,7

0

8424 30 09

Vesisuihkulla puhdistavat laitteet, sisäänrakennetulla moottorilla varuste
tut, ilman lämmityslaitetta, moottoriteho vähintään 7,5 kW

1,7

0
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8424 30 10

Höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet,
paineilmalla toimivat

1,7

0

8424 30 90

Höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet
(ei kuitenkaan paineilmalla toimivat sekä sisäänrakennetulla moottorilla
varustetut vedenpuhdistuslaitteet sekä koneet erityissäiliöiden puhdistami
seen)

1,7

0

8424 81 10

Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät kastelulaitteet, myös
käsikäyttöiset

1,7

0

8424 81 30

Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät kannettavat nesteen tai
jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet, myös käsikäyttöiset

1,7

0

8424 81 91

Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät ruiskutuslaitteet ja jau
heiden levityslaitteet, traktoreihin asennettavat tai niillä vedettävät

1,7

0

8424 81 99

Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät mekaaniset nesteen tai
jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet, myös käsikäyttöiset (ei
kuitenkaan kastelulaitteet, kannettavat laitteet sekä traktoreihin asennetta
vat tai niillä vedettävät ruiskutuslaitteet ja jauheiden levityslaitteet)

1,7

0

8424 89 00

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet,
myös käsikäyttöiset, muualle kuulumattomat

1,7

0

8424 90 00

Tulensammuttimien, ruiskupistoolien ja niiden kaltaisten laitteiden, höy
ryn- tai hiekanpuhalluskoneiden sekä niiden kaltaisten suihkutuskoneiden
sekä nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteiden osat,
muualle kuulumattomat

1,7

0

8425 11 00

Taljat ja muut väkipyörästöt, sähkömoottorikäyttöiset (muut kuin kippi
kauhavintturit ja ajoneuvojen nostolaitteet)

vapaa

0

8425 19 20

Käsikäyttöiset ketjutaljat

vapaa

0

8425 19 80

Taljat ja muut väkipyörästöt (muut kuin kippikauhavintturit ja ajoneuvo
jen nostolaitteet), muut kuin sähkömoottorikäyttöiset (ei kuitenkaan käsi
käyttöiset ketjutaljat)

vapaa

0

8425 31 00

Vintturit, muut kuin kippikauhavintturit, sähkömoottorikäyttöiset

vapaa

0

8425 39 30

Vintturit, muut kuin kippikauhavintturit, mäntäpolttomoottorikäyttöiset

vapaa

0

8425 39 90

Vintturit, muut kuin kippikauhavintturit, muut kuin sähkömoottorikäyt
töiset (ei kuitenkaan mäntäpolttomoottorikäyttöiset)

vapaa

0

8425 41 00

Kiinteät nostolavat, jollaisia käytetään autokorjaamoissa

vapaa

0

8425 42 00

Nostoruuvit ja väkivivut, hydrauliset (ei kuitenkaan kiinteät nostolavat, jol
laisia käytetään autokorjaamoissa)

vapaa

0
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8425 49 00

Nostoruuvit ja väkivivut, ajoneuvojen nostolaitteet, muut kuin hydrauliset

vapaa

0

8426 11 00

Kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit

vapaa

0

8426 12 00

Haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit

vapaa

0

8426 19 00

Traverssinosturit, siirtonosturit, telinenosturit, siltanosturit sekä liikkuvat
portaalinosturit (ei kuitenkaan kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit,
kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja portaalikääntönostu
rit)

vapaa

0

8426 20 00

Torninosturit

vapaa

0

8426 30 00

Portaalikääntönosturit

vapaa

0

8426 41 00

Liikkuvat nosturit ja nosturitrukit, kumipyöräiset (ei kuitenkaan nosturiau
tot, haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit)

vapaa

0

8426 49 00

Liikkuvat nosturit ja nosturitrukit (ei kuitenkaan kumipyörillä liikkuvat ja
portaalinosturit)

vapaa

0

8426 91 10

Hydrauliset nostokurjet, jotka on suunniteltu kulkuneuvon kuormaami
seen ja tyhjentämiseen

vapaa

0

8426 91 90

Nosturit, jotka on suunniteltu asennettaviksi maantiekulkuneuvoihin (ei
kuitenkaan hydrauliset nostokurjet, jotka on suunniteltu kulkuneuvon
kuormaamiseen ja tyhjentämiseen)

vapaa

0

8426 99 00

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit (ei kuitenkaan
traverssinosturit, siirtonosturit, telinenosturit, siltanosturit, liikkuvat por
taalinosturit, haaratrukit, torninosturit, portaalikääntönosturit, nosturitru
kit, liikkuvat nosturit ja nosturit, jotka on suunniteltu asennettaviksi
maantiekulkuneuvoihin)

vapaa

0

8427 10 10

Sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit, joissa on nosto- tai käsittely
laitteet, nostokorkeus vähintään 1 m

4,5

0

8427 10 90

Sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit, joissa on nosto- tai käsittely
laitteet, nostokorkeus pienempi kuin 1 m

4,5

0

8427 20 11

Maastokelpoiset haarukka- ja muut pinoamistrukit, itseliikkuvat, nosto
korkeus vähintään 1 m

4,5

0

8427 20 19

Itseliikkuvat trukit, nostokorkeus vähintään 1 m, muut kuin sähkömoot
torikäyttöiset (ei kuitenkaan maastokelpoiset haarukka- ja muut pinoami
strukit)

4,5

0

8427 20 90

Itseliikkuvat trukit, nostokorkeus pienempi kuin 1 m, muut kuin sähkö
moottorikäyttöiset

4,5

0

L 356/612

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

24.12.2016
Perustaso

Luokka

4

0

8427 90 00

Trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet, muut kuin itseliikkuvat

8428 10 20

Hissit ja kippikauhavintturit, sähkökäyttöiset

vapaa

0

8428 10 80

Hissit ja kippikauhavintturit, muut kuin sähkökäyttöiset

vapaa

0

8428 20 30

Pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet, maatalouskäyttöön suunnitellut

vapaa

0

8428 20 91

Pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet, irtotavaraa varten (ei kuitenkaan
maatalouskäyttöön suunnitellut)

vapaa

0

8428 20 98

Pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet (ei kuitenkaan maatalouskäyttöön
suunnitellut ja irtotavaraa varten olevat)

vapaa

0

8428 31 00

Jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita tai aineita varten,
maan alla käytettäväksi suunnitellut (ei kuitenkaan pneumaattiset elevaat
torit ja kuljettimet)

vapaa

0

8428 32 00

Jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita tai aineita varten, kau
hatyyppiset (ei kuitenkaan maan alla käytettäväksi suunnitellut)

vapaa

0

8428 33 00

Jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita tai aineita varten, hih
natyyppiset (ei kuitenkaan maan alla käytettäväksi suunnitellut)

vapaa

0

8428 39 20

Rullakuljettimet

vapaa

0

8428 39 90

Jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita tai aineita varten (ei
kuitenkaan erityisesti maan alla käytettäväksi suunnitellut, kauha- ja hih
natyyppiset jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, rullakuljettimet,
pneumaattiset jatkuvatoimiset kuljettimet sekä automaattiset materiaalin
käsittelykoneet puolijohdekomponenttien materiaalien kuljettamista, käsit
telyä ja varastoimista varten)

vapaa

0

8428 40 00

Liukuportaat ja liukukäytävät

vapaa

0

8428 60 00

Ilmaköysiradat ja hiihtohissit; kiskoköysiradan vetomekanismit

vapaa

0

8428 90 30

Valssainkoneistot; rullapöydät tuotteiden syöttämistä ja poistamista varten;
kallistus- ja käsittelylaitteet valanteita, harkkoja, tankoja ja laattateelmiä
varten

vapaa

0

8428 90 71

Maataloustraktoreihin kiinnitettäviksi suunnitellut kuormauslaitteet

vapaa

0

8428 90 79

Maatalouskäyttöön suunnitellut kuormauslaitteet (ei kuitenkaan maatalou
straktoreihin kiinnitettäviksi suunnitellut)

vapaa

0

8428 90 91

Mekaaniset kuormauslaitteet irtotavaraa varten (ei kuitenkaan maatalous
käyttöön suunnitellut ja itseliikkuvat kauhakuormaajat)

vapaa

0
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8428 90 95

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet, muualle kuulu
mattomat

vapaa

0

8429 11 00

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), telaketjuilla varus
tetut

vapaa

0

8429 19 00

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), pyörillä varuste
tut

vapaa

0

8429 20 00

Itseliikkuvat tiehöylät

vapaa

0

8429 30 00

Itseliikkuvat raappauskoneet

vapaa

0

8429 40 10

Itseliikkuvat tiejyrät, täristävät

vapaa

0

8429 40 30

Itseliikkuvat tiejyrät (ei kuitenkaan täristävät)

vapaa

0

8429 40 90

Itseliikkuvat maantiivistyskoneet (ei kuitenkaan tiejyrät)

vapaa

0

8429 51 10

Itseliikkuvat etukuormaajat, erityisesti maanalaiseen käyttöön suunnitellut

vapaa

0

8429 51 91

Itseliikkuvat etukuormaajat, telaketjuilla varustetut (ei kuitenkaan erityi
sesti maanalaiseen käyttöön suunnitellut)

vapaa

0

8429 51 99

Itseliikkuvat etukuormaajat (ei kuitenkaan erityisesti maanalaiseen käyt
töön suunnitellut ja telaketjuilla varustetut)

vapaa

0

8429 52 10

Itseliikkuvat kaivinkoneet, joiden ylärakenne kääntyy 360°, telaketjuilla va
rustetut

vapaa

0

8429 52 90

Itseliikkuvat kaivinkoneet, joiden ylärakenne kääntyy 360o (ei kuitenkaan
telaketjuilla varustetut)

vapaa

0

8429 59 00

Itseliikkuvat kaivinkoneet ja kauhakuormaajat (ei kuitenkaan itseliikkuvat
kaivinkoneet, joiden ylärakenne kääntyy 360°, ja etukuormaajat)

vapaa

0

8430 10 00

Paalujuntat ja paalunylösvetäjät (ei kuitenkaan rautatievaunuihin, mootto
riajoneuvojen alustoille tai kuorma-autoihin asennettavat)

vapaa

0

8430 20 00

Lumiaurat ja lumilingot (ei kuitenkaan rautatievaunuihin, moottoriajoneu
vojen alustoille tai kuorma-autoihin asennettavat)

vapaa

0

8430 31 00

Hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet, itseliikkuvat (ei kui
tenkaan itse-etenevät hydrauliset kaivostuet)

vapaa

0

8430 39 00

Hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet, muut kuin itseliik
kuvat (ei kuitenkaan käsityökalut ja itse-etenevät hydrauliset kaivostuet)

vapaa

0
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8430 41 00

Porauskoneet ja -laitteet, myös syväporausta varten, maaperän poraami
seen tai kivennäisten ja malmien louhimiseen, itseliikkuvat (ei kuitenkaan
rautatievaunuihin, moottoriajoneuvojen alustoille tai kuorma-autoihin
asennettavat koneet sekä tunnelinlouhintakoneet)

vapaa

0

8430 49 00

Porauskoneet ja laitteet, myös syväporausta varten, maaperän poraamiseen
tai kivennäisten ja malmien louhimiseen, muut kuin itseliikkuvat ja hyd
rauliset (ei kuitenkaan tunnelinlouhintakoneet ja käsityökalut)

vapaa

0

8430 50 00

Itseliikkuvat maansiirtokoneet ja -laitteet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8430 61 00

Junttaus- tai tiivistyskoneet ja -laitteet, muut kuin itseliikkuvat (ei kuiten
kaan käsityökalut)

vapaa

0

8430 69 00

Maansiirtokoneet ja -laitteet, muut kuin itseliikkuvat, muualle kuulumatto
mat

vapaa

0

8431 10 00

Seuraavien osat: taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin kippi
kauhavintturit; nostoruuvit ja väkivivut, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8431 20 00

Seuraavien osat: haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittely
laitteet, muualle kuulumattomat

4

0

8431 31 00

Hissien, kippikauhavinttureiden ja liukuportaiden osat, muualle kuulumat
tomat

vapaa

0

8431 39 10

Alanimikkeen 8428 90 30 valssainkoneistojen osat, muualle kuulumatto
mat

vapaa

0

8431 39 70

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneiden ja -laitteiden (esim. kuljetti
mien ja ilmaköysiratojen) osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan his
sien, kippikauhavinttureiden, liukuportaitten ja nimikkeen 8428 90 30
valssainkoneistojen osat)

vapaa

0

8431 41 00

Nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden kauhat, myös
kahmaisukauhat, ja tarttuimet

vapaa

0

8431 42 00

Puskutraktorien puskulevyt, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8431 43 00

Alanimikkeiden 8430 41 ja 8430 49 porauskoneiden ja -laitteiden osat,
muualle kuulumattomat

vapaa

0

8431 49 20

Nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden osat, valurautaa
tai valuterästä, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8431 49 80

Nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden osat, muualle
kuulumattomat

vapaa

0

8432 10 10

Siipiaurat, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokäyttöön

vapaa

0

8432 10 90

Aurat, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokäyttöön (ei kuiten
kaan siipiaurat)

vapaa

0

8432 21 00

Lautasäkeet, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokäyttöön

vapaa

0
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8432 29 10

Juuriäkeet ja kultivaattorit, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoi
tokäyttöön

vapaa

0

8432 29 30

Muut äkeet, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokäyttöön (ei
kuitenkaan lautasäkeet)

vapaa

0

8432 29 50

Moottorikultivaattorit, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoito
käyttöön

vapaa

0

8432 29 90

Rikkaruohoharat ja konekuokat, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai met
sänhoitokäyttöön (ei kuitenkaan moottorikultivaattorit)

vapaa

0

8432 30 11

Keskusvetoiset tarkkuusrivikylvökoneet, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai
metsänhoitokäyttöön

vapaa

0

8432 30 19

Kylvökoneet, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokäyttöön (ei
kuitenkaan keskusvetoiset tarkkuusrivikylvökoneet)

vapaa

0

8432 30 90

Istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai
metsänhoitokäyttöön

vapaa

0

8432 40 10

Kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden levittimet, maanviljelys-, puutar
hanhoito- tai metsänhoitokäyttöön (ei kuitenkaan ruiskutuslaitteet)

vapaa

0

8432 40 90

Lannan- tai kompostinlevittimet, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai met
sänhoitokäyttöön (ei kuitenkaan ruiskutuslaitteet)

vapaa

0

8432 80 00

Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja -laitteet maan
muokkaamista tai viljelyä varten; nurmikko- tai urheilukenttäjyrät (ei kui
tenkaan pölyttimet, ruiskutuslaitteet, aurat, äkeet, juuriäkeet, kultivaattorit,
rikkaruohoharat, konekuokat, kylvökoneet, istutuskoneet ja lannan- tai
lannoitteenlevittimet)

vapaa

0

8432 90 00

Maan muokkaamiseen tai viljelyyn tarkoitettujen maanviljelys-, puutar
hanhoito- tai metsänhoitokoneiden ja -laitteiden sekä nurmikko- tai urhei
lukenttäjyrien osat, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8433 11 10

Ruohonleikkuukoneet, sähkökäyttöiset, joissa leikkuulaite pyörii vaakata
sossa

vapaa

0

8433 11 51

Itseliikkuvat ruohonleikkuukoneet, joissa leikkuulaite pyörii vaakatasossa,
muut kuin sähkökäyttöiset, istuimella varustetut

vapaa

0

8433 11 59

Itseliikkuvat ruohonleikkuukoneet, joissa leikkuulaite pyörii vaakatasossa,
muut kuin sähkökäyttöiset, ilman istuinta

vapaa

0

8433 11 90

Ruohonleikkuukoneet, joissa leikkuulaite pyörii vaakatasossa, muut kuin
sähkökäyttöiset, muut kuin itseliikkuvat

vapaa

0

8433 19 10

Sähkömoottorilla varustetut ruohonleikkuukoneet, joissa leikkuulaite pyö
rii pystytasossa tai joissa on leikkuupalkit

vapaa

0
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8433 19 51

Itseliikkuvat moottoroidut ruohonleikkuukoneet, muut kuin sähkökäyttöi
set, joissa leikkuulaite pyörii pystytasossa tai joissa on leikkuupalkit, istui
mella varustetut

vapaa

0

8433 19 59

Itseliikkuvat moottoroidut ruohonleikkuukoneet, muut kuin sähkökäyttöi
set, joissa leikkuulaite pyörii pystytasossa tai joissa on leikkuupalkit, ilman
istuinta

vapaa

0

8433 19 70

Moottoroidut ruohonleikkuukoneet, muut kuin sähkökäyttöiset, joissa
leikkuulaite pyörii pystytasossa tai joissa on leikkuupalkit, muut kuin itse
liikkuvat

vapaa

0

8433 19 90

Ruohonleikkuukoneet, moottorittomat

vapaa

0

8433 20 10

Niittokoneet, moottoroidut (ei kuitenkaan ruohonleikkuukoneet)

vapaa

0

8433 20 51

Niittokoneet, traktorilla kuljetettaviksi tai vedettäviksi suunnitellut, joissa
leikkuulaite pyörii vaakatasossa

vapaa

0

8433 20 59

Niittokoneet, traktorilla kuljetettaviksi tai vedettäviksi suunnitellut, joissa
leikkuulaite pyörii pystytasossa tai joissa on leikkuupalkit

vapaa

0

8433 20 90

Niittokoneet (ei kuitenkaan traktorilla kuljetettaviksi tai vedettäviksi suun
nitellut, ruohonleikkuukoneet, moottoroidut sekä leikkuupuimurit)

vapaa

0

8433 30 10

Pöyhimet, sivulle syöttävät haravakoneet ja levityskoneet, heinäntekoa var
ten

vapaa

0

8433 30 90

Heinäntekokoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan pöyhimet, sivulle syöttävät ha
ravakoneet ja levityskoneet)

vapaa

0

8433 40 10

Kokoojapaalaimet olkia tai rehua varten

vapaa

0

8433 40 90

Olki- tai rehupaalaimet (ei kuitenkaan kokoojapaalaimet)

vapaa

0

8433 51 00

Leikkuupuimurit

vapaa

0

8433 52 00

Puimakoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan leikkuupuimurit)

vapaa

0

8433 53 10

Perunannostokoneet

vapaa

0

8433 53 30

Juurikasvien listimis- ja nostokoneet

vapaa

0

8433 53 90

Juuri- tai mukulakasvien nostokoneet (ei kuitenkaan perunannostokoneet
ja juurikasvien listimis- ja nostokoneet)

vapaa

0
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8433 59 11

Rehunkorjuukoneet, itseliikkuvat

vapaa

0

8433 59 19

Rehunkorjuukoneet, muut kuin itseliikkuvat

vapaa

0

8433 59 30

Viininkorjuukoneet

vapaa

0

8433 59 80

Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan ruohonleikkuuko
neet, niittokoneet ja heinäntekokoneet ja -laitteet, olki- tai rehupaalaimet
mukaan lukien kokoojapaalaimet, leikkuupuimurit, muut puimakoneet ja
-laitteet, juuri- tai mukulakasvien nostokoneet, rehunkorjuukoneet ja vii
ninkorjuukoneet)

vapaa

0

8433 60 00

Munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai lajitte
lukoneet (ei kuitenkaan nimikkeen 8437 siementen, viljan tai kuivan pal
koviljan puhdistus- tai lajittelukoneet ja -laitteet)

vapaa

0

8433 90 00

Sadonkorjuu- tai puimakoneiden ja -laitteiden ja niittokoneiden osat sekä
maataloustuotteiden puhdistus- tai lajittelukoneiden osat, muualle kuulu
mattomat

vapaa

0

8434 10 00

Lypsykoneet

vapaa

0

8434 20 00

Meijerikoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan jäähdytys- ja kuumennuslaitteet,
kermaseparaattorit, maidon kirkastuslingot, suodatuspuristimet ja muut
suodatuslaitteet)

vapaa

0

8434 90 00

Lypsykoneiden sekä meijerikoneiden ja -laitteiden osat, muualle kuulumat
tomat

vapaa

0

8435 10 00

Puristimet, murskaimet ja niiden kaltaiset koneet ja laitteet, joita käytetään
viinin, siiderin, hedelmämehun tai niiden kaltaisten juomien valmistuk
sessa (ei kuitenkaan tällaisten juomien käsittelyyn tarkoitetut koneet ja
laitteet, mukaan lukien sentrifugit, suodatuspuristimet ja muut suodatus
laitteet sekä kotitalouslaitteet)

1,7

0

8435 90 00

Viinin, siiderin, hedelmämehun tai niiden kaltaisten juomien valmistuk
sessa käytettävien puristimien, murskaimien ja niiden kaltaisten koneiden
ja laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8436 10 00

Rehunvalmistuskoneet ja -laitteet, maatilojen käyttöön ja vastaavan käyt
töön tarkoitetut (ei kuitenkaan rehuteollisuuden käyttöön tarkoitetut ko
neet ja laitteet, rehunkorjuukoneet ja autoklaavit rehunaineita varten)

1,7

0

8436 21 00

Hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten

1,7

0

8436 29 00

Siipikarjanhoitokoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan munien lajittelukoneet,
nimikkeen 8438 siipikarjan höyhentäjät sekä hautomalaitteet ja lämpö
kaapit)

1,7

0

8436 80 10

Metsänhoitoon tarkoitetut koneet ja laitteet, muualle kuulumattomat

1,7

0

8436 80 91

Automaattiset juoma-altaat

1,7

0
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8436 80 99

Maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipikarjanhoito- tai mehi
läistenhoitokoneet ja -laitteet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan au
tomaattiset juoma-altaat)

1,7

0

8436 91 00

Siipikarjanhoitokoneiden ja -laitteiden tai siipikarjan hautomakoneiden tai
lämpökaappien osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8436 99 00

Maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito- tai mehiläistenhoitokoneiden
ja -laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8437 10 00

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajittelukoneet ja
-laitteet

1,7

0

8437 80 00

Koneet ja laitteet, joita käytetään myllyteollisuudessa tai viljan tai kuivan
palkoviljan jalostuksessa (ei kuitenkaan maataloudessa käytettävät, kuu
mennuslaitteet, kuivaussentrifugit ja ilmansuodattimet sekä siementen, vil
jan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajittelukoneet ja -laitteet)

1,7

0

8437 90 00

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajittelukoneiden ja
-laitteiden osat; sellaisten koneiden ja laitteiden osat, joita käytetään mylly
teollisuudessa tai viljan tai kuivan palkoviljan jalostuksessa, muualle kuu
lumattomat

1,7

0

8438 10 10

Leipomokoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan leivinuunit ja taikinanvalssausko
neet)

1,7

0

8438 10 90

Koneet ja laitteet makaronin, spagetin tai niiden kaltaisten tuotteiden teol
lista valmistusta varten (ei kuitenkaan taikinankuivauskoneet ja taikinan
valssauskoneet)

1,7

0

8438 20 00

Koneet ja laitteet makeisten, kaakaon tai suklaan teollista valmistusta var
ten (ei kuitenkaan sentrifugit ja suodatin-, kuumennus- ja jäähdytyskoneet
ja -laitteet)

1,7

0

8438 30 00

Sokerinvalmistuskoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan sentrifugit ja suodatin-,
kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet)

1,7

0

8438 40 00

Panimokoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan sentrifugit ja suodatin-, kuumen
nus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet)

1,7

0

8438 50 00

Koneet ja laitteet lihan tai siipikarjan teollista valmistusta varten (ei kuiten
kaan kypsennys- ja muut kuumennuskoneet ja -laitteet sekä jäähdytys- ja
jäädytyskoneet ja -laitteet)

1,7

0

8438 60 00

Koneet ja laitteet hedelmien, pähkinöiden tai kasvisten teollista valmistusta
varten (ei kuitenkaan kypsennys- ja muut kuumennuskoneet ja -laitteet,
jäähdytys- ja jäädytyskoneet ja -laitteet sekä hedelmien, vihannesten ja kas
visten lajittelukoneet)

1,7

0

8438 80 10

Koneet ja laitteet kahvin tai teen teollista valmistusta varten (ei kuitenkaan
sentrifugit, suodatinlaitteet ja paahtokoneet, jäädytyskuivaajat ja muut
kuumennuslaitteet)

1,7

0

8438 80 91

Koneet ja laitteet juomien teollista valmistusta varten (ei kuitenkaan sentri
fugit ja suodatin-, kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet)

1,7

0
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8438 80 99

Koneet ja laitteet elintarvikkeiden tai juomien teollista valmistusta varten,
muualle kuulumattomat

1,7

0

8438 90 00

Elintarvikkeiden tai juomien teolliseen valmistukseen tarkoitettujen konei
den ja laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8439 10 00

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta
(ei kuitenkaan autoklaavit, keittimet ja muut kuumennuslaitteet)

1,7

0

8439 20 00

Paperin-, kartongin- tai pahvinvalmistuskoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan
kuivauskoneet ja muut kuumennuslaitteet, kalanterit sekä koneet ja lait
teet, joilla valmistetaan massaa)

1,7

0

8439 30 00

Paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelykoneet ja -laitteet (ei kuiten
kaan kalanterit)

1,7

0

8439 91 10

Sellaisten koneiden ja laitteiden osat, joilla valmistetaan massaa kuituisesta
selluloosa-aineesta, valurautaa tai valuterästä, muualle kuulumattomat

1,7

0

8439 91 90

Sellaisten koneiden ja laitteiden osat, joilla valmistetaan massaa kuituisesta
selluloosa-aineesta, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan valurautaa tai
valuterästä)

1,7

0

8439 99 10

Sellaisten koneiden ja laitteiden osat, joilla valmistetaan tai jälkikäsitellään
paperia, kartonkia tai pahvia, muualle kuulumattomat, valurautaa tai valu
terästä

1,7

0

8439 99 90

Sellaisten koneiden ja laitteiden osat, joilla valmistetaan tai jälkikäsitellään
paperia, kartonkia tai pahvia, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan valu
rautaa tai valuterästä)

1,7

0

8440 10 10

Arkintaittokoneet kirjansidontaan

1,7

0

8440 10 20

Kokoojakoneet kirjansidontaan

1,7

0

8440 10 30

Neulomakoneet, lankanitomakoneet ja hakasnitomakoneet, kirjansidon
taan

1,7

0

8440 10 40

Liimasidontakoneet

1,7

0

8440 10 90

Kirjansitomakoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan nimikkeen 8441 koneet ja
laitteet, yleiskäyttöiset puristimet, nimikkeen 8443 painokoneet, painatuk
sen apulaitteet, arkintaittokoneet, kokoojakoneet, neulomakoneet, lankani
tomakoneet ja hakasnitomakoneet sekä liimasidontakoneet)

1,7

0

8440 90 00

Kirjansitomakoneiden ja -laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8441 10 10

Yhdistetyt leikkaus- ja rullauskoneet paperin, kartongin tai pahvin edel
leenkäsittelyä varten

1,7

0

8441 10 20

Pitkittäisleikkaus- ja katkaisukoneet paperin, kartongin tai pahvin edel
leenkäsittelyä varten (ei kuitenkaan yhdistetyt leikkaus- ja rullauskoneet)

1,7

0
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8441 10 30

Giljotiinityyppiset leikkurit paperia, kartonkia tai pahvia varten

1,7

0

8441 10 40

Kolmiteräiset tasausleikkurit paperia, kartonkia tai pahvia varten

1,7

0

8441 10 80

Leikkauskoneet paperia, kartonkia tai pahvia varten (ei kuitenkaan nimik
keen 8440 kirjansitomakoneet ja -laitteet, yhdistetyt leikkaus- ja rullausko
neet, pitkittäisleikkaus- ja katkaisukoneet, giljotiinityyppiset leikkurit ja
kolmiteräiset tasausleikkurit)

1,7

0

8441 20 00

Koneet ja laitteet pussien, säkkien tai kirjekuorien valmistukseen paperi
massasta, paperista, kartongista tai pahvista (ei kuitenkaan ompelukoneet
ja silmukkakoneet)

1,7

0

8441 30 00

Koneet ja laitteet koteloiden, rasioiden, laatikoiden, putkien, tynnyreiden
ja niiden kaltaisten pakkausten muulla tavalla kuin muotoonpuristamalla
tapahtuvaan valmistukseen paperimassasta, paperista, kartongista tai pah
vista (ei kuitenkaan kuivauskoneet ja ompelukoneet)

1,7

0

8441 40 00

Koneet ja laitteet esineitten muotoonpuristamiseksi paperimassasta, pape
rista, kartongista tai pahvista (ei kuitenkaan kuivauskoneet)

1,7

0

8441 80 00

Koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkä
sittelyä varten, muualle kuulumattomat

1,7

0

8441 90 10

Paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin leikkaamiseen tarkoitettujen
koneiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8441 90 90

Paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkäsittelyyn tarkoitet
tujen koneiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8442 30 10

Valolatomakoneet (ei kuitenkaan yleiskäyttöiset automaattiset tietojenkä
sittelylaitteet, joita käytetään myös valoladontaan)

1,7

0

8442 30 91

Koneet ja laitteet, jotka sekä valavat että latovat kirjakkeet, esim. linotyy
pit, monotyypit, intertyypit

vapaa

0

8442 30 99

Koneet ja laitteet painolaattojen, -levyjen tai -sylinterien tai muiden paino
komponenttien valmistusta varten; painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut
painokomponentit (ei kuitenkaan nimikkeiden 8456–8465 työstökoneet
ja koneet ja laitteet kirjakkeiden valamista ja latomista varten)

1,7

0

8442 40 00

Painolaattojen, -levyjen tai -sylinterien tai muiden painokomponenttien
valmistukseen tarkoitettujen koneiden ja laitteiden osat, muualle kuulu
mattomat

1,7

0

8442 50 21

Painolaatat, -levyt ja -sylinterit sekä muut painokomponentit, painokuvalla
varustetut, kohopainatusta varten

1,7

0

8442 50 23

Painolaatat, -levyt ja -sylinterit sekä muut painokomponentit, painokuvalla
varustetut, laakapainatusta varten

1,7

0

8442 50 29

Painolaatat, -levyt ja -sylinterit sekä muut painokomponentit, painokuvalla
varustetut, syväpainatusta varten

1,7

0
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8442 50 80

Painatusta varten valmistetut laatat, levyt, sylinterit ja litografiakivet, ilman
painokuvaa, esim. tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut

1,7

0

8443 11 00

Offsetpainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat

1,7

0

8443 12 00

Offsetpainokoneet ja -laitteet, toimistotyyppiset, joissa käytettävän arkin
koko on taittamattomana enintään 22 x 36 cm

1,7

0

8443 13 10

Offsetpainokoneet ja -laitteet, toimistotyyppiset, käytetyt, arkin koko suu
rempi kuin 22 x 36 cm

1,7

0

8443 13 31

Offsetpainokoneet ja -laitteet, uudet, toimistotyyppiset, arkin koko enin
tään 52 x 74 cm mutta suurempi kuin 22 x 36 cm

1,7

0

8443 13 35

Offsetpainokoneet ja -laitteet, uudet, toimistotyyppiset, arkin koko suu
rempi kuin 52 x 74 cm mutta enintään 74 x 107 cm

1,7

0

8443 13 39

Offsetpainokoneet ja -laitteet, toimistotyyppiset, uudet, arkin koko suu
rempi kuin 74 x 107 cm

1,7

0

8443 13 90

Offsetpainokoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan toimistotyyppiset ja rullalta
painavat)

1,7

0

8443 14 00

Kohopainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat (ei kuitenkaan fleksopaino
koneet ja -laitteet)

1,7

0

8443 15 00

Kohopainokoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan fleksopainokoneet ja -laitteet
ja rullalta painavat)

1,7

0

8443 16 00

Fleksopainokoneet ja -laitteet

1,7

0

8443 17 00

Syväpainokoneet ja -laitteet

1,7

0

8443 19 20

Painokoneet ja -laitteet tekstiiliaineiden painatusta varten (ei kuitenkaan
offset-, flekso-, koho- ja syväpainokoneet ja -laitteet)

1,7

0

8443 19 40

Puolijohteiden valmistuksessa käytettävät painokoneet ja -laitteet

1,7

0

8443 19 70

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa laattojen, levyjen, sy
linterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien
avulla (ei kuitenkaan painokoneet ja -laitteet tekstiiliaineiden painatusta
varten, puolijohteiden valmistuksessa käytettävät, nimikkeiden 8469–
8472 hektografit, vahamonistuskoneet, osoitekoneet ja muut toimistopai
nokoneet sekä mustesuihku-, flekso-, syvä-, koho- ja offsetpainokoneet ja
-laitteet)

1,7

0
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8443 31 10

Kopiointiin ja telekopioiden lähettämiseen käytettävät koneet, myös jos
niissä on tulostustoiminto, enintään 12 mustavalkoista sivua minuutissa
kopioivat; ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen
tai verkkoon

vapaa

0

8443 31 91

Koneet, joita voidaan käyttää vähintään painamiseen tai telekopioiden lä
hettämiseen sen lisäksi, että niillä kopiointi suoritetaan skannaamalla alku
peräinen teksti ja painamalla kopiot sähköstaattisella painolaitteella; ne
voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon
(ei kuitenkaan enintään 12 mustavalkoista sivua minuutissa kopioivat ko
piointiin ja telekopioiden lähettämiseen käytettävät koneet)

6

0

8443 31 99

Koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään kaksi seuraavista tehtävistä: pai
naminen, kopiointi ja telekopioiden lähettäminen; ne voidaan yhdistää au
tomaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon (ei kuitenkaan enin
tään 12 mustavalkoista sivua minuutissa kopioivat kopiointiin ja teleko
pioiden lähettämiseen käytettävät sekä koneet, joilla kopiointi suoritetaan
skannaamalla alkuperäinen teksti ja painamalla kopiot sähköstaattisella
painolaitteella)

vapaa

0

8443 32 10

Kirjoittimet, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykonee
seen tai verkkoon

vapaa

0

8443 32 30

Telekopiolaitteet (telefaxlaitteet), jotka voidaan yhdistää automaattiseen tie
tojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon

vapaa

0

8443 32 91

Koneet, joilla kopiointi suoritetaan skannaamalla alkuperäinen teksti ja
painamalla kopiot sähköstaattisella painolaitteella ja jotka voidaan yhdis
tää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon

6

0

8443 32 93

Koneet, joilla kopiointi suoritetaan optista järjestelmää käyttämällä ja jotka
voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon
(ei kuitenkaan koneet, joilla kopiointi suoritetaan skannaamalla alkuperäi
nen teksti ja painamalla kopiot sähköstaattisella painolaitteella)

vapaa

0

8443 32 99

Koneet, joilla kopiointi suoritetaan muuta kuin optista järjestelmää käyttä
mällä ja jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen
tai verkkoon

2,2

0

8443 39 10

Koneet, joilla kopiointi suoritetaan skannaamalla alkuperäinen teksti ja
painamalla kopiot sähköstaattisella painolaitteella (ei kuitenkaan koneet,
jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verk
koon)

6

0

8443 39 31

Koneet, joilla kopiointi suoritetaan optista järjestelmää käyttämällä (ei kui
tenkaan koneet, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelyko
neeseen tai verkkoon, ja koneet, joilla kopiointi suoritetaan skannaamalla
alkuperäinen teksti ja painamalla kopiot sähköstaattisella painolaitteella)

vapaa

0

8443 39 39

Koneet, joilla kopiointi suoritetaan muuta kuin optista järjestelmää käyttä
mällä (ei kuitenkaan koneet, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tieto
jenkäsittelykoneeseen tai verkkoon)

3

0
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8443 39 90

Kirjoittimet ja telekopiolaitteet (telefaxlaitteet) (ei kuitenkaan ne, jotka voi
daan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon)

2,2

0

8443 91 10

Puolijohteiden valmistuksessa käytettävien painokoneiden ja -laitteiden
osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8443 91 91

Sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet, joita käytetään
painettaessa painolaattojen, -levyjen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen
8442 kuuluvien painokomponenttien avulla, valurautaa tai valuterästä,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan puolijohteiden valmistuksessa käy
tettävät painokoneet ja -laitteet)

1,7

0

8443 91 99

Sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet, joita käytetään
painettaessa painolaattojen, -levyjen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen
8442 kuuluvien painokomponenttien avulla, muualle kuulumattomat (ei
kuitenkaan puolijohteiden valmistuksessa käytettävät painokoneet ja -lait
teet ja valurautaa tai valuterästä olevat)

1,7

0

8443 99 10

Kirjoittimien, kopiolaitteiden ja telekopiolaitteiden elektroniset rakenneyh
distelmät (ei kuitenkaan sellaisten painokoneiden ja -laitteiden elektroniset
rakenneyhdistelmät, joita käytetään painettaessa painolaattojen, -levyjen,
-sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien
avulla)

vapaa

0

8443 99 90

Kirjoittimien, kopiolaitteiden ja telekopiolaitteiden osat ja tarvikkeet,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroniset rakenneyhdistelmät ja
sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet, joita käytetään
painettaessa painolaattojen, -levyjen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen
8442 kuuluvien painokomponenttien avulla)

vapaa

0

8444 00 10

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista varten

1,7

0

8444 00 90

Koneet tekstiilitekokuitujen, venytystä, teksturoimista tai katkomista var
ten

1,7

0

8445 11 00

Karstauskoneet tekstiilikuitujen käsittelyä varten

1,7

0

8445 12 00

Kampauskoneet tekstiilikuitujen käsittelyä varten

1,7

0

8445 13 00

Esikehruukoneet

1,7

0

8445 19 00

Tekstiilikuitujen käsittelykoneet (ei kuitenkaan karstauskoneet, kampaus
koneet ja esikehruukoneet)

1,7

0

8445 20 00

Tekstiilikuitujen kehruukoneet (ei kuitenkaan koneet suulakepuristamista
varten ja esikehruukoneet)

1,7

0

8445 30 10

Kertauskoneet

1,7

0

8445 30 90

Kiertämiskoneet

1,7

0

8445 40 00

Tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolauskoneet (myös kuteenpuo
laajat)

1,7

0
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8445 90 00

Tekstiililankojen valmistuskoneet ja -laitteet sekä koneet tekstiililangan kä
sittelemiseksi nimikkeiden 8446 ja 8447 koneita varten (ei kuitenkaan ni
mikkeen 8444 koneet ja laitteet, kehruukoneet sekä kertaus- tai kiertämis
koneet)

1,7

0

8446 10 00

Kutomakoneet, myös kangaspuut, enintään 30 cm:n levyisten kankaiden
kutomiseen

1,7

0

8446 21 00

Kutomakoneet, muut kuin kangaspuut, suurempien kuin 30 cm:n levyis
ten kankaiden kutomiseen, syöstävälliset

1,7

0

8446 29 00

Kangaspuut, suurempien kuin 30 cm:n levyisten kankaiden kutomiseen,
syöstävälliset

1,7

0

8446 30 00

Kutomakoneet, myös kangaspuut, suurempien kuin 30 cm:n levyisten
kankaiden kutomiseen, syöstävättömät

1,7

0

8447 11 10

Pyöröneulekoneet, sylinterin läpimitta enintään 165 mm, läppäneulalla
toimivat

1,7

0

8447 11 90

Pyöröneulekoneet, sylinterin läpimitta enintään 165 mm (ei kuitenkaan
läppäneulalla toimivat)

1,7

0

8447 12 10

Pyöröneulekoneet, sylinterin läpimitta suurempi kuin 165 mm, läppäneu
lalla toimivat

1,7

0

8447 12 90

Pyöröneulekoneet, sylinterin läpimitta suurempi kuin 165 mm (ei kuiten
kaan läppäneulalla toimivat)

1,7

0

8447 20 20

Loimien solmimislaitteet, myös Raschel-tyyppiset, ja ommelkangaskoneet

1,7

0

8447 20 80

Tasoneulekoneet (ei kuitenkaan loimien solmimislaitteet, mukaan lukien
Raschel-tyyppiset)

1,7

0

8447 90 00

Kierrepäällystetyn langan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, punos
ten tai verkon valmistukseen tarkoitetut koneet sekä tuftauskoneet (ei kui
tenkaan saumurit)

1,7

0

8448 11 00

Varsi- ja jacquardlaitteet; näissä käytettävien korttien vähentämis-, ko
piointi-, lävistys- tai yhteensitomiskoneet

1,7

0

8448 19 00

Nimikkeen 8444, 8445, 8446 tai 8447 koneiden apukoneet ja -laitteet (ei
kuitenkaan varsi- ja jacquardlaitteet sekä niissä käytettävien korttien vä
hentämis-, kopiointi-, lävistys- tai yhteensitomiskoneet)

1,7

0

8448 20 00

Tekstiilitekokuitujen suulakepuristamiseen, venytykseen, teksturoimiseen
tai katkomiseen tarkoitettujen koneiden ja niiden apukoneiden osat ja tar
vikkeet, muualle kuulumattomat

1,7

0

8448 31 00

Karstakangas, tekstiilikuitujen käsittelykoneisiin

1,7

0
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8448 32 00

Tekstiilikuitujen käsittelykoneiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan karstakangas)

1,7

0

8448 33 10

Värttinät ja siipivärttinät nimikkeen 8445 koneita varten

1,7

0

8448 33 90

Kehruurenkaat ja noukat nimikkeen 8445 koneita varten

1,7

0

8448 39 00

Nimikkeen 8445 koneiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

1,7

0

8448 42 00

Kutomakoneiden (myös kangaspuiden) kaiteet, niidet ja niisikehykset

1,7

0

8448 49 00

Kutomakoneiden (myös kangaspuiden) ja niiden apukoneiden ja -laitteiden
osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

1,7

0

8448 51 10

Nimikkeen 8447 koneiden platinat silmukan muodostamiseen

1,7

0

8448 51 90

Nimikkeen 8447 koneiden, neulat ja muut silmukan muodostamiseen
käytettävät tavarat (ei kuitenkaan platinat)

1,7

0

8448 59 00

Nimikkeen 8447 koneiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

1,7

0

8449 00 00

Koneet ja laitteet huovan tai kuitukankaan (metritavaran tai muotoiltujen
kappaleiden) valmistusta tai viimeistystä varten, myös huopahattukoneet
ja -laitteet; hattumuotit; niiden osat (ei kuitenkaan koneet ja laitteet, joita
käytetään valmisteltaessa kuituja kuitukangasta varten, sekä kalanterit)

1,7

0

8450 11 11

Täysautomaattiset pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, edestä
täytettävät, pesuteho enintään 6 kg kuivapyykkiä

3

0

8450 11 19

Täysautomaattiset pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, päältä
täytettävät, pesuteho enintään 6 kg kuivapyykkiä

3

0

8450 11 90

Täysautomaattiset pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, pesu
teho suurempi kuin 6 kg mutta enintään 10 kg kuivapyykkiä

2,6

0

8450 12 00

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, sisäänrakennetun kui
vauslingon sisältävät (ei kuitenkaan täysautomaattiset)

2,7

0

8450 19 00

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, pesuteho enintään 6 kg
kuivapyykkiä (ei kuitenkaan täysautomaattiset sekä koneet, joissa on si
säänrakennettu kuivauslinko)

2,7

0

8450 20 00

Pyykinpesukoneet pesuloita varten, pesuteho suurempi kuin 10 kg kuiva
pyykkiä

2,2

0

8450 90 00

Pyykinpesukoneiden osat, talouksia tai pesuloita varten oleviin koneisiin,
muualle kuulumattomat

2,7

0
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8451 10 00

Kuivapesukoneet valmiita tekstiilitavaroita varten

2,2

0

8451 21 10

Kuivauskoneet, kuivausteho enintään 6 kg kuivapyykkiä (ei kuitenkaan
kuivauslingot)

2,2

0

8451 21 90

Kuivauskoneet, kuivausteho suurempi kuin 6 kg mutta enintään 10 kg
kuivapyykkiä (ei kuitenkaan kuivauslingot)

2,2

0

8451 29 00

Kuivauskoneet tekstiililankoja, -kankaita tai valmiita tekstiilitavaroita var
ten (ei kuitenkaan koneet, joiden kuivausteho on enintään 10 kg kuiva
pyykkiä, ja kuivauslingot)

2,2

0

8451 30 10

Silitys- ja prässäyskoneet, sähköllä kuumennettavat, teho enintään
2 500 W

2,2

0

8451 30 30

Silitys- ja prässäyskoneet, sähköllä kuumennettavat, teho suurempi kuin
2 500 W

2,2

0

8451 30 80

Silitys- ja prässäyskoneet (ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat ja kalan
terit)

2,2

0

8451 40 00

Pesukoneet, valkaisukoneet ja värjäyskoneet tekstiililankoja, -kankaita tai
valmiita tekstiilitavaroita varten (ei kuitenkaan pyykinpesukoneet talouksia
tai pesuloita varten)

2,2

0

8451 50 00

Koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaa
mista tai pykäreunan tekemistä varten

2,2

0

8451 80 10

Koneet, joita käytetään linoleumin tai muiden lattianpäällysteiden valmis
tuksessa kangas- tai muun pohjan päällystämiseen massalla (ei kuitenkaan
kalanterit ja yleiskäyttöiset puristimet)

2,2

0

8451 80 30

Koneet, tekstiililankojen, -kankaiden tai muiden valmiiden tekstiilitavaroi
den viimeistystä tai muuta jälkikäsittelyä varten (ei kuitenkaan koneet ja
laitteet huovan viimeistykseen, kalanterit ja yleiskäyttöiset puristimet)

2,2

0

8451 80 80

Koneet, tekstiililankojen, -kankaiden tai muiden valmiiden tekstiilitavaroi
den päällystämistä tai kyllästämistä varten (ei kuitenkaan kalanterit ja
yleiskäyttöiset puristimet)

2,2

0

8451 90 00

Sellaisten koneiden ja laitteiden osat, joita käytetään tekstiililankojen, -kan
kaiden tai muiden valmiiden tekstiilitavaroiden pesemiseen, muuhun puh
distamiseen, vääntämiseen, kuivaamiseen, silittämiseen, prässäämiseen,
valkaisemiseen, värjäämiseen, viimeistykseen, päällystämiseen tai kyllästä
miseen; sellaisten koneiden osat, joita käytetään linoleumin tai muiden lat
tianpäällysteiden valmistuksessa kangas- tai muun pohjan päällystämiseen
massalla; sellaisten koneiden osat, joita käytetään tekstiilikankaiden kääri
miseen, aukikäärimiseen, laskostukseen, leikkaamiseen tai pykäreunan te
kemiseen, muualle kuulumattomat

2,2

0

8452 10 11

Ompelukoneet (ainoastaan lukkotikkikoneet), talouskäyttöön, konevarren
paino ilman moottoria enintään 16 kg tai moottorin kanssa enintään
17 kg, yksikköarvo (ilman runkoja pöytiä ja huonekaluja) suurempi kuin
65 EUR

5,7

0
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8452 10 19

Kotiompelukoneet (ainoastaan lukkotikkikoneet), konevarren paino ilman
moottoria enintään 16 kg tai moottorin kanssa enintään 17 kg, yksik
köarvo (ilman runkoja pöytiä ja huonekaluja) enintään 65 EUR; näiden
koneiden konevarret, paino enintään 16 kg ilman moottoria tai enintään
17 kg moottorin kanssa

9,7

0

8452 10 90

Kotiompelukoneet (ei kuitenkaan lukkotikkikoneet, joiden konevarren
paino ilman moottoria on enintään 16 kg tai moottorin kanssa enintään
17 kg, ja konevarret, joiden paino on enintään 16 kg ilman moottoria tai
enintään 17 kg moottorin kanssa)

3,7

0

8452 21 00

Automaattiompelukoneet, teollisuustyyppiset

3,7

0

8452 29 00

Ompelukoneet, teollisuustyyppiset (ei kuitenkaan automaattiset)

3,7

0

8452 30 10

Ompelukoneen neulat, joissa varren toinen puoli on litteä

2,7

0

8452 30 90

Ompelukoneen neulat (ei kuitenkaan neulat, joissa varren toinen puoli on
litteä)

2,7

0

8452 40 00

Huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset ompelukoneita varten sekä niiden
osat

2,7

0

8452 90 00

Ompelukoneiden osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8453 10 00

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta kä
sittelyä varten (ei kuitenkaan kuivauskoneet, ruiskupistoolit, sianruhojen
kalttauskoneet, ompelukoneet ja yleiskäyttöiset puristimet)

1,7

0

8453 20 00

Koneet ja laitteet jalkineiden valmistamiseen vuodasta tai nahasta tai nii
den korjaamiseen (ei kuitenkaan ompelukoneet)

1,7

0

8453 80 00

Koneet ja laitteet nahka- ja vuotatavaroiden valmistamiseen tai korjaami
seen (ei kuitenkaan jalkineiden korjaamiseen ja valmistamiseen sekä om
pelukoneet)

1,7

0

8453 90 00

Vuodan tai nahan muokkaukseen, parkitukseen tai muuhun käsittelyyn
tarkoitettujen koneiden ja laitteiden osat sekä jalkineiden tai muiden
vuota- tai nahkatavaroiden valmistukseen tai korjaamiseen tarkoitettujen
koneiden ja laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8454 10 00

Konvertterit, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa

1,7

0

8454 20 00

Valukokillit ja valusangot, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metallivali
moissa

1,7

0

8454 30 10

Valukoneet painevalua varten, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metalli
valimoissa

1,7

0

8454 30 90

Valukoneet, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa (ei kui
tenkaan valukoneet painevalua varten)

1,7

0

8454 90 00

Metallurgiassa tai metallivalimoissa käytettävien konvertterien, valusanko
jen, valukokillien ja valukoneiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0
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8455 10 00

Metallin putkivalssaimet

2,7

0

8455 21 00

Metallin kuumavalssaimet tai yhdistetyt kuuma- ja kylmävalssaimet (ei
kuitenkaan putkivalssaimet)

2,7

0

8455 22 00

Metallin kylmävalssaimet (ei kuitenkaan putkivalssaimet)

2,7

0

8455 30 10

Valssaimien telat metallinvalssaimia varten, valurautaa

2,7

0

8455 30 31

Työtelat kuumavalssaukseen; tukitelat metallin kuuma- ja kylmävalssauk
seen, vapaataottua terästä

2,7

0

8455 30 39

Työtelat metallin kylmävalssaukseen, vapaataottua terästä

2,7

0

8455 30 90

Valssaimien telat metallinvalssaimia varten, valu- tai takoterästä

2,7

0

8455 90 00

Metallinvalssaimien osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8456 10 00

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta laser- tai muulla
valo- tai fotonisäteellä (ei kuitenkaan juotto- ja hitsauskoneet ja -laitteet,
myös jos ne pystyvät leikkaamaan, sekä koestuskoneet ja koneet, joita käy
tetään puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien val
mistukseen)

4,5

0

8456 20 00

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta ultraäänellä (ei
kuitenkaan puhdistukseen tarkoitetut ultraäänilaitteet sekä koestuskoneet)

3,5

0

8456 30 11

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta sähköpurkauk
sella, numeerisesti ohjatut, langalla työstävät

3,5

0

8456 30 19

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta sähköpurkauk
sella, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan langalla työstävät)

3,5

0

8456 30 90

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta sähköpurkauk
sella, muut kuin numeerisesti ohjatut

3,5

0

8456 90 00

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta sähkökemiallisella
prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä tai plasmakaarella (ei kuiten
kaan juotto- ja hitsauskoneet ja -laitteet sekä koneet, joita käytetään puoli
johdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien valmistukseen)

3,5

0

8457 10 10

Työstökeskukset metallin työstöön, vaakasuuntaiset

2,7

0

8457 10 90

Työstökeskukset metallin työstöön (ei kuitenkaan vaakasuuntaiset)

2,7

0
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8457 20 00

Yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset työstöyksiköt) metallin työstöön

2,7

0

8457 30 10

Moniasemaiset transferkoneet metallin työstöön, numeerisesti ohjatut

2,7

0

8457 30 90

Moniasemaiset transferkoneet metallin työstöön, muut kuin numeerisesti
ohjatut

2,7

0

8458 11 20

Vaakakaraiset monitoimisorvit metallin työstöön, numeerisesti ohjatut

2,7

0

8458 11 41

Vaakakaraiset automaattisorvit metallin työstöön, numeerisesti ohjatut,
yksikaraiset

2,7

0

8458 11 49

Vaakakaraiset automaattisorvit metallin työstöön, numeerisesti ohjatut,
monikaraiset

2,7

0

8458 11 80

Vaakakaraiset sorvit metallin työstöön, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan
monitoimisorvit ja automaattisorvit)

2,7

0

8458 19 20

Vaakakaraiset kärkisorvit (tuotanto- tai työkalusorvit) metallin työstöön,
muut kuin numeerisesti ohjatut

2,7

0

8458 19 40

Automaattiset vaakakaraiset sorvit metallin työstöön, muut kuin numeeri
sesti ohjatut

2,7

0

8458 19 80

Vaakakaraiset sorvit metallin työstöön, muut kuin numeerisesti ohjatut (ei
kuitenkaan kärkisorvit (tuotanto- tai työkalusorvit))

2,7

0

8458 91 20

Monitoimisorvit metallin työstöön, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan
vaakakaraiset monitoimisorvit)

2,7

0

8458 91 80

Sorvit metallin työstöön, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan vaakakaraiset
sorvit ja monitoimisorvit)

2,7

0

8458 99 00

Sorvit, myös monitoimisorvit, metallin työstöön, muut kuin numeerisesti
ohjatut (ei kuitenkaan vaakakaraiset sorvit)

2,7

0

8459 10 00

Koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines),
metallin poraukseen, avarrukseen, jyrsintään tai kierteitykseen

2,7

0

8459 21 00

Porakoneet metallin työstöön, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan koneet,
joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines))

2,7

0

8459 29 00

Porakoneet metallin työstöön, muut kuin numeerisesti ohjatut (ei kuiten
kaan koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machi
nes), ja käsikäyttöiset)

2,7

0

8459 31 00

Avarrus-jyrsinkoneet metallin työstöön, numeerisesti ohjatut (ei kuiten
kaan koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machi
nes))

1,7

0
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8459 39 00

Avarrus-jyrsinkoneet metallin työstöön, muut kuin numeerisesti ohjatut
(ei kuitenkaan koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head
machines))

1,7

0

8459 40 10

Avarruskoneet metallin työstöön, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan ko
neet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines), sekä
avarrus-jyrsinkoneet)

1,7

0

8459 40 90

Avarruskoneet metallin työstöön, muut kuin numeerisesti ohjatut (ei kui
tenkaan koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head ma
chines), sekä avarrus-jyrsinkoneet)

1,7

0

8459 51 00

Jyrsinkoneet metallin työstöön, polvityyppiset, numeerisesti ohjatut

2,7

0

8459 59 00

Jyrsinkoneet metallin työstöön, polvityyppiset, muut kuin numeerisesti
ohjatut

2,7

0

8459 61 10

Työkalujyrsinkoneet metallin työstöön, numeerisesti ohjatut

2,7

0

8459 61 90

Jyrsinkoneet metallin työstöön, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan ko
neet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines), sekä
avarrus-jyrsinkoneet, polvityyppiset jyrsinkoneet, työkalujyrsinkoneet ja
hammaspyörien leikkuukoneet)

2,7

0

8459 69 10

Työkalujyrsinkoneet metallin työstöön, muut kuin numeerisesti ohjatut

2,7

0

8459 69 90

Jyrsinkoneet metallin työstöön, muut kuin numeerisesti ohjatut (ei kuiten
kaan koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machi
nes), sekä avarrus-jyrsinkoneet, polvityyppiset jyrsinkoneet, työkalujyrsin
koneet ja hammaspyörien leikkuukoneet)

2,7

0

8459 70 00

Kierteityskoneet metallin työstöön (ei kuitenkaan koneet, joissa karapää
liikkuu johteilla (way-type unit head machines))

2,7

0

8460 11 00

Tasohiomakoneet, joissa yhden akselin asemointitarkkuus on vähintään
0,01 mm, metallin työstöön, numeerisesti ohjatut

2,7

0

8460 19 00

Tasohiomakoneet, joissa yhden akselin asemointitarkkuus on vähintään
0,01 mm, metallin työstöön, muut kuin numeerisesti ohjatut

2,7

0

8460 21 11

Sisähiomakoneet lieriön muotoisille pinnoille, metallin, metallikarbidien
tai kermettien viimeistelyyn, yhden akselin asemointitarkkuus vähintään
0,01 mm, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan hammaspyörien viimeistely
koneet)

2,7

0

8460 21 15

Pyörtöhiomakoneet metallin, metallikarbidien tai kermettien viimeistelyyn,
yhden akselin asemointitarkkuus vähintään 0,01 mm, numeerisesti ohja
tut (ei kuitenkaan hammaspyörien viimeistelykoneet)

2,7

0
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8460 21 19

Hiomakoneet lieriön muotoisille pinnoille, metallien, metallikarbidien tai
kermettien viimeistelyyn, yhden akselin asemointitarkkuus vähintään
0,01 mm, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan hammaspyörien viimeistely
koneet, sisähiomakoneet ja pyörtöhiomakoneet)

2,7

0

8460 21 90

Hiomakoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön, yhden ak
selin asemointitarkkuus vähintään 0,01 mm, numeerisesti ohjatut (ei kui
tenkaan tasohiomakoneet, hiomakoneet lieriön muotoisille pinnoille ja
hammaspyörien leikkuu-, hioma- ja viimeistelykoneet)

2,7

0

8460 29 11

Sisähiomakoneet lieriön muotoisille pinnoille, metallin, metallikarbidien ja
kermettien viimeistelyyn, yhden akselin asemointitarkkuus vähintään
0,01 mm, muut kuin numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan hammaspyörien
viimeistelykoneet)

2,7

0

8460 29 19

Hiomakoneet lieriön muotoisille pinnoille, metallin, metallikarbidien ja
kermettien viimeistelyyn, yhden akselin asemointitarkkuus vähintään
0,01 mm, muut kuin numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan hammaspyörien
viimeistelykoneet)

2,7

0

8460 29 90

Hiomakoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön, yhden ak
selin asemointitarkkuus vähintään 0,01 mm, muut kuin numeerisesti oh
jatut (ei kuitenkaan tasohiomakoneet, hiomakoneet lieriön muotoisille
pinnoille ja hammaspyörien leikkuu-, hioma- ja viimeistelykoneet)

2,7

0

8460 31 00

Teroituskoneet, numeerisesti ohjatut

1,7

0

8460 39 00

Teroituskoneet, muut kuin numeerisesti ohjatut

1,7

0

8460 40 10

Laahinta- tai hiertämiskoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien vii
meistelyyn, numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan hammaspyörien viimeiste
lykoneet)

1,7

0

8460 40 90

Laahinta- tai hiertämiskoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien vii
meistelyyn, muut kuin numeerisesti ohjatut (ei kuitenkaan hammaspyö
rien viimeistelykoneet)

1,7

0

8460 90 10

Työstökoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien purseenpoistoon ja
kiillotukseen, yhden akselin asemointitarkkuus vähintään 0,01 mm (ei
kuitenkaan hammaspyörien leikkuu-, hioma- ja viimeistelykoneet)

2,7

0

8460 90 90

Työstökoneet metallin, metallikarbidien tai kermettien purseenpoistoon,
hiontaan tai kiillotukseen (ei kuitenkaan hioma- ja kiillotuskoneet, joissa
yhden akselin asemointitarkkuus on vähintään 0,01 mm, hammaspyörien
leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet ja käsityövälineet)

1,7

0
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8461 20 00

Poikittaishöylä- tai pistokoneet, metallin, metallikarbidien tai kermettien
työstöön

1,7

0

8461 30 10

Avennuskoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön, numee
risesti ohjatut

1,7

0

8461 30 90

Avennuskoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön, muut
kuin numeerisesti ohjatut

1,7

0

8461 40 11

Hampaanleikkuukoneet, myös hiovat hampaanleikkuukoneet, lieriöham
maspyörien valmistukseen, numeerisesti ohjatut, metallin, metallikarbidien
tai kermettien työstöön (ei kuitenkaan höyläkoneet, pistokoneet ja aven
nuskoneet)

2,7

0

8461 40 19

Hampaanleikkuukoneet, myös hiovat hampaanleikkuukoneet, lieriöham
maspyörien valmistukseen, muut kuin numeerisesti ohjatut, metallin, me
tallikarbidien tai kermettien työstöön (ei kuitenkaan höyläkoneet, pistoko
neet ja avennuskoneet)

2,7

0

8461 40 31

Hampaanleikkuukoneet, myös hiovat hampaanleikkuukoneet, ei lieriöh
ammaspyörien valmistukseen, numeerisesti ohjatut, metallin, metallikarbi
dien tai kermettien työstöön (ei kuitenkaan höyläkoneet, pistokoneet ja
avennuskoneet)

1,7

0

8461 40 39

Hampaanleikkuukoneet, myös hiovat hampaanleikkuukoneet, ei lieriöh
ammaspyörien valmistukseen, muut kuin numeerisesti ohjatut, metallin,
metallikarbidien tai kermettien työstöön (ei kuitenkaan höyläkoneet, pisto
koneet ja avennuskoneet)

1,7

0

8461 40 71

Hammaspyörien viimeistelykoneet, myös hiovat hampaanleikkuukoneet,
yhden akselin asemointitarkkuus vähintään 0,01 mm, numeerisesti ohja
tut, metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön

2,7

0

8461 40 79

Hammaspyörien viimeistelykoneet, myös hiovat hampaanleikkuukoneet,
yhden akselin asemointitarkkuus vähintään 0,01 mm, muut kuin numee
risesti ohjatut, metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön

2,7

0

8461 40 90

Hammaspyörien viimeistelykoneet metallin, metallikarbidien tai kermet
tien työstöön (ei kuitenkaan viimeistelykoneet, joissa yhden akselin ase
mointitarkkuus on vähintään 0,01 mm)

1,7

0

8461 50 11

Pyörösahat metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön (ei kuiten
kaan käsityövälineet)

1,7

0

8461 50 19

Sahauskoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön (ei kuiten
kaan käsityövälineet ja pyörösahat)

1,7

0

8461 50 90

Katkaisukoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön (ei kui
tenkaan käsityövälineet ja sahauskoneet)

1,7

0
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8461 90 00

Höyläkoneet ja muut työstökoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien
lastuavaan työstöön, muualle kuulumattomat

2,7

0

8462 10 10

Takomakoneet, myös puristimet, numeerisesti ohjatut

2,7

0

8462 10 90

Takomakoneet, myös puristimet, muut kuin numeerisesti ohjatut

1,7

0

8462 21 10

Taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet, myös puristimet, numeerisesti ohja
tut, numeerisesti ohjatut, levymäisten metallituotteiden työstämiseen

2,7

0

8462 21 80

Taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet, myös puristimet, numeerisesti ohja
tut, metallin työstöön (ei kuitenkaan puolijohdekomponenttien tai elektro
nisten integroitujen piirien valmistukseen tarkoitetut)

2,7

0

8462 29 10

Taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet, myös puristimet, numeerisesti ohja
tut, muut kuin numeerisesti ohjatut, levymäisten metallituotteiden työstä
miseen

1,7

0

8462 29 91

Taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet, myös puristimet, hydrauliset, muut
kuin numeerisesti ohjatut, metallin työstämiseen (ei kuitenkaan levymäis
ten metallituotteiden työstämiseen tarkoitetut)

1,7

0

8462 29 98

Taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet, myös puristimet, muut kuin hydrau
liset, muut kuin numeerisesti ohjatut, metallin työstöön (ei kuitenkaan le
vymäisten metallituotteiden työstämiseen ja puolijohdekomponenttien tai
elektronisten integroitujen piirien valmistukseen tarkoitetut)

1,7

0

8462 31 00

Leikkurit, myös puristimet, numeerisesti ohjatut, metallin työstöön (muut
kuin yhdistetyt meistaus-leikkauskoneet)

2,7

0

8462 39 10

Leikkurit, myös puristimet, muut kuin numeerisesti ohjatut, levymäisten
metallituotteiden työstämiseen (ei kuitenkaan yhdistetyt meistaus-leikkaus
koneet)

1,7

0

8462 39 91

Leikkurit, myös puristimet, hydrauliset, muut kuin numeerisesti ohjatut,
metallin työstöön (ei kuitenkaan levymäisten metallituotteiden työstämi
seen tarkoitetut ja yhdistetyt meistaus-leikkauskoneet)

1,7

0

8462 39 99

Leikkurit, myös puristimet, muut kuin hydrauliset, muut kuin numeeri
sesti ohjatut, metallin työstöön (ei kuitenkaan levymäisten metallituottei
den työstämiseen tarkoitetut ja yhdistetyt meistaus-leikkauskoneet)

1,7

0
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8462 41 10

Meistauskoneet ja loveamiskoneet, myös puristimet, ja yhdistetyt meis
taus-leikkauskoneet, numeerisesti ohjatut, levymäisten metallituotteiden
työstämiseen

2,7

0

8462 41 90

Meistauskoneet ja loveamiskoneet, myös puristimet, ja yhdistetyt meis
taus-leikkauskoneet, numeerisesti ohjatut, metallin työstöön (ei kuitenkaan
levymäisten metallituotteiden työstämiseen)

2,7

0

8462 49 10

Meistauskoneet ja loveamiskoneet, myös puristimet, ja yhdistetyt meis
taus-leikkauskoneet, muut kuin numeerisesti ohjatut, levymäisten metalli
tuotteiden työstämiseen

1,7

0

8462 49 90

Meistauskoneet ja loveamiskoneet, myös puristimet, ja yhdistetyt meis
taus-leikkauskoneet, muut kuin numeerisesti ohjatut, metallin työstöön (ei
kuitenkaan levymäisten metallituotteiden työstämiseen)

1,7

0

8462 91 10

Hydrauliset puristimet metallijauheen muovaamiseksi sintraamalla tai me
talliromun paalauspuristimet

2,7

0

8462 91 50

Hydrauliset puristimet, numeerisesti ohjatut, metallin työstöön (ei kuiten
kaan taonta-, taivutus-, särmäys- ja oikaisupuristimet sekä puristimet me
tallijauheen muovaamiseksi sintraamalla ja metalliromun paalauspuristi
met)

2,7

0

8462 91 90

Hydrauliset puristimet, muut kuin numeerisesti ohjatut, metallin työstöön
(ei kuitenkaan taonta-, taivutus-, särmäys- ja oikaisupuristimet sekä puris
timet metallijauheen muovaamiseksi sintraamalla ja metalliromun paalaus
puristimet)

2,7

0

8462 99 10

Puristimet metallijauheen muovaamiseksi sintraamalla tai metalliromun
paalauspuristimet, muut kuin hydrauliset

2,7

0

8462 99 50

Puristimet, muut kuin hydrauliset, numeerisesti ohjatut, metallin työstöön
(ei kuitenkaan taonta-, taivutus-, särmäys- ja oikaisupuristimet sekä puris
timet metallijauheen muovaamiseksi sintraamalla ja metalliromun paalaus
puristimet)

2,7

0

8462 99 90

Puristimet, muut kuin hydrauliset, muut kuin numeerisesti ohjatut, metal
lin työstöön (ei kuitenkaan taonta-, taivutus-, särmäys- ja oikaisupuristi
met sekä puristimet metallijauheen muovaamiseksi sintraamalla ja metalli
romun paalauspuristimet)

2,7

0

8463 10 10

Vetopenkit metallilangan vetämistä varten

2,7

0

8463 10 90

Vetopenkit metallisten tankojen, putkien, profiilien tai niiden kaltaisten ta
varoiden vetämistä varten (ei kuitenkaan vetopenkit langan vetämistä var
ten)

2,7

0

8463 20 00

Kierteenvalssauskoneet metallin työstöön

2,7

0
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8463 30 00

Lastuamattomat metallilangan työstökoneet (ei kuitenkaan nimikkeen
8461 metallilangan taivutuskoneet ja käsityövälineet)

2,7

0

8463 90 00

Lastuamattomat työstökoneet metallin, sintrattujen metallikarbidien tai
kermettien työstöön (ei kuitenkaan taonta-, taivutus-, särmäys- ja oikaisu
puristimet, leikkurit, meistauskoneet ja loveamiskoneet, puristimet, veto
penkit, kierteenvalssauskoneet, metallilankojen työstökoneet sekä käsityö
välineet)

2,7

0

8464 10 00

Sahakoneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin tai nii
den kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmätyöstöön (ei kui
tenkaan käsityövälineet)

2,2

0

8464 20 11

Hiomakoneet ja kiillotuskoneet optisen lasin kylmätyöstöön

2,2

0

8464 20 19

Hiomakoneet ja kiillotuskoneet lasin kylmätyöstöön (ei kuitenkaan optisen
lasin työstöön)

2,2

0

8464 20 20

Hiomakoneet ja kiillotuskoneet keraamisten tuotteiden työstöön (ei kui
tenkaan käsityövälineet)

2,2

0

8464 20 95

Hiomakoneet ja kiillotuskoneet kiven, betonin, asbestisementin tai niiden
kaltaisten kivennäisaineiden työstöön (ei kuitenkaan keraamisten tuottei
den työstöön, lasin kylmätyöstöön, puolijohdekiekkojen työstöön sekä
käsityövälineet)

2,2

0

8464 90 20

Koneet keraamisten tuotteiden työstöön (ei kuitenkaan saha-, hioma- ja
kiillotuskoneet, käsityövälineet)

2,2

0

8464 90 80

Koneet kiven, betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisainei
den työstöön tai lasin kylmätyöstöön (ei kuitenkaan saha-, hioma- ja kiil
lotuskoneet, käsityövälineet, koneet keraamisten tuotteiden työstöön sekä
koneet puolijohdekiekkojen piirottamiseen tai uurtamiseen)

2,2

0

8465 10 10

Sellaiset koneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden
kaltaisten kovien aineiden työstöön, jotka pystyvät suorittamaan erityyppi
siä työstötoimintoja ilman työkalun vaihtoa toimintojen välillä ja joissa
työkappale siirretään käsin eri työvaiheiden välillä

2,7

0

8465 10 90

Sellaiset koneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden
kaltaisten kovien aineiden työstöön, jotka pystyvät suorittamaan erityyppi
siä työstötoimintoja ilman työkalun vaihtoa toimintojen välillä ja joissa
työkappale siirtyy automaattisesti eri työvaiheiden välillä

2,7

0

8465 91 10

Vannesahat puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kal
taisten kovien aineiden työstöön (ei kuitenkaan käsityövälineet)

2,7

0

8465 91 20

Pyörösahat puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltais
ten kovien aineiden työstöön (ei kuitenkaan käsityövälineet)

2,7

0
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8465 91 90

Sahakoneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kal
taisten kovien aineiden työstöön (ei kuitenkaan vannesahat, pyörösahat ja
käsityövälineet)

2,7

0

8465 92 00

Höylä- tai jyrsinkoneet, myös profilointikoneet, puun, korkin, luun, kova
kumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön (ei kui
tenkaan käsityövälineet ja alanimikkeen 8465 10 koneet)

2,7

0

8465 93 00

Hioma- tai kiillotuskoneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin
tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön (ei kuitenkaan käsityöväli
neet)

2,7

0

8465 94 00

Taivutus- tai kokoonpanokoneet puun, korkin, luun, kovakumin, kova
muovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön (ei kuitenkaan käsi
työvälineet)

2,7

0

8465 95 00

Porakoneet ja konetaltat puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai
niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön (ei kuitenkaan käsityövälineet
ja alanimikkeen 8465 10 koneet)

2,7

0

8465 96 00

Halkaisukoneet sekä viiluleikkurit tai -sorvit puun työstöön

2,7

0

8465 99 10

Sorvit puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten
kovien aineiden työstöön

2,7

0

8465 99 90

Koneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten
kovien aineiden tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön (ei kuiten
kaan käsityövälineet, alanimikkeen 8465 10 koneet, sahakoneet, höylätai jyrsinkoneet, profilointikoneet, hioma- tai kiillotuskoneet, taivutus- tai
kokoonpanokoneet, porakoneet ja konetaltat, halkaisukoneet, viiluleikkurit
tai -sorvit sekä sorvit)

2,7

0

8466 10 20

Työstökoneiden karat, kiristysholkit ja pistukat käytettäväksi työkalunpiti
minä, mukaan lukien kaikenlaisten käsityövälineiden pitimet

1,2

0

8466 10 31

Työkalunpitimet sorveja varten (ei kuitenkaan karat, kiristysholkit ja pistu
kat)

1,2

0

8466 10 38

Työkalunpitimet työstökoneita varten, mukaan lukien kaikenlaisten käsi
työvälineiden pitimet (ei kuitenkaan sorveja varten sekä karat, kiristyshol
kit ja pistukat)

1,2

0

8466 10 80

Itseaukeavat kierteityspäät työstökoneita varten

1,2

0

8466 20 20

Työkappaleenpitimet työstökoneita varten, ohjaus- ja kiinnityslaitteina tiet
tyihin tarkoituksiin, mukaan lukien ohjaus- ja kiinnityslaitteiden standar
diosien sarjat

1,2

0

8466 20 91

Työkappaleenpitimet sorveja varten (ei kuitenkaan työkappaleenpitimet
ohjaus- ja kiinnityslaitteina tiettyihin tarkoituksiin, mukaan lukien ohjausja kiinnityslaitteiden standardiosien sarjat)

1,2

0
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8466 20 98

Työkappaleenpitimet työstökoneita varten (ei kuitenkaan työkappaleenpiti
met sorveja varten sekä työkappaleenpitimet ohjaus- ja kiinnityslaitteina
tiettyihin tarkoituksiin, mukaan lukien ohjaus- ja kiinnityslaitteiden stan
dardiosien sarjat)

1,2

0

8466 30 00

Jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet, muualle kuulumattomat

1,2

0

8466 91 20

Osat ja tarvikkeet koneisiin, joita käytetään kiven, keraamisten tuotteiden,
betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön
tai lasin kylmätyöstöön, valurautaa tai valuterästä, muualle kuulumatto
mat

1,2

0

8466 91 95

Osat ja tarvikkeet koneisiin, joita käytetään kiven, keraamisten tuotteiden,
betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön
tai lasin kylmätyöstöön, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan valurautaa
tai valuterästä)

1,2

0

8466 92 20

Osat ja tarvikkeet koneisiin, joita käytetään puun, korkin, luun, kovaku
min, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön, valurau
taa tai valuterästä, muualle kuulumattomat

1,2

0

8466 92 80

Osat ja tarvikkeet koneisiin, joita käytetään puun, korkin, luun, kovaku
min, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan valurautaa tai valuterästä)

1,2

0

8466 93 00

Osat ja tarvikkeet koneisiin, joita käytetään metallin lastuavaan työstöön,
muualle kuulumattomat

1,2

0

8466 94 00

Osat ja tarvikkeet koneisiin, joita käytetään metallin lastuamattomaan
työstöön, muualle kuulumattomat

1,2

0

8467 11 10

Käsityövälineet, pneumaattiset, pyörivät, metallien työstämiseen

1,7

0

8467 11 90

Käsityövälineet, pneumaattiset, pyörivät (ei kuitenkaan metallien työstämi
seen)

1,7

0

8467 19 00

Käsityövälineet, pneumaattiset, muut kuin pyörivät

1,7

0

8467 21 10

Kaikenlaiset käsiporakoneet, yhteenrakennetuin sähkömoottorein, ilman
ulkoista voimanlähdettä toimivat

2,7

0

8467 21 91

Kaikenlaiset sähköpneumaattiset käsiporakoneet

2,7

0

8467 21 99

Kaikenlaiset käsiporakoneet, yhteenrakennetuin sähkömoottorein, verkko
käyttöiset (ei kuitenkaan sähköpneumaattiset)

2,7

0

8467 22 10

Ketjusahat, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömoottorein

2,7

0

8467 22 30

Pyörösahat, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömoottorein

2,7

0
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8467 22 90

Sahat, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömoottorein (ei kuitenkaan
ketjusahat ja pyörösahat)

2,7

0

8467 29 10

Sähkömekaaniset käsityövälineet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden työs
tämiseen, yhteenrakennetuin sähkömoottorein

2,7

0

8467 29 30

Sähkömekaaniset käsityövälineet yhteenrakennetuin sähkömoottorein, il
man ulkoista voimanlähdettä toimivat (ei kuitenkaan tekstiiliaineiden työs
tämiseen käytettävät sekä sahat ja porat)

2,7

0

8467 29 51

Kulmahiomakoneet, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömoottorein,
verkkokäyttöiset

2,7

0

8467 29 53

Nauhahiomakoneet, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömoottorein,
verkkokäyttöiset

2,7

0

8467 29 59

Hiomakoneet ja santaajat, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömootto
rein, verkkokäyttöiset (ei kuitenkaan kulmahiomakoneet ja nauhahioma
koneet)

2,7

0

8467 29 70

Höylät, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömoottorein, verkkokäyttöi
set

2,7

0

8467 29 80

Pensassakset ja nurmikon viimeistelykoneet, käsikäyttöiset, yhteenrakenne
tuin sähkömoottorein, verkkokäyttöiset

2,7

0

8467 29 90

Sähkömekaaniset käsityövälineet yhteenrakennetuin sähkömoottorein,
verkkokäyttöiset (ei kuitenkaan tekstiiliaineiden työstämiseen käytetyt sekä
sahat, porat, hiomakoneet, santaajat, höylät, pensassakset ja nurmikon vii
meistelykoneet)

2,7

0

8467 81 00

Ketjusahat, käsikäyttöiset, joissa on yhteenrakennettu muu moottori kuin
sähkömoottori

1,7

0

8467 89 00

Käsityövälineet, hydrauliset tai joissa on yhteenrakennettu muu moottori
kuin sähkömoottori (ei kuitenkaan ketjusahat ja pneumaattiset työväli
neet)

1,7

0

8467 91 00

Osat käsikäyttöisiin ketjusahoihin, joissa on yhteenrakennettu sähkö- tai
muu moottori, muualle kuulumattomat

1,7

0

8467 92 00

Käsikäyttöisten pneumaattisten työvälineiden osat, muualle kuulumatto
mat

1,7

0

8467 99 00

Osat käsikäyttöisiin pneumaattisiin työvälineisiin, hydrauliset tai joissa on
yhteenrakennettu sähkö- tai muu moottori, muualle kuulumattomat

1,7

0

8468 10 00

Kädessä pidettävät hitsauspolttimet, kaasukäyttöiset

2,2

0

8468 20 00

Juotto-, hitsaus-, ja pintakarkaisukoneet ja -laitteet, kaasukäyttöiset (ei kui
tenkaan kädessä pidettävät hitsauspolttimet)

2,2

0
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8468 80 00

Hitsauskoneet ja -laitteet, muut kuin kaasukäyttöiset (ei kuitenkaan nimik
keen 8515 sähköllä toimivat koneet ja laitteet)

2,2

0

8468 90 00

Juotto-, hitsaus-, ja pintakarkaisukoneiden ja -laitteiden osat, muiden kuin
sähköllä toimivien, muualle kuulumattomat

2,2

0

8469 00 10

Tekstinkäsittelykoneet (muut kuin nimikkeen 8443 automaattiset tietojen
käsittelykoneet ja niiden yksiköt sekä laser-, lämpö- ja sähköherkät kirjoit
timet)

vapaa

0

8469 00 91

Kirjoituskoneet, sähköllä toimivat (ei kuitenkaan nimikkeen 8443 auto
maattisten tietojenkäsittelykoneiden yksiköt sekä laser-, lämpö- ja sähkö
herkät kirjoittimet)

2,3

0

8469 00 99

Kirjoituskoneet, muut kuin sähköllä toimivat

2,5

0

8470 10 00

Elektroniset laskimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista sähkövoi
manlähdettä, ja taskukokoiset (mitat enintään 170 mm x 100 mm x
45 mm) tietojen tallennus-, toisto- ja näyttölaitteet, joissa on laskutoimin
toja

vapaa

0

8470 21 00

Elektroniset laskukoneet, joissa on painolaite ja verkkoliitäntä (ei kuiten
kaan nimikkeen 8471 tietojenkäsittelykoneet)

vapaa

0

8470 29 00

Elektroniset laskukoneet, joissa on verkkoliitäntä, ilman painolaitetta (ei
kuitenkaan nimikkeen 8471 tietojenkäsittelykoneet)

vapaa

0

8470 30 00

Laskukoneet, muut kuin elektroniset

vapaa

0

8470 50 00

Rekisteröivät kassakoneet, jotka sisältävät laskulaitteen

vapaa

0

8470 90 00

Postituskoneet, matka- tai pääsylippukoneet sekä niiden kaltaiset koneet,
jotka sisältävät laskulaitteen (ei kuitenkaan rekisteröivät kassakoneet ja ta
varanmyyntiautomaatit)

vapaa

0

8471 30 00

Kannettavat automaattiset tietojenkäsittelykoneet, paino enintään 10 kg,
jotka sisältävät ainakin tietokoneen keskusyksikön (CPU) sekä näppäimis
tön ja näytön (ei kuitenkaan oheislaitteet)

vapaa

0

8471 41 00

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet, jotka sisältävät samassa kotelossa ai
nakin tietokoneen keskusyksikön (CPU) sekä yhdistettyinä tai erillisinä
syöttöyksikön ja tulostusyksikön (ei kuitenkaan kannettavat, joiden paino
on enintään 10 kg, tullille järjestelmänä esitetyt sekä oheislaitteet)

vapaa

0

8471 49 00

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet, jotka esitetään tullille järjestelminä
(sisältävät samassa kotelossa ainakin tietokoneen keskusyksikön (CPU)
sekä yhdistettyinä tai erillisinä syöttöyksikön ja tulostusyksikön) (ei kuiten
kaan kannettavat, joiden paino on enintään 10 kg, ja oheislaitteet)

vapaa

0

8471 50 00

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden keskusyksiköt, myös jos ne sisäl
tävät samassa kotelossa yhden tai kaksi seuraavista yksiköistä: muistiyksi
köt, syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt (ei kuitenkaan nimikkeeseen 8471 41
tai 8471 49 kuuluvat sekä oheislaitteet)

vapaa

0
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8471 60 60

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden näppäimistöt, myös jos ne sisäl
tävät samassa kotelossa muistiyksikköjä

vapaa

0

8471 60 70

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt,
myös jos ne sisältävät samassa ulkokuoressa muistiyksikköjä (ei kuiten
kaan näppäimistöt)

vapaa

0

8471 70 20

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden keskusmuistiyksiköt

vapaa

0

8471 70 30

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden levymuistiyksiköt, optiset, myös
magneettioptiset (esim. CD-ROM-lukulaitteet) (ei kuitenkaan keskusmuis
tiyksiköt)

vapaa

0

8471 70 50

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden kovalevyasemat, muut kuin opti
set tai magneettioptiset (ei kuitenkaan keskusmuistiyksiköt)

vapaa

0

8471 70 70

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden levymuistiyksiköt, muut kuin op
tiset tai magneettioptiset (ei kuitenkaan keskusmuistiyksiköt)

vapaa

0

8471 70 80

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden magneettinauhamuistiyksiköt (ei
kuitenkaan keskusmuistiyksiköt)

vapaa

0

8471 70 98

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muistiyksiköt (ei kuitenkaan
levy-, magneettinauha- ja keskusmuistiyksiköt)

vapaa

0

8471 80 00

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden yksiköt (ei kuitenkaan keskus-,
syöttö-, tulostus- ja muistiyksiköt)

vapaa

0

8471 90 00

Magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä var
ten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittele
mistä varten, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8472 10 00

Monistuskoneet (hektografit ja vahamonistuskoneet) (ei kuitenkaan paino
koneet, valokopiolaitteet ja lämpökopiolaitteet)

2

0

8472 30 00

Koneet postin lajittelua, taittamista, kuoreenpanoa, leimasiteellä varusta
mista, avaamista, sulkemista tai sinetöimistä varten sekä koneet posti
merkkien kiinnittämistä tai mitätöimistä varten

2,2

0

8472 90 10

Rahanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahankäärimiskoneet

2,2

0

8472 90 30

Pankkiautomaatit

vapaa

0

8472 90 70

Toimistokoneet ja -laitteet, muualle kuulumattomat

2,2

0

8473 10 11

Nimikkeen 8469 tekstinkäsittelykoneiden elektroniset rakenneyhdistelmät,
muualle kuulumattomat

vapaa

0

8473 10 19

Nimikkeen 8469 kirjoituskoneiden elektroniset rakenneyhdistelmät,
muualle kuulumattomat

3

0

8473 10 90

Nimikkeen 8469 kirjoituskoneiden ja tekstinkäsittelykoneiden osat ja tar
vikkeet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroniset rakenneyhdis
telmät)

vapaa

0
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8473 21 10

Alanimikkeen 8470 10, 8470 21 tai 8470 29 elektronisten laskukonei
den elektroniset rakenneyhdistelmät, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8473 21 90

Alanimikkeen 8470 10, 8470 21 tai 8470 29 elektronisten laskukonei
den osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroniset
rakenneyhdistelmät)

vapaa

0

8473 29 10

Elektroniset rakenneyhdistelmät nimikkeen 8470 kirjanpitokoneita, rekis
teröiviä kassakoneita ja muita sellaisia koneita varten, jotka sisältävät las
kulaitteen, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8473 29 90

Osat ja tarvikkeet nimikkeen 8470 elektronisia laskukoneita, kirjanpitoko
neita, rekisteröiviä kassakoneita ja muita sellaisia koneita varten, jotka si
sältävät laskulaitteen, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroniset
rakenneyhdistelmät)

vapaa

0

8473 30 20

Elektroniset rakenneyhdistelmät nimikkeen 8471 automaattisia tietojenkä
sittelykoneita ja muita koneita varten, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8473 30 80

Osat ja tarvikkeet nimikkeen 8471 automaattisia tietojenkäsittelykoneita
ja muita koneita varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroni
set rakenneyhdistelmät)

vapaa

0

8473 40 11

Alanimikkeen 8472 90 30 pankkiautomaattien elektroniset rakenneyhdis
telmät, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8473 40 18

Nimikkeen 8472 muiden toimistokoneiden ja -laitteiden elektroniset ra
kenneyhdistelmät, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pankkiauto
maattien)

3

0

8473 40 80

Osat ja tarvikkeet muita nimikkeen 8472 toimistokoneita ja -laitteita var
ten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroniset rakenneyhdistel
mät)

vapaa

0

8473 50 20

Elektroniset rakenneyhdistelmät, jotka soveltuvat vähintään kahteen elek
troniseen kirjoituskoneeseen, tekstinkäsittelykoneeseen, laskukoneeseen tai
muuhun nimikkeiden 8469–8472 koneeseen tai laitteeseen, muualle kuu
lumattomat

vapaa

0

8473 50 80

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat vähintään kahteen kirjoituskoneeseen,
tekstinkäsittelykoneeseen, laskukoneeseen, automaattiseen tietojenkäsitte
lykoneeseen tai muuhun nimikkeiden 8469–8472 koneeseen tai laittee
seen, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroniset rakenneyhdistel
mät)

vapaa

0

8474 10 00

Koneet jähmeän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajittelua,
seulomista, erottamista tai pesemistä varten (ei kuitenkaan sentrifugit ja
suodatuspuristimet)

vapaa

0

8474 20 10

Koneet ja laitteet keramiikkateollisuudessa käytettävien kivennäisvalmistei
den murskaamista tai jauhamista varten

vapaa

0

8474 20 90

Koneet ja laitteet jähmeän kivennäisaineen murskaamista tai jauhamista
varten (ei kuitenkaan keramiikkateollisuudessa käytettäviä kivennäisval
misteita varten)

vapaa

0

8474 31 00

Betonin- tai laastinsekoittimet (ei kuitenkaan rautatievaunuihin tai
kuorma-autojen alustalle asennetut)

vapaa

0
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8474 32 00

Koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitumiin

vapaa

0

8474 39 10

Koneet ja laitteet keramiikkateollisuudessa käytettävien kivennäisaineiden
sekoittamista tai vaivaamista varten

vapaa

0

8474 39 90

Koneet ja laitteet jähmeän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen
sekoittamista tai vaivaamista varten (ei kuitenkaan betonin- tai laastinse
koittimet ja koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitumiin, keramiik
kateollisuudessa käytettävät koneet ja laitteet sekä kalanterit)

vapaa

0

8474 80 10

Koneet ja laitteet jähmeiden keraamisten massojen yhteenpuristamista,
muotoilua tai valua varten

vapaa

0

8474 80 90

Koneet ja laitteet jähmeiden kivennäispolttoaineiden, kovettumattoman se
mentin, kipsin tai muun jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen yhteen
puristamista, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalumuottien val
mistamista varten (ei kuitenkaan keraamista massaa varten sekä koneet la
sin muottiinvalua ja puristamista varten)

vapaa

0

8474 90 10

Nimikkeen 8474 koneiden ja laitteiden osat, valurautaa tai valuterästä

vapaa

0

8474 90 90

Nimikkeen 8474 koneiden ja laitteiden osat (ei kuitenkaan valurautaa tai
valuterästä)

vapaa

0

8475 10 00

Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai sala
malamppujen kokoamiseksi

1,7

0

8475 21 00

Koneet optisten kuitujen ja niiden esityöstöjen valmistukseen

1,7

0

8475 29 00

Koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön (ei
kuitenkaan koneet optisten kuitujen ja niiden esityöstöjen valmistukseen
sekä karkaistun lasin valmistuslaitteet)

1,7

0

8475 90 00

Lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai salama
lamppujen kokoamiseen tarkoitettujen koneiden osat; lasin tai lasitavaroi
den valmistukseen tai kuumatyöstöön tarkoitettujen koneiden osat,
muualle kuulumattomat

1,7

0

8476 21 00

Juomanmyyntiautomaatit, joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

1,7

0

8476 29 00

Juomanmyyntiautomaatit, ilman kuumennus- tai jäähdytyslaitteita

1,7

0

8476 81 00

Tavaranmyyntiautomaatit, joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet (ei
kuitenkaan juomanmyyntiautomaatit)

1,7

0

8476 89 00

Tavaranmyyntiautomaatit, ilman kuumennus- tai jäähdytyslaitteita; rahan
vaihtoautomaatit (ei kuitenkaan juomanmyyntiautomaatit)

1,7

0

8476 90 00

Tavaranmyyntiautomaattien, myös rahanvaihtoautomaattien, osat, muualle
kuulumattomat

1,7

0
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8477 10 00

Ruiskupuristuskoneet kumin tai muovin työstöä varten

1,7

0

8477 20 00

Suulakepuristimet kumin tai muovin työstöä varten

1,7

0

8477 30 00

Puhallusmuovauskoneet kumin tai muovin työstöä varten

1,7

0

8477 40 00

Tyhjiömuovauskoneet ja muut lämpömuovauskoneet kumin tai muovin
työstöä varten

1,7

0

8477 51 00

Koneet ja laitteet pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai uudelleen
pinnoitusta varten tai sisärenkaiden muottivalua tai muuta muotoilua var
ten

1,7

0

8477 59 10

Puristimet kumi- tai muovitavaroiden muottivalua tai muuta muotoilua
varten (ei kuitenkaan ruiskupuristuskoneet, suulakepuristimet, lämpömuo
vauskoneet ja koneet ja laitteet pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua
tai uudelleen pinnoitusta varten)

1,7

0

8477 59 80

Koneet ja laitteet kumi- tai muovitavaroiden muottivalua tai muuta muo
toilua varten (ei kuitenkaan ruiskupuristuskoneet, suulakepuristimet, pu
hallusmuovauskoneet ja tyhjiömuovauskoneet ja muut lämpömuovausko
neet; koneet ja laitteet pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai uudel
leen pinnoitusta varten tai sisärenkaiden muottivalua tai muuta muotoilua
varten; muut puristimet; koneet puolijohdekomponenttien tai elektronis
ten integroitujen piirien valmistukseen)

1,7

0

8477 80 11

Reaktiivisten hartsien työstökoneet

1,7

0

8477 80 19

Vaahtomaisten ja huokoisten tuotteiden valmistuskoneet (ei kuitenkaan
reaktiivisten hartsien työstökoneet)

1,7

0

8477 80 91

Rouhintakoneet kumin tai muovin työstöä varten

1,7

0

8477 80 93

Sekoitus- ja vaivauskoneet kumin tai muovin työstöä varten

1,7

0

8477 80 95

Leikkaus-, halkaisu- ja kuorimakoneet kumin tai muovin työstöä varten
tai kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten

1,7

0

8477 80 99

Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovita
varoiden valmistusta varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

1,7

0

8477 90 10

Seuraavien koneiden ja laitteiden osat: kumin tai muovin työstöön tarkoi
tetut koneet ja laitteet ja alanimikkeiden 8477 10 90–8477 80 99 kumitai muovitavaroiden valmistukseen tarkoitetut koneet ja laitteet, muualle
kuulumattomat, valurautaa tai valuterästä (ei kuitenkaan puolijohdekom
ponenttien tai elektronisten integroitujen piirien valmistuskoneiden ja
-laitteiden osat)

1,7

0
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8477 90 80

Kumin tai muovin työstöön tarkoitettujen koneiden ja laitteiden osat ja
alanimikkeiden 8477 10 90–8477 80 99 kumi- tai muovitavaroiden val
mistukseen tarkoitettujen koneiden ja laitteiden osat, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitu
jen piirien valmistuskoneiden ja -laitteiden osat ja valuraudasta tai valute
räksestä valmistetut)

1,7

0

8478 10 00

Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta varten (ei kuitenkaan
kuivaajat ja muut kuumennuslaitteet, sentrifugit ja suodatuspuristimet)

1,7

0

8478 90 00

Tupakan käsittelyyn tai valmistukseen tarkoitettujen koneiden ja laitteiden
osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8479 10 00

Koneet ja laitteet katu- tai tietöitä, rakennustöitä tai niiden kaltaisia töitä
varten

vapaa

0

8479 20 00

Koneet ja laitteet eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen ja rasvaisten
kasviöljyjen erottamista tai valmistusta varten (ei kuitenkaan sentrifugit,
suodattimet ja kuumennuslaitteet)

1,7

0

8479 30 10

Puristimet lastulevyn tai kuitulevyn valmistamiseksi puusta tai muusta
puumaisesta aineesta tai puun tai korkin käsittelyä varten (ei kuitenkaan
nimikkeen 8465 työstökoneet)

1,7

0

8479 30 90

Koneet ja laitteet puun tai korkin käsittelyä varten (ei kuitenkaan kuivaa
jat, ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset sekä työstökoneet ja puristimet lastu
levyn tai kuitulevyn valmistamiseksi)

1,7

0

8479 40 00

Köyden- tai kaapelinvalmistuskoneet (ei kuitenkaan kehräämöissä käytettä
vät kiertämiskoneet)

1,7

0

8479 50 00

Teollisuusrobotit, muualle kuulumattomat

1,7

0

8479 60 00

Haihdutuslaitteet ilman jäähdyttämiseksi, muualle kuulumattomat

1,7

0

8479 81 00

Koneet ja laitteet metallin käsittelyä varten, myös sähköjohdon käämitys
koneet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan teollisuusrobotit, uunit,
kuivaajat, ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset, painepesurit ja muut ruisku
puhdistimet, valssaimet, työstökoneet ja köyden- tai kaapelinvalmistusko
neet)

1,7

0

8479 82 00

Koneet sekoittamista, vaivaamista, murskaamista, jauhamista, seulomista,
homogenoimista, emulgoimista tai hämmentämistä varten, muualle kuu
lumattomat (ei kuitenkaan teollisuusrobotit)

1,7

0

8479 89 30

Siirrettävät hydrauliset kattotuet kaivoksia varten

1,7

0

8479 89 60

Keskusvoitelujärjestelmät

1,7

0

8479 89 91

Koneet ja laitteet keraamisten tuotteiden lasittamista ja koristamista varten

1,7

0
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8479 89 97

Koneet ja laitteet, myös mekaaniset, muualle kuulumattomat

1,7

0

8479 90 20

Osat koneisiin ja mekaanisiin laitteisiin, joilla on itsenäinen tehtävä, valu
rautaa tai valuterästä, muualle kuulumattomat

1,7

0

8479 90 80

Osat koneisiin ja mekaanisiin laitteisiin, joilla on itsenäinen tehtävä,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan valurautaa tai valuterästä)

1,7

0

8480 10 00

Kaavauskehykset metallinvalua varten

1,7

0

8480 20 00

Mallipohjat (ei kuitenkaan grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut muotit,
keraamiset muotit ja lasimuotit)

1,7

0

8480 30 10

Valumallit, puuta

1,7

0

8480 30 90

Valumallit (ei kuitenkaan grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut muotit,
keraamiset muotit, lasimuotit ja puumuotit)

2,7

0

8480 41 00

Ruiskupuristus- tai painevalumuotit metallia tai metallikarbideja varten (ei
kuitenkaan grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut muotit, keraamiset
muotit ja lasimuotit)

1,7

0

8480 49 00

Muotit metallia tai metallikarbideja varten (ei kuitenkaan grafiitista tai
muusta hiilestä valmistetut muotit, keraamiset muotit, lasimuotit, lino
tyyppimuotit ja -matriisit, ruiskupuristus- tai painevalumuotit sekä valu
kokillit)

1,7

0

8480 50 00

Muotit lasia varten (ei kuitenkaan grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut
muotit ja keraamiset muotit)

1,7

0

8480 60 10

Muotit kivennäisaineiden painevalua varten (ei kuitenkaan grafiitista tai
muusta hiilestä valmistetut muotit, keraamiset muotit ja lasimuotit)

1,7

0

8480 60 90

Muotit kivennäisaineita varten (ei kuitenkaan muotit painevalua varten,
grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut muotit, keraamiset muotit ja lasi
muotit)

1,7

0

8480 71 00

Ruiskupuristus- tai muotopuristusmuotit kumia tai muovia varten

1,7

0

8480 79 00

Muotit kumia tai muovia varten (ei kuitenkaan ruiskupuristus- tai muoto
puristusmuotit)

1,7

0

8481 10 05

Paineenalennusventtiilit, yhdistetyin suodattimin tai voitelulaittein

2,2

0

8481 10 19

Paineenalennusventtiilit, valurautaa tai valuterästä (ei kuitenkaan yhdiste
tyin suodattimin tai voitelulaittein)

2,2

0
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8481 10 99

Paineenalennusventtiilit (ei kuitenkaan yhdistetyin suodattimin tai voitelu
laittein sekä valuraudasta tai valuteräksestä valmistetut)

2,2

0

8481 20 10

Venttiilit öljyhydraulista siirtoa varten

2,2

0

8481 20 90

Venttiilit pneumaattista siirtoa varten

2,2

0

8481 30 91

Takaiskuventtiilit putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden
kaltaisia tavaroita varten, valurautaa tai terästä

2,2

0

8481 30 99

Takaiskuventtiilit putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden
kaltaisia tavaroita varten (ei kuitenkaan valuraudasta tai teräksestä valmis
tetut)

2,2

0

8481 40 10

Varoventtiilit ja ylipaineventtiilit, valurautaa tai terästä

2,2

0

8481 40 90

Varoventtiilit ja ylipaineventtiilit (ei kuitenkaan valurautaa tai terästä)

2,2

0

8481 80 11

Sekoitusventtiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaa
viin

2,2

0

8481 80 19

Hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin (ei kuitenkaan sekoi
tusventtiilit)

2,2

0

8481 80 31

Termostaatin ohjaamat keskuslämmityspattereiden venttiilit

2,2

0

8481 80 39

Keskuslämmityspattereiden venttiilit (ei kuitenkaan termostaatin ohjaa
mat)

2,2

0

8481 80 40

Pneumaattisiin ulkorenkaisiin ja sisärenkaisiin tarkoitetut venttiilit

2,2

0

8481 80 51

Lämpötilan säätäjät (ei kuitenkaan termostaatin ohjaamat keskuslämmitys
pattereiden venttiilit)

2,2

0

8481 80 59

Säätöventtiilit (ei kuitenkaan lämpötilan säätäjät, paineenalennusventtiilit,
venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten, takaiskuventtiilit,
varoventtiilit ja ylipaineventtiilit, hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuone
kalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaaviin sekä keskuslämmityspattereiden
venttiilit)

2,2

0

8481 80 61

Luistiventtiilit, valurautaa, putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita
tai niiden kaltaisia tavaroita varten (ei kuitenkaan hanat ja venttiilit keittiöja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaaviin sekä keskuslämmitys
pattereiden venttiilit)

2,2

0

8481 80 63

Luistiventtiilit, terästä, putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai
niiden kaltaisia tavaroita varten (ei kuitenkaan hanat ja venttiilit keittiö- ja
kylpyhuonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaaviin sekä keskuslämmitys
pattereiden venttiilit)

2,2

0

8481 80 69

Luistiventtiilit, terästä, putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai
niiden kaltaisia tavaroita varten (ei kuitenkaan valuraudasta tai teräksestä
valmistetut ja hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäili
öihin ja vastaaviin sekä keskuslämmityspattereiden venttiilit)

2,2

0
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8481 80 71

Istukkaventtiilit, valurautaa (ei kuitenkaan lämpötilan säätäjät, paineena
lennusventtiilit, venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten,
takaiskuventtiilit, varoventtiilit ja ylipaineventtiilit, säätöventtiilit, hanat ja
venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaaviin sekä
keskuslämmityspattereiden venttiilit)

2,2

0

8481 80 73

Istukkaventtiilit, terästä (ei kuitenkaan lämpötilan säätäjät, paineenalen
nusventtiilit, venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten, ta
kaiskuventtiilit, varoventtiilit ja ylipaineventtiilit, säätöventtiilit, hanat ja
venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaaviin sekä
keskuslämmityspattereiden venttiilit)

2,2

0

8481 80 79

Istukkaventtiilit (ei kuitenkaan teräksestä tai valuraudasta valmistetut, läm
pötilan säätäjät, paineenalennusventtiilit, venttiilit öljyhydraulista tai pneu
maattista siirtoa varten, takaiskuventtiilit, varoventtiilit ja ylipaineventtiilit,
säätöventtiilit, hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäi
liöihin ja vastaaviin sekä keskuslämmityspattereiden venttiilit)

2,2

0

8481 80 81

Pallo- ja kartioventtiilit (ei kuitenkaan hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpy
huonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaaviin sekä keskuslämmityspatterei
den venttiilit)

2,2

0

8481 80 85

Läppäventtiilit, putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden
kaltaisia tavaroita varten (ei kuitenkaan takaiskuventtiilit)

2,2

0

8481 80 87

Kalvoventtiilit, putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden
kaltaisia tavaroita varten

2,2

0

8481 80 99

Laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia
tavaroita varten (ei kuitenkaan paineenalennusventtiilit, venttiilit pneu
maattista siirtoa varten, takaiskuventtiilit, varoventtiilit, ylipaineventtiilit,
hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja vastaa
viin, keskuslämmityspattereiden venttiilit, pneumaattisiin ulkorenkaisiin ja
sisärenkaisiin tarkoitetut venttiilit, säätöventtiilit, istukkaventtiilit, luisti
venttiilit, pallo- ja kartioventtiilit, läppäventtiilit ja kalvoventtiilit)

2,2

0

8481 90 00

Venttiilien ja niiden kaltaisten laitteiden osat, putkijohtoihin, höyrykattiloi
hin, säiliöihin, astioihin tai niiden kaltaisiin tavaroihin, muualle kuulumat
tomat

2,2

0

8482 10 10

Kuulalaakerit, suurin ulkoinen läpimitta enintään 30 mm

8

0

8482 10 90

Kuulalaakerit, suurin ulkoinen läpimitta suurempi kuin 30 mm

8

0

8482 20 00

Kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta

8

0

8482 30 00

Pallomaiset rullalaakerit

8

0

8482 40 00

Neulalaakerit

8

0

8482 50 00

Lieriörullalaakerit (ei kuitenkaan neulalaakerit)

8

0
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8482 80 00

Rullalaakerit, myös yhdistetyt kuula- ja rullalaakerit (ei kuitenkaan kuula
laakerit, kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta, pallomaiset rullalaa
kerit, neulalaakerit ja lieriörullalaakerit)

8

0

8482 91 10

Kartiorullat laakereita varten

8

0

8482 91 90

Kuulat, neulat ja rullat laakereita varten (ei kuitenkaan kartiorullat ja ni
mikkeen 7326 teräskuulat)

7,7

0

8482 99 00

Rulla- ja kuulalaakerien osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuu
lat, neulat ja rullat)

8

0

8483 10 21

Kammet ja kampiakselit, valurautaa tai -terästä

4

0

8483 10 25

Kammet ja kampiakselit, vapaataottua terästä

4

0

8483 10 29

Kammet ja kampiakselit (ei kuitenkaan vapaataottua terästä, valurautaa tai
valuterästä)

4

0

8483 10 50

Nivelakselit

4

0

8483 10 95

Pääakselit, väliakselit, nokka-akselit, epäkeskon akselit ja muut voimansiir
toakselit (ei kuitenkaan kammet, kampiakselit ja nivelakselit)

4

0

8483 20 10

Laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit, ilma-aluksissa ja avaruusa
luksissa käytettävät

6

0

8483 20 90

Laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit, koneisiin ja laitteisiin (ei
kuitenkaan ilma-aluksissa ja avaruusaluksissa käytettävät)

6

0

8483 30 32

Laakeripesät koneisiin ja laitteisiin, kuula- tai rullalaakereita varten

5,7

0

8483 30 38

Laakeripesät koneisiin ja laitteisiin, ilman kuula- tai rullalaakereita, liuku
laakereita varten (ei kuitenkaan kuula- tai rullalaakereita varten)

3,4

0

8483 30 80

Liukulaakerit koneisiin ja laitteisiin

3,4

0

8483 40 21

Hammaspyörästöt koneisiin ja laitteisiin, suora- ja vinohammastus (ei kui
tenkaan kitkapyörästöt, vaihdelaatikot ja muut vaihteistot)

3,7

0

8483 40 23

Hammaspyörästöt koneisiin ja laitteisiin, kartio- ja kartio/lieriöhammastus
(ei kuitenkaan kitkapyörästöt, vaihdelaatikot ja muut vaihteistot)

3,7

0

8483 40 25

Ruuvipyörät koneisiin ja laitteisiin (ei kuitenkaan kitkapyörästöt, vaihde
laatikot ja muut vaihteistot)

3,7

0

8483 40 29

Hammaspyörästöt koneisiin ja laitteisiin (ei kuitenkaan kitkapyörästöt,
suora- ja vinohammastetut, kartio- ja kartio/lieriöhammastetut hammas
pyörästöt sekä ruuvipyörät, vaihdelaatikot ja muut vaihteistot)

3,7

0
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8483 40 30

Kuula- tai rullaruuvit koneisiin ja laitteisiin

3,7

0

8483 40 51

Vaihdelaatikot koneisiin ja laitteisiin

3,7

0

8483 40 59

Vaihteistot, mukaan lukien momentinmuuntimet, koneisiin ja laitteisiin (ei
kuitenkaan vaihdelaatikot)

3,7

0

8483 40 90

Hammaspyörästöt koneisiin ja laitteisiin (ei kuitenkaan kuula- tai rullaruu
vit ja hammaspyörästöt yleensä sekä erikseen tullille esitettävät hammas
pyörät, ketjupyörät ja muut voimansiirtoelimet)

3,7

0

8483 50 20

Vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät, valurautaa tai -terästä

2,7

0

8483 50 80

Vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät (ei kuitenkaan valurautaa
tai -terästä)

2,7

0

8483 60 20

Akselikytkimet, myös ristinivelet, valurautaa tai -terästä

2,7

0

8483 60 80

Akselikytkimet, myös ristinivelet (ei kuitenkaan valurautaa tai -terästä)

2,7

0

8483 90 20

Laakeripesien osat, muualle kuulumattomat

5,7

0

8483 90 81

Erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja muut voimansiir
toelimet ja voimansiirtoakselien osat; laakeripesät ja liukulaakerit; ham
maspyörästöt, kuula- tai rullaruuvit, vaihdelaatikot ja muut vaihteistot,
vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät, akselikytkimet, valurautaa
tai -terästä, muualle kuulumattomat

2,7

0

8483 90 89

Erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja muut voimansiir
toelimet ja voimansiirtoakselien osat; laakeripesät ja liukulaakerit; ham
maspyörästöt, kuula- tai rullaruuvit, vaihdelaatikot ja muut vaihteistot,
vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät, akselikytkimet, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan valurautaa tai -terästä)

2,7

0

8484 10 00

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kah
desta tai useammasta metallikerroksesta

1,7

0

8484 20 00

Mekaaniset tiivisteet

1,7

0

8484 90 00

Erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kal
taisissa pakkauksissa

1,7

0

8486 10 00

Koneet ja laitteet tankojen ja kiekkojen valmistukseen

vapaa

0
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8486 20 10

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta ultraäänellä, puoli
johdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien valmistukseen

3,5

0

8486 20 90

Koneet ja laitteet puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen
piirien valmistukseen (ei kuitenkaan kaikkia aineita työstävät koneet, jotka
irrottavat ainetta ultraäänellä)

vapaa

0

8486 30 10

Laitteet nestekidenäyttöalustojen kemiallista höyrystyspinnoittamista var
ten

2,4

0

8486 30 30

Laitteet nestekidenäyttöalustojen kuivaetsausta varten

3,5

0

8486 30 50

Laitteet nestekidenäyttöalustojen pinnoittamiseksi fysikaalisella sirotushöy
rytysmenetelmällä

3,7

0

8486 30 90

Koneet ja laitteet litteiden näyttöjen valmistukseen (ei kuitenkaan laitteet
nestekidenäyttöalustojen kemiallista höyrystyspinnoittamista ja nestekide
näyttöalustojen kuivaetsausta varten sekä nestekidenäyttöalustojen pin
noittamiseksi fysikaalisella sirotushöyrytysmenetelmällä)

vapaa

0

8486 40 00

84 ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eritellyt koneet ja laitteet

vapaa

0

8486 90 10

Työkalunpitimet, itseaukeavat kierteityspäät ja työkappaleenpitimet, joita
käytetään yksinomaan tai pääasiassa puolijohdetankojen tai -kiekkojen,
puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien tai litteiden
näyttöjen valmistuksessa

1,2

0

8486 90 20

Nestekidenäyttöalustojen päällystämiseen valokuvausemulsioilla käytettä
vien linkojen osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8486 90 30

Puolijohdekotelojen metallijohtimien puhdistamiseen ennen niiden galva
noimista tarkoitettujen purseenpoistokoneiden osat, muualle kuulumatto
mat

1,7

0

8486 90 40

Nestekidenäyttöalustojen pinnoittamiseen fysikaalisella sirotushöyrytysme
netelmällä tarkoitettujen laitteiden osat, muualle kuulumattomat

3,7

0

8486 90 50

Nestekidenäyttöalustojen kuivaetsaukseen tarkoitettujen laitteiden osat ja
tarvikkeet, muualle kuulumattomat

1,2

0

8486 90 60

Nestekidenäyttöalustojen kemialliseen höyrystyspinnoittamiseen tarkoitet
tujen laitteiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

1,7

0

8486 90 70

Ultraäänellä toimivien työstökoneiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulu
mattomat

1,2

0
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8486 90 90

Osat ja tarvikkeet koneisiin ja laitteisiin, joita käytetään yksinomaan tai
pääasiassa puolijohdetankojen tai kiekkojen, puolijohdekomponenttien,
elektronisten integroitujen piirien tai litteiden näyttöjen valmistuksessa;
osat ja tarvikkeet 84 ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eriteltyihin ko
neisiin ja laitteisiin, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan seuraavien
osat ja tarvikkeet: työkalunpitimet, itseaukeavat kierteityspäät ja työkappa
leenpitimet, nestekidenäyttöalustojen päällystämiseen valokuvausemulsi
oilla käytettävät lingot, nestekidenäyttöalustojen pinnoittamiseen fysikaali
sella sirotushöyrytysmenetelmällä tarkoitetut laitteet, nestekidenäyttöalus
tojen kuivaetsaukseen tarkoitetut laitteet, nestekidenäyttöalustojen kemial
liseen höyrystyspinnoittamiseen tarkoitetut laitteet, puolijohdekotelojen
metallijohtimien puhdistamiseen ennen niiden galvanoimista tarkoitetut
purseenpoistokoneet sekä ultraäänellä toimivat työstökoneet)

vapaa

0

8487 10 10

Alusten potkurit ja niiden siivet

1,7

0

8487 10 90

Alusten potkurit ja niiden siivet (ei kuitenkaan pronssia)

1,7

0

8487 90 10

Ryhmään 84 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat, muut kuin tiettyyn
käyttöön tarkoitetut, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa, muualle
kuulumattomat

1,7

0

8487 90 30

Ryhmään 84 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat, muut kuin tiettyyn
käyttöön tarkoitetut, muokattavaksi soveltuvaa valurautaa, muualle kuulu
mattomat

1,7

0

8487 90 51

Ryhmään 84 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat, muut kuin tiettyyn
käyttöön tarkoitetut, valuterästä, muualle kuulumattomat

1,7

0

8487 90 53

Ryhmään 84 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat, muut kuin tiettyyn
käyttöön tarkoitetut, vapaataottua rautaa tai terästä, muualle kuulumatto
mat

1,7

0

8487 90 55

Ryhmään 84 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat, muut kuin tiettyyn
käyttöön tarkoitetut, umpitaottua rautaa tai terästä, muualle kuulumatto
mat

1,7

0

8487 90 59

Ryhmään 84 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat, muut kuin tiettyyn
käyttöön tarkoitetut, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan valettua, vapaataottua tai umpitaottua rautaa tai terästä)

1,7

0

8487 90 90

Ryhmään 84 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat, muut kuin tiettyyn
käyttöön tarkoitetut, muualle kuulumattomat

1,7

0

8501 10 10

Synkronimoottorit, joiden antoteho on enintään 18 W

4,7

0

8501 10 91

Yleisvirtamoottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 W

2,7

0

8501 10 93

Vaihtovirtamoottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 W (ei kuitenkaan
synkronimoottorit, joiden antoteho on enintään 18 W)

2,7

0

8501 10 99

Tasavirtamoottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 W

2,7

0

8501 20 00

Yleisvirtamoottorit, joiden antoteho on suurempi kuin 37,5 W

2,7

0

8501 31 00

Tasavirtamoottorit, joiden antoteho on suurempi kuin 37,5 W mutta
enintään 750 W ja tasavirtageneraattorit, joiden antoteho on enintään
750 W

2,7

0
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8501 32 20

Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin
750 W mutta enintään 7,5 kW

2,7

0

8501 32 80

Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin
7,5 kW mutta enintään 75 kW

2,7

0

8501 33 00

Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin
75 kW mutta enintään 375 kW

2,7

0

8501 34 50

Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin
375 kW: vetomoottorit

2,7

0

8501 34 92

Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin
375 kW mutta enintään 750 kW (ei kuitenkaan vetomoottorit)

2,7

0

8501 34 98

Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin
750 kW (ei kuitenkaan vetomoottorit)

2,7

0

8501 40 20

Vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
37,5 W mutta enintään 750 W

2,7

0

8501 40 80

Vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
750 W

2,7

0

8501 51 00

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
37,5 W mutta enintään 750 W

2,7

0

8501 52 20

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
750 W mutta enintään 7,5 kW

2,7

0

8501 52 30

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
7,5 kW mutta enintään 37 kW

2,7

0

8501 52 90

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
37 kW mutta enintään 75 kW

2,7

0

8501 53 50

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, antoteho suurempi kuin 75 kW: ve
tomoottorit

2,7

0

8501 53 81

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
75 kW mutta enintään 375 kW (ei kuitenkaan vetomoottorit)

2,7

0

8501 53 94

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
375 kW mutta enintään 750 kW (ei kuitenkaan vetomoottorit)

2,7

0

8501 53 99

Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden antoteho on suurempi kuin
750 kW (ei kuitenkaan vetomoottorit)

2,7

0

8501 61 20

Vaihtovirtageneraattorit, joiden antoteho on enintään 7,5 kVA

2,7

0

8501 61 80

Vaihtovirtageneraattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 7,5 kVA
mutta enintään 75 kVA

2,7

0
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8501 62 00

Vaihtovirtageneraattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 75 kVA mutta
enintään 375 kVA

2,7

0

8501 63 00

Vaihtovirtageneraattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 375 kVA
mutta enintään 750 kVA

2,7

0

8501 64 00

Vaihtovirtageneraattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 750 kVA

2,7

0

8502 11 20

Sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoot
tori (diesel- tai puolidieselmoottori), antoteho enintään 7,5 kVA

2,7

0

8502 11 80

Sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoot
tori (diesel- tai puolidieselmoottori), antoteho suurempi kuin 7,5 kVA
mutta enintään 75 kVA

2,7

0

8502 12 00

Sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoot
tori (diesel- tai puolidieselmoottori), antoteho suurempi kuin 75 kVA
mutta enintään 375 kVA

2,7

0

8502 13 20

Sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoot
tori (diesel- tai puolidieselmoottori), antoteho suurempi kuin 375 kVA
mutta enintään 750 kVA

2,7

0

8502 13 40

Sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoot
tori (diesel- tai puolidieselmoottori), antoteho suurempi kuin 750 kVA
mutta enintään 2 000 kVA

2,7

0

8502 13 80

Sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoot
tori (diesel- tai puolidieselmoottori), antoteho suurempi kuin 2 000 kVA

2,7

0

8502 20 20

Generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, anto
teho enintään 7,5 kVA

2,7

0

8502 20 40

Generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, anto
teho suurempi kuin 7,5 kVA mutta enintään 375 kVA

2,7

0

8502 20 60

Generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, anto
teho suurempi kuin 375 kVA mutta enintään 750 kVA

2,7

0

8502 20 80

Generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, anto
teho suurempi kuin 750 kVA

2,7

0

8502 31 00

Generaattoriyhdistelmät, tuulivoimalla toimivat

2,7

0

8502 39 20

Turbogeneraattorit

2,7

0

8502 39 80

Generaattoriyhdistelmät, muut kuin tuulivoimalla tai kipinäsytytteisellä
mäntämoottorilla toimivat (ei kuitenkaan turbogeneraattorit)

2,7

0
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8502 40 00

Pyörivät sähkömuuttajat

2,7

0

8503 00 10

Epämagneettiset pidätinrenkaat sähkömoottoreita tai -generaattoreita var
ten

2,7

0

8503 00 91

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti sähkö
moottoreissa ja -generaattoreissa, sähkögeneraattoriyhdistelmissä ja pyöri
vissä sähkömuuttajissa, muualle kuulumattomat, valurautaa tai valuterästä

2,7

0

8503 00 99

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti sähkö
moottoreissa ja -generaattoreissa, sähkögeneraattoriyhdistelmissä ja pyöri
vissä sähkömuuttajissa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan valurautaa
tai valuterästä sekä epämagneettiset pidätinrenkaat)

2,7

0

8504 10 20

Induktorit, myös jos niihin on liitetty kondensaattori

3,7

0

8504 10 80

Purkauslamppujen kuristimet (ei kuitenkaan induktorit, myös jos niihin
on liitetty kondensaattori)

3,7

0

8504 21 00

Neste-eristeiset muuntajat, teho enintään 650 kVA

3,7

0

8504 22 10

Neste-eristeiset muuntajat, teho suurempi kuin 650 kVA mutta enintään
1 600 kVA

3,7

0

8504 22 90

Neste-eristeiset muuntajat, teho suurempi kuin 1 600 kVA mutta enintään
10 000 kVA

3,7

0

8504 23 00

Neste-eristeiset muuntajat, teho suurempi kuin 10 000 kVA

3,7

0

8504 31 21

Mittamuuntajat jännitteen mittausta varten, teho enintään 1 kVA

3,7

0

8504 31 29

Mittamuuntajat, teho enintään 1 kVA (muut kuin jännitteen mittausta var
ten olevat)

3,7

0

8504 31 80

Muuntajat, teho enintään 1 kVA (ei kuitenkaan neste-eristeiset muuntajat)

3,7

0

8504 32 20

Mittamuuntajat, teho suurempi kuin 1 kVA mutta enintään 16 kVA

3,7

0

8504 32 80

Muuntajat, teho suurempi kuin 1 kVA mutta enintään 16 kVA (ei kuiten
kaan neste-eristeiset muuntajat)

3,7

0

8504 33 00

Muuntajat, teho suurempi kuin 16 kVA mutta enintään 500 kVA (ei kui
tenkaan neste-eristeiset muuntajat)

3,7

0

8504 34 00

Muuntajat, teho suurempi kuin 500 kVA (ei kuitenkaan neste-eristeiset
muuntajat)

3,7

0
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8504 40 30

Staattiset muuttajat, jollaisia käytetään televiestintälaitteissa, automaatti
sissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä

vapaa

0

8504 40 40

Monikiteiset puolijohdetasasuuntaajat

3,3

0

8504 40 55

Akkulaturit (ei kuitenkaan televiestintälaitteissa ja automaattisissa tietojen
käsittelykoneissa ja niiden yksiköissä käytettävät sekä monikiteiset puoli
johdetasasuuntaajat)

3,3

0

8504 40 81

Tasasuuntaajat (ei kuitenkaan monikiteiset puolijohdetasasuuntaajat ja
muut kuin televiestintälaitteissa ja automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa
ja niiden yksiköissä käytettävät)

3,3

0

8504 40 84

Vaihtosuuntaajat, teho enintään 7,5 kVA (ei kuitenkaan televiestintälait
teissa ja automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä käy
tettävät)

3,3

0

8504 40 88

Vaihtosuuntaajat, teho suurempi kuin 7,5 kVA (ei kuitenkaan televiestintä
laitteissa ja automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä
käytettävät)

3,3

0

8504 40 90

Staattiset muuttajat (ei kuitenkaan televiestintälaitteissa, automaattisissa
tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä käytettävät sekä akkulaturit,
monikiteiset puolijohdetasasuuntaajat ja muut tasasuuntaajat sekä vaihto
suuntaajat)

3,3

0

8504 50 20

Induktorit, jollaisia käytetään televiestintälaitteissa ja automaattisten tieto
jenkäsittelykoneiden virtalähteissä sekä niiden yksiköissä (ei kuitenkaan
purkauslamppujen induktorit)

vapaa

0

8504 50 95

Induktorit (ei kuitenkaan ne, jollaisia käytetään televiestintälaitteissa ja au
tomaattisten tietojenkäsittelykoneiden virtalähteissä sekä niiden yksiköissä,
ja purkauslamppujen induktorit)

3,7

0

8504 90 05

Seuraavien tuotteiden elektroniset rakenneyhdistelmät: induktorit, jollaisia
käytetään televiestintälaitteissa ja automaattisten tietojenkäsittelykoneiden
virtalähteissä sekä niiden yksiköissä, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8504 90 11

Muuntajien ja induktorien ferriittisydämet

2,2

0

8504 90 18

Muuntajien ja induktorien osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
ferriittisydämet ja seuraavien tuotteiden elektroniset rakenneyhdistelmät:
induktorit, jollaisia käytetään televiestintälaitteissa ja automaattisten tieto
jenkäsittelykoneiden virtalähteissä sekä niiden yksiköissä)

2,2

0

8504 90 91

Seuraavien tuotteiden elektroniset rakenneyhdistelmät: staattiset muuttajat,
jollaisia käytetään televiestintälaitteissa ja automaattisissa tietojenkäsittely
koneissa ja niiden yksiköissä, muualle kuulumattomat

vapaa

0
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8504 90 99

Staattisten muuttajien osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elek
troniset rakenneyhdistelmät, jollaisia käytetään televiestintälaitteissa, auto
maattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä

2,2

0

8505 11 00

Kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käy
tettäviksi kestomagneetteina, metallia (ei kuitenkaan istukat ja vastaavat
pitimet)

2,2

0

8505 19 10

Kestomagneetit agglomeroidusta ferriitistä

2,2

0

8505 19 90

Kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käy
tettäviksi kestomagneetteina, muuta ainetta kuin metallia tai agglomeroi
tua ferriittiä

2,2

0

8505 20 00

Sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut

2,2

0

8505 90 10

Sähkömagneetit (ei kuitenkaan lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut)

1,8

0

8505 90 30

Sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet

1,8

0

8505 90 50

Sähkömagneettiset nostopäät

2,2

0

8505 90 90

Sähkö- ja kestomagneettien osat sekä sähkömagneettisten kytkimien, jar
rujen ja nostopäiden ja sähkö- tai kestomagneettisten pitimien osat,
muualle kuulumattomat

1,8

0

8506 10 11

Mangaanidioksidiparit ja -paristot, alkaliset, lieriöparien muodossa (ei kui
tenkaan käytetyt)

4,7

0

8506 10 15

Mangaanidioksidiparit ja -paristot, alkaliset, nappiparien muodossa (ei kui
tenkaan käytetyt)

4,7

0

8506 10 19

Mangaanidioksidiparit ja -paristot, alkaliset (ei kuitenkaan käytetyt sekä
lieriöparien tai nappiparien muodossa olevat)

4,7

0

8506 10 91

Mangaanidioksidiparit ja -paristot, muut kuin alkaliset, lieriöparien muo
dossa (ei kuitenkaan käytetyt)

4,7

0

8506 10 95

Mangaanidioksidiparit ja -paristot, muut kuin alkaliset, nappiparien muo
dossa (ei kuitenkaan käytetyt)

4,7

0

8506 10 99

Mangaanidioksidiparit ja -paristot, muut kuin alkaliset (ei kuitenkaan käy
tetyt sekä lieriöparien tai nappiparien muodossa olevat)

4,7

0

8506 30 10

Elohopeaoksidiparit ja -paristot, lieriöparien muodossa (ei kuitenkaan käy
tetyt)

4,7

0
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8506 30 30

Elohopeaoksidiparit ja -paristot, nappiparien muodossa (ei kuitenkaan
käytetyt)

4,7

0

8506 30 90

Elohopeaoksidiparit ja -paristot (ei kuitenkaan käytetyt sekä lieriöparien
tai nappiparien muodossa olevat)

4,7

0

8506 40 10

Hopeaoksidiparit ja -paristot, lieriöparien muodossa (ei kuitenkaan käyte
tyt)

4,7

0

8506 40 30

Hopeaoksidiparit ja -paristot, nappiparien muodossa (ei kuitenkaan käyte
tyt)

4,7

0

8506 40 90

Hopeaoksidiparit ja -paristot (ei kuitenkaan käytetyt sekä lieriöparien tai
nappiparien muodossa olevat)

4,7

0

8506 50 10

Litiumparit ja -paristot, lieriöparien muodossa (ei kuitenkaan käytetyt)

4,7

0

8506 50 30

Litiumparit ja -paristot, nappiparien muodossa (ei kuitenkaan käytetyt)

4,7

0

8506 50 90

Litiumparit ja -paristot (ei kuitenkaan käytetyt sekä lieriöparien tai nappi
parien muodossa olevat)

4,7

0

8506 60 10

Ilma-sinkkiparit ja -paristot, lieriöparien muodossa (ei kuitenkaan käyte
tyt)

4,7

0

8506 60 30

Ilma-sinkkiparit ja -paristot, nappiparien muodossa (ei kuitenkaan käyte
tyt)

4,7

0

8506 60 90

Ilma-sinkkiparit ja -paristot (ei kuitenkaan käytetyt sekä lieriöparien tai
nappiparien muodossa olevat)

4,7

0

8506 80 05

Kuivat sinkki-hiiliparistot, joiden jännite on vähintään 5,5 V mutta enin
tään 6,5 V (ei kuitenkaan käytetyt)

vapaa

0

8506 80 11

Galvaaniset parit ja paristot, sähköiset, lieriöparien muodossa (ei kuiten
kaan käytetyt sekä mangaanidioksidi-, elohopeaoksidi-, hopeaoksidi-, li
tium- ja ilma-sinkkiparit ja -paristot)

4,7

0

8506 80 15

Galvaaniset parit ja paristot, sähköiset, nappiparien muodossa (ei kuiten
kaan käytetyt sekä mangaanidioksidi-, elohopeaoksidi-, hopeaoksidi-, li
tium- ja ilma-sinkkiparit ja -paristot)

4,7

0

8506 80 90

Galvaaniset parit ja paristot, sähköiset (ei kuitenkaan käytetyt, nappi- tai
lieriöparien muodossa olevat, kuivat sinkki-hiiliparistot, joiden jännite on
vähintään 5,5 V mutta enintään 6,5 V, sekä mangaanidioksidi-, eloho
peaoksidi-, hopeaoksidi-, litium- ja ilma-sinkkiparit ja -paristot)

4,7

0
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8506 90 00

Galvaanisten parien ja paristojen osat, muualle kuulumattomat

4,7

0

8507 10 41

Lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen, paino
enintään 5 kg, nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei kuitenkaan käyte
tyt)

3,7

0

8507 10 49

Lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen, paino
enintään 5 kg, muulla kuin nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei kui
tenkaan käytetyt)

3,7

0

8507 10 92

Lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen, paino
suurempi kuin 5 kg, nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei kuitenkaan
käytetyt)

3,7

0

8507 10 98

Lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen, paino
suurempi kuin 5 kg, muulla kuin nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei
kuitenkaan käytetyt)

3,7

0

8507 20 41

Ajovoimalyijyakut, nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei kuitenkaan
käytetyt ja käynnistämiseen tarkoitetut)

3,7

0

8507 20 49

Ajovoimalyijyakut, muulla kuin nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei
kuitenkaan käytetyt ja käynnistämiseen tarkoitetut)

3,7

0

8507 20 92

Lyijyakut, nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei kuitenkaan käytetyt,
käynnistämiseen tarkoitetut ja ajovoima-akut)

3,7

0

8507 20 98

Lyijyakut, muulla kuin nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (ei kuitenkaan
käytetyt, käynnistämiseen tarkoitetut ja ajovoima-akut)

3,7

0

8507 30 20

Nikkeli-kadmiumakut, hermeettisesti suljetut (ei kuitenkaan käytetyt)

2,6

0

8507 30 81

Nikkeli-kadmiumakut, ajovoima-akut, muut kuin hermeettisesti suljetut (ei
kuitenkaan käytetyt)

2,6

0

8507 30 89

Nikkeli-kadmiumakut, muut kuin hermeettisesti suljetut (ei kuitenkaan
käytetyt ja ajovoima-akut)

2,6

0

8507 40 00

Nikkeli-rauta-akut (ei kuitenkaan käytetyt)

2,7

0

8507 80 20

Nikkeli-hybridiakut (ei kuitenkaan käytetyt)

2,7

0

8507 80 30

Litium-ioniakut (ei kuitenkaan käytetyt)

2,7

0

8507 80 80

Sähköakut (ei kuitenkaan käytetyt akut sekä lyijy-, nikkeli-kadmium-, nik
keli-rauta-, nikkeli-hydridi- ja litium-ioni-akut)

2,7

0
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8507 90 20

Sähköakkujen levyt (paitsi muusta vulkanoidusta kumista kuin kovaku
mista valmistetut tai tekstiileistä valmistetut)

2,7

0

8507 90 30

Sähköakkujen erottimet (paitsi muusta vulkanoidusta kumista kuin kova
kumista valmistetut tai tekstiileistä valmistetut)

2,7

0

8507 90 90

Sähköakkujen osat (ei kuitenkaan levyt ja erottimet)

2,7

0

8508 11 00

Pölynimurit, mukaan lukien kuiva- ja märkäimurit, joissa on yhteenraken
nettu sähkömoottori, joiden teho on enintään 1 500 W ja joiden pölypus
sin tai muun säiliön tilavuus on enintään 20 l

2,2

0

8508 19 00

Pölynimurit, mukaan lukien kuiva- ja märkäimurit, joissa on yhteenraken
nettu sähkömoottori (ei kuitenkaan ne, joiden teho on enintään 1 500 W
ja joiden pölypussin tai muun säiliön tilavuus on enintään 20 l)

1,7

0

8508 60 00

Pölynimurit, mukaan lukien kuiva- ja märkäimurit (ei kuitenkaan ne,
joissa on yhteenrakennettu sähkömoottori)

1,7

0

8508 70 00

Pölynimureiden, kuiva- ja märkäimureiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8509 40 00

Elintarvikkeiden jauhamis- tai sekoituskoneet sekä hedelmä- tai kasvisme
hulingot ja -puristimet, yhteenrakennetuin sähkömoottorein, talouskäyt
töön

2,2

0

8509 80 00

Sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet, joissa on yhteenrakennettu säh
kömoottori (ei kuitenkaan pölynimurit, kuiva- ja märkäimurit, elintarvik
keiden jauhamis- tai sekoituskoneet, hedelmä- tai kasvismehulingot ja -pu
ristimet sekä ihokarvojen poistolaitteet)

2,2

0

8509 90 00

Sellaisten sähkömekaanisten talouskoneiden ja -laitteiden osat, joissa on
yhteenrakennettu sähkömoottori, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
pölynimureiden ja kuiva- ja märkäimureiden osat)

2,2

0

8510 10 00

Partakoneet, sähkökäyttöiset

2,2

0

8510 20 00

Hiusten- tai karvanleikkuukoneet yhteenrakennetuin sähkömoottorein

2,2

0

8510 30 00

Ihokarvojen poistolaitteet yhteenrakennetuin sähkömoottorein

2,2

0

8510 90 00

Seuraavien koneiden ja laitteiden osat: sähkökäyttöiset partakoneet, hius
ten- tai karvanleikkuukoneet sekä ihokarvojen poistolaitteet, yhteenraken
netuin sähkömoottorein, muualle kuulumattomat

2,2

0

8511 10 00

Sytytystulpat, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmootto
reissa

3,2

0

8511 20 00

Sytytysmagneetot, laturimagneetot ja vauhtipyörämagneetot, jollaisia käy
tetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa

3,2

0
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8511 30 00

Virranjakajat ja sytytyskelat, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristus
sytytysmoottoreissa

3,2

0

8511 40 00

Käynnistinmoottorit, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytys
moottoreissa, myös jos ne toimivat generaattorina

3,2

0

8511 50 00

Generaattorit, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmootto
reissa (ei kuitenkaan laturimagneetot ja generaattorina toimivat käynnis
tinmoottorit)

3,2

0

8511 80 00

Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, mukaan lukien lataus- ja takavirtare
leet, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa (ei
kuitenkaan generaattorit, käynnistinmoottorit, virranjakajat, sytytyskelat,
sytytysmagneetot, vauhtipyörämagneetot ja sytytystulpat)

3,2

0

8511 90 00

Nimikkeen 8511 sähkösytytys- ja sähkökäynnistyslaitteiden ja generaatto
rien osat, muualle kuulumattomat

3,2

0

8512 10 00

Sähköllä toimivat valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet, jollaisia käy
tetään polkupyörissä (ei kuitenkaan nimikkeen 8539 lamput)

2,7

0

8512 20 00

Sähköllä toimivat valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet, jollaisia käy
tetään moottoriajoneuvoissa (ei kuitenkaan nimikkeen 8539 lamput)

2,7

0

8512 30 10

Sähköllä toimivat äänimerkinantolaitteet (murtohälyttimet), jollaisia käyte
tään moottoriajoneuvoissa

2,2

0

8512 30 90

Sähköllä toimivat äänimerkinantolaitteet, jollaisia käytetään polkupyörissä

2,7

0

8512 40 00

Sähköllä toimivat tuulilasinpyyhkimet ja jään- tai huurunpoistolaitteet, jol
laisia käytetään moottoriajoneuvoissa

2,7

0

8512 90 10

Sähköllä toimivien moottoriajoneuvoissa käytettävien äänimerkinantolait
teiden (murtohälyttimien) osat, muualle kuulumattomat

2,2

0

8512 90 90

Sähköllä toimivien moottoriajoneuvoissa käytettävien valaistuslaitteiden,
visuaalisten merkinantolaitteiden, tuulilasinpyyhkimien sekä jään- tai huu
runpoistolaitteiden osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan äänimer
kinantolaitteiden (murtohälyttimien) osat)

2,7

0

8513 10 00

Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta energialähteestä

5,7

0

8513 90 00

Omasta energianlähteestä virran saavien, kannettavien sähkövalaisimien
osat, muualle kuulumattomat

5,7

0

8514 10 10

Vastuslämpöuunit leivän, leivonnaisten tai keksien valmistamiseen

2,2

0

8514 10 80

Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät uunit (ei kuitenkaan puolijoh
dekiekoille asennettujen puolijohdekomponenttien valmistukseen tarkoite
tut)

2,2

0
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8514 20 10

Induktion avulla toimivat uunit

2,2

0

8514 20 80

Dielektrisen häviön avulla toimivat uunit (ei kuitenkaan puolijohdekie
koille asennettujen puolijohdekomponenttien valmistukseen tarkoitetut)

2,2

0

8514 30 19

Infrapunauunit (ei kuitenkaan kuivausuunit, laitteet lattioiden ja huonei
den lämmitykseen tai vastaavaan tarkoitukseen sekä puolijohdekiekoille
asennettujen puolijohdekomponenttien valmistukseen tarkoitetut uunit)

2,2

0

8514 30 99

Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköuunit (ei kuitenkaan
vastuslämpöuunit, induktiouunit, dielektriset uunit, infrapunauunit ja kui
vausuunit sekä uunit puolijohdekiekoille asennettujen puolijohdekompo
nenttien valmistukseen)

2,2

0

8514 40 00

Induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat aineiden kuumentami
seen käytettävät laitteet (ei kuitenkaan uunit)

2,2

0

8514 90 00

Seuraavien sähköuunien ja laitteiden osat: teollisuudessa tai laboratorioissa
käytettävät sähköuunit, myös induktion tai dielektrisen häviön avulla toi
mivat, sekä teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät induktion tai die
lektrisen häviön avulla toimivat aineiden kuumentamiseen käytettävät lait
teet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan puolijohdekiekoille asennettu
jen puolijohdekomponenttien valmistukseen tarkoitetut)

2,2

0

8515 11 00

Juottokolvit ja -pistoolit, sähköllä toimivat

2,7

0

8515 19 00

Juottokoneet ja -laitteet (ei kuitenkaan juottokolvit ja -pistoolit)

2,7

0

8515 21 00

Täys- tai puoliautomaattiset koneet ja laitteet metallin vastushitsausta var
ten

2,7

0

8515 29 10

Koneet ja laitteet metallin tyssähitsausta varten, muut kuin täys- tai puo
liautomaattiset

2,7

0

8515 29 90

Koneet ja laitteet metallin vastushitsausta varten, muut kuin täys- tai puo
liautomaattiset (ei kuitenkaan koneet ja laitteet metallin tyssähitsausta var
ten)

2,7

0

8515 31 00

Täys- tai puoliautomaattiset koneet ja laitteet metallin kaari- ja plasmakaa
rihitsausta varten

2,7

0

8515 39 13

Käsikäyttöiset koneet puikkohitsausta varten, joissa on hitsaus- ja leik
kauslaitteet sekä muuntajat

2,7

0

8515 39 18

Käsikäyttöiset koneet puikkohitsausta varten, joissa on hitsaus- ja leik
kauslaitteet sekä generaattorit tai pyörivät tai staattiset muuttajat, tasa
suuntaajat tai tasasuuntauslaitteet

2,7

0

8515 39 90

Koneet metallin kaari- ja plasmakaarihitsausta varten, muut kuin täys- tai
puoliautomaattiset (ei kuitenkaan käsikäyttöiset koneet puikkohitsausta
varten)

2,7

0
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8515 80 11

Sähköllä toimivat metallin juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet (ei kuiten
kaan koneet ja laitteet vastushitsausta ja kaari- ja plasmakaarihitsausta var
ten)

2,7

0

8515 80 19

Sähkökoneet ja -laitteet metallien tai metallikarbidien kuumaruiskutusta
varten (ei kuitenkaan muualle kuuluvat metalliruiskupistoolit)

2,7

0

8515 80 91

Koneet ja laitteet muovin vastushitsausta varten

2,7

0

8515 80 99

Sähkökoneet ja -laitteet kestomuoviaineiden hitsausta varten (ei kuiten
kaan koneet ja laitteet muovin vastushitsausta varten ja lankaliittämislait
teet, jollaisia käytetään puolijohdekomponenttien valmistukseen)

2,7

0

8515 90 00

Juotto- tai hitsauskoneiden ja -laitteiden osat sekä metallien, metallikarbi
dien tai kermettien kuumaruiskutukseen käytettävien koneiden ja laittei
den osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan lankaliittämislaitteet, jol
laisia käytetään puolijohdekomponenttien valmistukseen)

2,7

0

8516 10 11

Sähköllä toimivat veden läpivirtauskuumentimet

2,7

0

8516 10 19

Sähköllä toimivat vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat (ei
kuitenkaan läpivirtauskuumentimet ja uppokuumentimet)

2,7

0

8516 10 90

Sähköllä toimivat uppokuumentimet

2,7

0

8516 21 00

Huoneiden tai vastaavien tilojen varaavat sähkölämmityslaitteet

2,7

0

8516 29 10

Huoneiden tai vastaavien tilojen sekä maan sähköiset nestetäytteiset läm
mittimet

2,7

0

8516 29 50

Huoneiden tai vastaavien tilojen sekä maan sähköiset virtauslämmittimet

2,7

0

8516 29 91

Huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkö
lämmityslaitteet, joissa on yhteenrakennettu tuuletin (ei kuitenkaan varaa
vat lämmittimet)

2,7

0

8516 29 99

Huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkö
lämmityslaitteet (ei kuitenkaan yhteenrakennetulla tuulettimella varustetut
laitteet, virtauslämmittimet ja nestetäytteiset lämmittimet)

2,7

0

8516 31 10

Sähkökäyttöiset kuivauskuvut

2,7

0

8516 31 90

Sähkökäyttöiset hiustenkuivaajat (ei kuitenkaan kuivauskuvut)

2,7

0

8516 32 00

Sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten (ei kuitenkaan hiustenkuivaa
jat)

2,7

0

8516 33 00

Sähkökäyttöiset käsienkuivaamislaitteet

2,7

0
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8516 40 10

Sähkökäyttöiset höyrysilitysraudat

2,7

0

8516 40 90

Sähkösilitysraudat (ei kuitenkaan höyrysilitysraudat)

2,7

0

8516 50 00

Mikroaaltouunit

5

0

8516 60 10

Sähköliedet, joissa on ainakin uuni ja lämpölevy, talouskäyttöön

2,7

0

8516 60 51

Asennettavaksi tarkoitetut keittolevyt, kuumennusrenkaat ja lämpölevyt,
sähköllä toimivat, talouskäyttöön

2,7

0

8516 60 59

Keitto- ja lämpölevyt ja kuumennusrenkaat, sähköllä toimivat, talouskäyt
töön (ei kuitenkaan asennettaviksi tarkoitetut)

2,7

0

8516 60 70

Sähkögrillit ja -paahtimet (muut kuin leivänpaahtimet), talouskäyttöön

2,7

0

8516 60 80

Asennettavaksi tarkoitetut sähköuunit, talouskäyttöön

2,7

0

8516 60 90

Sähköuunit, talouskäyttöön (ei kuitenkaan huoneiden ja vastaavien tilojen
lämmitysuunit, sähköliedet, joissa on ainakin uuni ja lämpölevy, mikroaal
touunit sekä asennettavaksi tarkoitetut sähköuunit)

2,7

0

8516 71 00

Sähkötermiset kahvin- tai teenkeittimet, talouskäyttöön

2,7

0

8516 72 00

Leivänpaahtimet, sähköllä toimivat, talouskäyttöön

2,7

0

8516 79 20

Rasvakeittimet (ranskalaisia perunoita varten), sähköllä toimivat, talous
käyttöön

2,7

0

8516 79 70

Sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään taloudessa (ei kuitenkaan hiustenkä
sittely- ja käsienkuivaamislaitteet, huoneiden tai vastaavien tilojen sekä
maan lämmityslaitteet, vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat,
uppokuumentimet, silitysraudat, mikroaaltouunit, uunit, liedet, keittolevyt,
kuumennusrenkaat, grillit, paahtimet, kahvin- tai teenkeittimet, leivän
paahtimet ja rasvakeittimet)

2,7

0

8516 80 20

Sähkökuumennusvastukset, joissa on eristetty runko

2,7

0

8516 80 80

Sähkökuumennusvastukset (ei kuitenkaan ne, joissa on eristetty runko
agglomeroitua hiiltä tai grafiittia)

2,7

0

8516 90 00

Talouskäyttöön tarkoitettujen sähköisten vedenkuumennuslaitteiden ja
kuumanvedenvaraajien, uppokuumentimien, huoneiden tai vastaavien tilo
jen sekä maan sähkölämmityslaitteiden, hiustenkäsittelylaitteiden, käsien
kuivaamislaitteiden ja muiden sähkölämpölaitteiden osat sekä sähkökuu
mennusvastusten osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8517 11 00

Lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on langaton luuripuhelin

vapaa

0

8517 12 00

Soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät puhelimet
(matkapuhelimet)

vapaa

0
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8517 18 00

Puhelimet (ei kuitenkaan lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on
langaton luuripuhelin, ja soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa
käytettävät puhelimet)

vapaa

0

8517 61 00

Äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen
käytettävien laitteiden tukiasemat

vapaa

0

8517 62 00

Äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen, muuntamiseen ja lä
hettämiseen tai virkistämiseen käytettävät koneet, myös kytkentä- ja reiti
tyslaitteet (ei kuitenkaan puhelimet ja soluverkoissa tai muissa langatto
missa verkoissa käytettävät puhelimet)

vapaa

0

8517 69 10

Kuvapuhelimet

vapaa

0

8517 69 20

Ovipuhelinjärjestelmät

vapaa

0

8517 69 31

Kannettavat henkilöhakulaitteet

vapaa

0

8517 69 39

Radiopuhelin- tai radiolennätinvastaanottimet (ei kuitenkaan kannettavat
henkilöhakulaitteet)

9,3

0

8517 69 90

Äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen
käytettävät muut laitteet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa ver
koissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) (ei kuitenkaan puhelimet ja soluver
koissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät puhelimet, tukiase
mat, äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen, muuntamiseen
ja lähettämiseen tai virkistämiseen käytettävät koneet, kuvapuhelimet, ovi
puhelinjärjestelmät, radiopuhelin- tai radiolennätinvastaanottimet sekä ni
mikkeiden 8443, 8525, 8527 ja 8528 lähettimet ja vastaanottimet)

vapaa

0

8517 70 11

Radiopuhelin- ja radiolennätinlaitteiden antennit

vapaa

0

8517 70 15

Kannettavien laitteiden tai sellaisten laitteiden, jotka on tarkoitettu asen
nettaviksi moottoriajoneuvoihin, teleskooppi- ja piiska-antennit

5

0

8517 70 19

Kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka soveltuvat käytettä
viksi niiden kanssa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan radiopuhelinja radiolennätinlaitteiden antennit ja kannettavien laitteiden tai sellaisten
laitteiden, jotka on tarkoitettu asennettaviksi moottoriajoneuvoihin, teles
kooppi- ja piiska-antennit)

3,6

0

8517 70 90

Seuraavien laitteiden osat: puhelimet ja soluverkoissa tai muissa langatto
missa verkoissa käytettävät puhelimet sekä äänen, kuvan tai muiden tieto
jen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet
sekä osat, jotka soveltuvat käytettäviksi niiden kanssa)

vapaa

0

8518 10 30

Mikrofonit, joiden taajuusalue on 300 Hz – 3,4 kHz, läpimitta enintään
10 mm ja korkeus enintään 3 mm, jollaisia käytetään tietoliikenteessä

vapaa

0

8518 10 95

Mikrofonit ja niiden jalustat (ei kuitenkaan mikrofonit, joiden taajuusalue
on 300 Hz – 3,4 kHz, läpimitta enintään 10 mm ja korkeus enintään
3 mm, televiestintäkäyttöön tarkoitetut, ja langattomat mikrofonit, joissa
on lähetin)

2,5

0
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8518 21 00

Yksittäiset kaiuttimet, koteloidut

4,5

0

8518 22 00

Kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon asennettuna

4,5

0

8518 29 30

Kaiuttimet, koteloimattomat, joiden taajuusalue on 300 Hz – 3,4 kHz, lä
pimitta enintään 50 mm, jollaisia käytetään tietoliikenteessä

vapaa

0

8518 29 95

Kaiuttimet, koteloimattomat (ei kuitenkaan ne, joiden taajuusalue on
300 Hz – 3,4 kHz, läpimitta enintään 50 mm, jollaisia käytetään tietolii
kenteessä)

3

0

8518 30 20

Langallisten puhelimien luurit, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin
ja yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät

vapaa

0

8518 30 95

Kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin ja yhden tai
useamman kaiuttimen yhdistelmät (ei kuitenkaan langallisten puhelimien
luurit, puhelimet, kuulokojeet sekä päähineet, joissa on kuulokkeet, myös
mikrofoniin yhdistetyt)

2

0

8518 40 30

Sähköllä toimivat puhelintekniikassa käytetyt vahvistimet ja mittausvah
vistimet

3

0

8518 40 81

Sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet, joissa on ainoastaan yksi kanava
(ei kuitenkaan puhelintekniikassa käytetyt vahvistimet ja mittausvahvisti
met)

4,5

0

8518 40 89

Sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet, joissa on useampia kuin yksi ka
nava (ei kuitenkaan puhelintekniikassa käytetyt vahvistimet ja mittausvah
vistimet)

4,5

0

8518 50 00

Sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

2

0

8518 90 00

Mikrofonien, kaiuttimien, kuulokkeiden ja sähköllä toimivien äänitaajuus
vahvistimien ja sähköllä toimivien äänenvahvistinyhdistelmien osat,
muualle kuulumattomat

2

0

8519 20 10

Rahalla tai rahakkeella toimivat levysoittimet

6

0

8519 20 91

Äänen tallennus- tai toistolaitteet, kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, ra
hakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat, joissa on laserlukulaite (ei kui
tenkaan rahalla tai rahakkeella toimivat levysoittimet)

9,5

0

8519 20 99

Äänen tallennus- tai toistolaitteet, kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, ra
hakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat, ilman laserlukulaitetta (ei kui
tenkaan rahalla tai rahakkeella toimivat levysoittimet)

4,5

0

8519 30 00

Muut levysoittimet (turntables)

2

0

8519 50 00

Puhelinvastaajat

vapaa

0
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8519 81 11

Sanelunpurkukoneet (vain äänentoistoon), mukaan lukien magneettista tai
optista materiaalia taikka puolijohdemateriaalia käyttävät kasettisoittimet,
joissa ei ole äänen tallennuslaitetta

5

0

8519 81 15

Taskukokoiset kasettisoittimet (vain äänentoistoon), koko enintään
170 mm x 100 mm x 45 mm, magneettista tai optista materiaalia taikka
puolijohdemateriaalia käyttävät, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta (ei kui
tenkaan sanelunpurkukoneet)

vapaa

0

8519 81 21

Kasettisoittimet (vain äänentoistoon), magneettista tai optista materiaalia
taikka puolijohdemateriaalia käyttävät, joissa on analoginen ja digitaalinen
lukulaite mutta ei äänen tallennuslaitetta (ei kuitenkaan sanelunpurkuko
neet ja taskukokoiset)

9

0

8519 81 25

Kasettisoittimet (vain äänentoistoon), magneettista tai optista materiaalia
taikka puolijohdemateriaalia käyttävät, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta
(ei kuitenkaan analogisen ja digitaalisen lukulaitteen sisältävät, sanelunpur
kukoneet ja taskukokoiset)

2

0

8519 81 31

Laserlukulaitteen sisältävät äänentoistolaitteet (CD-soittimet), jollaisia käy
tetään moottoriajoneuvoissa ja joissa käytetään levyjä, joiden halkaisija on
enintään 6,5 cm; ilman äänen tallennuslaitetta

9

0

8519 81 35

Laserlukulaitteen sisältävät äänentoistolaitteet (CD-soittimet), joissa ei ole
äänen tallennuslaitetta (ei kuitenkaan moottoriajoneuvoissa käytettävät,
joissa käytetään levyjä, joiden halkaisija on enintään 6,5 cm)

9,5

0

8519 81 45

Äänentoistolaitteet, magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohde
materiaalia käyttävät, joissa ei ole laserlukulaitetta eikä äänen tallennuslai
tetta (ei kuitenkaan kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai
muulla maksutavalla toimivat sekä levysoittimet (turntables), sanelunpur
kukoneet, puhelinvastaajat, kasettisoittimet ja CD-soittimet)

4,5

0

8519 81 51

Sanelukoneet, magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohdemateri
aalia käyttävät, joissa on äänen toistolaite ja jotka eivät toimi ilman ulkoi
sta voimanlähdettä (ei kuitenkaan sanelunpurkukoneet, (vain äänentois
toon))

4

0

8519 81 55

Magneettinauhurit, kasettityyppiset, joissa on yhteenrakennettu vahvistin
tai ainakin yksi yhteenrakennettu kaiutin ja jotka toimivat ilman ulkoista
voimanlähdettä (ei kuitenkaan sanelukoneet)

vapaa

0

8519 81 61

Magneettinauhurit, kasettityyppiset, joissa on yhteenrakennettu vahvistin
tai ainakin yksi yhteenrakennettu kaiutin, ainoastaan ulkoisella voimanläh
teellä toimiva

2

0

8519 81 65

Taskukokoiset magneettinauhurit, kasettityyppiset (koko enintään
170 mm x 100 mm x 45 mm), joissa on äänen toistolaite (ei kuitenkaan
ne, joissa on yhteenrakennettu vahvistin tai ainakin yksi yhteenrakennettu
kaiutin)

vapaa

0
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8519 81 75

Magneettinauhurit, kasettityyppiset, joissa on äänen toistolaite (ei kuiten
kaan ne, joissa on yhteenrakennettu vahvistin tai ainakin yksi yhteenra
kennettu kaiutin)

2

0

8519 81 81

Magneettinauhurit, joissa käytetään kelalla olevaa magneettinauhaa, jolloin
äänen tallennus tai toisto tapahtuu joko ainoastaan nopeudella 19 cm se
kunnissa tai useilla nopeuksilla, jotka ovat enintään 19 cm sekunnissa

2

0

8519 81 85

Magneettinauhurit, joissa on äänen toistolaite (ei kuitenkaan kolikoilla, se
teleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat sekä
puhelinvastaajat, sanelukoneet, kasettinauhurit ja laitteet, joissa käytetään
kelalla olevaa magneettinauhaa, jolloin äänen tallennus tai toisto tapahtuu
joko ainoastaan nopeudella 19 cm sekunnissa tai useilla nopeuksilla, jotka
ovat enintään 19 cm sekunnissa)

7

0

8519 81 95

Äänen tallennus- tai toistolaitteet, magneettista tai optista materiaalia
taikka puolijohdemateriaalia käyttävät (ei kuitenkaan kolikoilla, seteleillä,
pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat sekä levysoit
timet (turntables), puhelinvastaajat, sanelukoneet ja magneettinauhurit)

2

0

8519 89 11

Levysoittimet (ei kuitenkaan magneettista tai optista materiaalia taikka
puolijohdemateriaalia käyttävät ja kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, ra
hakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat)

2

0

8519 89 15

Sanelunpurkukoneet (vain äänentoistoon), joissa ei ole äänen tallennuslai
tetta (ei kuitenkaan magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohde
materiaalia käyttävät)

5

0

8519 89 19

Äänen toistolaitteet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta (ei kuitenkaan
magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohdemateriaalia käyttävät,
kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toi
mivat sekä puhelinvastaajat, sanelunpurkukoneet ja levysoittimet (myös
turntables))

4,5

0

8519 89 90

Äänen tallennus- tai toistolaitteet (ei kuitenkaan magneettista tai optista
materiaalia taikka puolijohdemateriaalia käyttävät, kolikoilla, seteleillä,
pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat sekä levysoit
timet (turntables), puhelinvastaajat ja äänen toistolaitteet, joissa ei ole ää
nen tallennuslaitetta)

2

0

8521 10 20

Magneettinauhatyyppiset videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös
samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin, joissa käytetään nauhaa,
jonka leveys on enintään 1,3 cm, ja ääntä tallennettaessa tai toistettaessa
nauhan nopeus on enintään 50 mm sekunnissa (ei kuitenkaan videokame
ranauhurit)

14

0

8521 10 95

Magneettinauhatyyppiset videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös
samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin (ei kuitenkaan videokame
ranauhurit sekä laitteet, joissa käytetään magneettinauhaa, jonka leveys on
enintään 1,3 cm, ja ääntä tallennettaessa tai toistettaessa nauhan nopeus
on enintään 50 mm sekunnissa)

8

0
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8521 90 00

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yh
distetyin videovirittimin (ei kuitenkaan magneettinauhatyyppiset ja video
kameranauhurit)

13,9

0

8522 10 00

Äänirasiat

4

0

8522 90 30

Äänen tallennus- tai toistoneulat; timantit, safiirit tai muut jalokivet tai
puolijalokivet (luonnonjalokivet, synteettiset tai rekonstruoidut) äänentois
tolaitteiden äänen tallennus- tai toistoneuloja varten

vapaa

0

8522 90 41

Puhelinvastaajissa käytettävät elektroniset rakenneyhdistelmät, muualle
kuulumattomat

vapaa

0

8522 90 49

Elektroniset rakenneyhdistelmät äänen tallennus- tai toistolaitteita ja vi
deosignaalien tallennus- tai toistolaitteita varten, muualle kuulumattomat
(ei kuitenkaan puhelinvastaajien)

4

0

8522 90 70

Yksipesäisen kasettidekin yhdistelmä, jonka kokonaispaksuus on enintään
53 mm, äänen tallennus- ja toistolaitteiden valmistukseen

vapaa

0

8522 90 80

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan tai pääasiassa
äänen tallennus- tai toistolaitteissa ja videosignaalien tallennus- tai toisto
laitteissa, muualle kuulumattomat

4

0

8523 21 00

Kortit, joissa on magneettiraita, äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen

3,5

0

8523 29 15

Magneettinauhat ja magneettilevyt, tallentamattomat, äänen tai muiden il
miöiden tallennukseen

vapaa

0

8523 29 31

Magneettinauhat ja magneettilevyt, tallenteita sisältävät, ilmiöiden toistoon
(ei kuitenkaan äänen tai kuvan toistoon tarkoitetut, konekielisessä binaari
muodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan
käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen
tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut sekä 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 29 33

Magneettinauhat ja magneettilevyt, tallenteita sisältävät, konekielisessä bi
naarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voi
daan käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaatti
sen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut

vapaa

0

8523 29 39

Magneettinauhat ja magneettilevyt, tallenteita sisältävät, äänen tai kuvan
toistoon (ei kuitenkaan konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen oh
jeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan
käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen
avulla tarkoitetut sekä 37 ryhmän tavarat)

3,5

0

8523 29 90

Magneettiset tiedonkantajat äänen tai kuvan toistoon (ei kuitenkaan kortit,
joissa on magneettiraita, sekä magneettinauhat, magneettilevyt ja 37 ryh
män tavarat)

3,5

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/669

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8523 40 11

Optiset laserlevyt, tallentamattomat, joiden tallennuskapasiteetti on enin
tään 900 megatavua, muut kuin pyyhittävät (CD-R-levyt)

vapaa

0

8523 40 13

Optiset laserlevyt, tallentamattomat, joiden tallennuskapasiteetti on yli
900 megatavua mutta enintään 18 gigatavua, muut kuin pyyhittävät (digi
taaliset monikäyttölevyt) (DVD-/+R-levyt)

vapaa

0

8523 40 19

Optiset tiedonkantajat, äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen (esim.
CD-RW-, DVD-/+RW-, DVD-RAM- ja MiniDisc-levyt) (paitsi muut kuin
pyyhittävät laserlevyt, joiden tallennuskapasiteetti on enintään 18 gigata
vua (CD-R- ja DVD-/+R-levyt), ja 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 40 25

Optiset laserlevyt, tallenteita sisältävät, ilmiöiden toistoon (ei kuitenkaan
äänen tai kuvan toistoon tarkoitetut, konekielisessä binaarimuodossa tal
lennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja
joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsit
telykoneen avulla tarkoitetut sekä 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 40 31

Optiset laserlevyt, tallenteita sisältävät, ainoastaan äänen toistoon, halkai
sija enintään 6,5 cm

3,5

0

8523 40 39

Optiset laserlevyt, tallenteita sisältävät, ainoastaan äänen toistoon, halkai
sija suurempi kuin 6,5 cm

3,5

0

8523 40 45

Optiset laserlevyt, tallenteita sisältävät, konekielisessä binaarimuodossa tal
lennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja
joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsit
telykoneen avulla tarkoitetut

vapaa

0

8523 40 51

Digitaaliset monikäyttölevyt (DVD-levyt), tallenteita sisältävät

3,5

0

8523 40 59

Optiset laserlevyt, tallenteita sisältävät, äänen ja kuvan toistoon tai ainoas
taan kuvan toistoon (ei kuitenkaan digitaaliset monikäyttölevyt (DVD-le
vyt) sekä konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen,
äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivi
sesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut)

3,5

0

8523 40 91

Optiset tiedonkantajat, tallenteita sisältävät, ilmiöiden toistoon (ei kuiten
kaan laserlevyt, äänen tai kuvan toistoon tarkoitetut, konekielisessä binaa
rimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan
käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen
tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut sekä 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 40 93

Optiset tiedonkantajat, tallenteita sisältävät, konekielisessä binaarimuo
dossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsi
tellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tieto
jenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut (ei kuitenkaan laserlevyt)

vapaa

0
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8523 40 99

Optiset tiedonkantajat, tallenteita sisältävät, äänen tai kuvan toistoon (ei
kuitenkaan laserlevyt, konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen ohjei
den, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan käyt
tää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen avulla
tarkoitetut sekä 37 ryhmän tavarat)

3,5

0

8523 51 10

Haihtumattomat puolijohdemuistit tiedon tallennukseen ulkoisesta läh
teestä (flash-muistikortit ja elektroniset flash-muistikortit), tallentamatto
mat

vapaa

0

8523 51 91

Haihtumattomat puolijohdemuistit tiedon tallennukseen ulkoisesta läh
teestä (flash-muistikortit ja elektroniset flash-muistikortit), tallenteita sisäl
tävät, ilmiöiden toistoon (ei kuitenkaan äänen tai kuvan toistoon tarkoite
tut, konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, ää
nen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivi
sesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut sekä
37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 51 93

Haihtumattomat puolijohdemuistit tiedon tallennukseen ulkoisesta läh
teestä (flash-muistikortit ja elektroniset flash-muistikortit), tallenteita sisäl
tävät, konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, ää
nen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivi
sesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut

vapaa

0

8523 51 99

Haihtumattomat puolijohdemuistit tiedon tallennukseen ulkoisesta läh
teestä (flash-muistikortit ja elektroniset flash-muistikortit), tallenteita sisäl
tävät, äänen tai kuvan toistoon tarkoitetut (ei kuitenkaan konekielisessä bi
naarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voi
daan käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaatti
sen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut sekä 37 ryhmän tavarat)

3,5

0

8523 52 10

Kortit, joissa on vähintään kaksi elektronista integroitua piiriä (toimikor
tit)

3,7

0

8523 52 90

Kortit ja merkit, joissa on vain yksi elektroninen integroitu piiri (toimikor
tit)

vapaa

0

8523 59 10

Puolijohdetiedonkantajat, tallentamattomat, äänen tai muiden ilmiöiden
tallennukseen (ei kuitenkaan haihtumattomat puolijohdemuistit ja toimi
kortit)

vapaa

0

8523 59 91

Puolijohdetiedonkantajat, tallenteita sisältävät, ilmiöiden toistoon (ei kui
tenkaan äänen tai kuvan toistoon tarkoitetut, konekielisessä binaarimuo
dossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsi
tellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tieto
jenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut, haihtumattomat puolijohdemuistit,
toimikortit ja 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0
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8523 59 93

Puolijohdetiedonkantajat, tallenteita sisältävät, konekielisessä binaarimuo
dossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsi
tellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tieto
jenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut (ei kuitenkaan haihtumattomat puoli
johdemuistit, toimikortit ja 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 59 99

Puolijohdetiedonkantajat, tallenteita sisältävät, äänen tai kuvan toistoon (ei
kuitenkaan konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tieto
jen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan käyttää interak
tiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut,
haihtumattomat puolijohdemuistit, toimikortit ja 37 ryhmän tavarat)

3,5

0

8523 80 10

Äänilevyt ja muut äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen tarkoitetut
tiedonkantajat, tallentamattomat, myös matriisit ja isiöt levyjen valmis
tusta varten (ei kuitenkaan magneettista tai optista materiaalia taikka puo
lijohdemateriaalia käyttävät sekä 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 80 91

Tallenteita sisältävä materiaali ilmiöiden toistoon (ei kuitenkaan äänen tai
kuvan toistoon tarkoitetut, konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen
ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan
käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen
avulla tarkoitetut, magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohde
materiaalia käyttävät sekä 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 80 93

Tallenteita sisältävä materiaali, konekielisessä binaarimuodossa tallennettu
jen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voi
daan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelyko
neen avulla tarkoitettu (ei kuitenkaan magneettista tai optista materiaalia
taikka puolijohdemateriaalia käyttävät sekä 37 ryhmän tavarat)

vapaa

0

8523 80 99

Äänilevyt ja muut äänen tai kuvan toistoon tarkoitetut tiedonkantajat, tal
lenteita sisältävät, myös matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten (ei kui
tenkaan konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen,
äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivi
sesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut,
magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohdemateriaalia käyttävät
sekä 37 ryhmän tavarat)

3,5

0

8525 50 00

Yleisradio- tai televisiolähettimet, joissa ei ole yhteenrakennettuja vastaan
ottimia

3,6

0

8525 60 00

Yleisradio- tai televisiolähettimet, yhteenrakennetuin vastaanottimin

vapaa

0

8525 80 11

Televisiokamerat, joissa on kolme tai useampia kameraputkia

3

0

8525 80 19

Televisiokamerat (ei kuitenkaan ne, joissa on kolme tai useampia kamera
putkia, ja videosignaalien tallennuslaitteet)

4,9

0

L 356/672

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

24.12.2016
Perustaso

Luokka

vapaa

0

8525 80 30

Digitaalikamerat

8525 80 91

Videokameranauhurit, joilla voidaan tallentaa ainoastaan televisiokame
ralla otettua kuvaa ja ääntä

4,9

0

8525 80 99

Videokameranauhurit, joilla voidaan tallentaa televisio-ohjelmia ja televi
siokameralla otettua kuvaa ja ääntä

12,5

0

8526 10 00

Tutkalaitteet

3,7

0

8526 91 20

Radionavigointivastaanottimet (ei kuitenkaan tutkalaitteet)

3,7

0

8526 91 80

Radionavigointilaitteet (ei kuitenkaan radionavigointivastaanottimet ja tut
kalaitteet)

3,7

0

8526 92 00

Radiokauko-ohjauslaitteet

3,7

0

8527 12 10

Taskukokoiset radiokasettisoittimet (koko enintään 170 mm x 100 mm x
45 mm), joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite ja yhteenrakennettu
vahvistin mutta ei yhteenrakennettua kaiutinta ja jotka pystyvät toimi
maan ilman ulkoista voimanlähdettä

14

0

8527 12 90

Taskukokoiset radiokasettisoittimet (koko enintään 170 mm x 100 mm x
45 mm), joissa on yhteenrakennettu vahvistin mutta ei yhteenrakennettua
kaiutinta ja jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista voimanlähdettä (ei
kuitenkaan soittimet, joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite)

10

0

8527 13 10

Yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista voi
manlähdettä, ja muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen toistolaitteet la
serlukujärjestelmän kanssa (ei kuitenkaan taskukokoiset radiokasettisoitti
met)

12

0

8527 13 91

Kasettityyppiset yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät toimimaan ilman
ulkoista voimanlähdettä, ja muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen tallen
nus- tai toistolaitteet ja analoginen ja digitaalinen lukulaite (ei kuitenkaan
taskukokoiset radiokasettisoittimet)

14

0

8527 13 99

Yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista voi
manlähdettä, ja muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai
toistolaitteet (ei kuitenkaan taskukokoiset radiokasettisoittimet, laserluku
järjestelmällä varustetut sekä kasettityyppiset analogisella ja digitaalisella
lukulaitteella varustetut)

10

0

8527 19 00

Yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista voi
manlähdettä ja joissa ei ole yhdistettyä äänen toistolaitetta

vapaa

0

8527 21 20

Yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät vastaanottamaan ja avaamaan ra
dion datapalvelun signaaleja (RDS) ja jotka eivät pysty toimimaan ilman
ulkoista voimanlähdettä ja joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toisto
laitteet laserlukujärjestelmän kanssa, moottoriajoneuvoissa käytettävät

14

0
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8527 21 52

Kasettityyppiset yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät vastaanottamaan
ja avaamaan radion datapalvelun signaaleja (RDS) ja jotka eivät pysty toi
mimaan ilman ulkoista voimanlähdettä ja joihin on yhdistetty äänen tal
lennus- tai toistolaitteet analogisen ja digitaalisen lukulaitteen kanssa,
moottoriajoneuvoissa käytettävät

14

0

8527 21 59

Yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät vastaanottamaan ja avaamaan ra
dion datapalvelun signaaleja (RDS) ja jotka eivät pysty toimimaan ilman
ulkoista voimanlähdettä ja joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toisto
laitteet, moottoriajoneuvoissa käytettävät (ei kuitenkaan laitteet, joissa on
laserlukujärjestelmä, sekä kasettityyppiset analogisella ja digitaalisella luku
laitteella varustetut)

10

0

8527 21 70

Yleisradiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimimaan ilman ulkoista voi
manlähdettä ja joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet laser
lukujärjestelmän kanssa, moottoriajoneuvoissa käytettävät (ei kuitenkaan
laitteet, jotka pystyvät vastaanottamaan ja avaamaan radion datapalvelun
signaaleja (RDS))

14

0

8527 21 92

Kasettityyppiset yleisradiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimimaan il
man ulkoista voimanlähdettä ja joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai
toistolaitteet analogisen ja digitaalisen lukulaitteen kanssa, moottoriajo
neuvoissa käytettävät (ei kuitenkaan laitteet, jotka pystyvät vastaanotta
maan ja avaamaan radion datapalvelun signaaleja (RDS))

14

0

8527 21 98

Yleisradiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimimaan ilman ulkoista voi
manlähdettä ja joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet,
moottoriajoneuvoissa käytettävät (ei kuitenkaan äänen toistolaitteet, joissa
on laserlukujärjestelmä, ja laitteet, jotka pystyvät vastaanottamaan ja avaa
maan radion datapalvelun signaaleja (RDS), sekä kasettityyppiset analogi
sella ja digitaalisella lukulaitteella varustetut)

10

0

8527 29 00

Yleisradiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimimaan ilman ulkoista voi
manlähdettä ja joihin ei ole yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteita,
moottoriajoneuvoissa käytettävät

12

0

8527 91 11

Kasettityyppiset verkkokäyttöiset yleisradiovastaanottimet, joihin on yhdis
tetty äänen tallennus- tai toistolaitteet analogisen ja digitaalisen lukulait
teen kanssa ja joissa on samassa ulkokuoressa yksi tai useampi kaiutin

14

0

8527 91 19

Verkkokäyttöiset yleisradiovastaanottimet, joihin on yhdistetty äänen tal
lennus- tai toistolaitteet ja joissa on samassa ulkokuoressa yksi tai useampi
kaiutin (ei kuitenkaan kasettityyppiset analogisella ja digitaalisella lukulait
teella varustetut)

10

0

8527 91 35

Verkkokäyttöiset yleisradiovastaanottimet, joihin on yhdistetty äänen tois
tolaitteet laserlukujärjestelmän kanssa mutta joissa ei ole yhteenrakennet
tua kaiutinta (ei kuitenkaan moottoriajoneuvoissa käytettävät)

12

0
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8527 91 91

Kasettityyppiset verkkokäyttöiset yleisradiovastaanottimet, joihin on yhdis
tetty äänen tallennus- tai toistolaitteet analogisen ja digitaalisen lukulait
teen kanssa mutta joissa ei ole yhteenrakennettuja kaiuttimia (ei kuiten
kaan moottoriajoneuvoissa käytettävät)

14

0

8527 91 99

Verkkokäyttöiset yleisradiovastaanottimet, joihin on yhdistetty äänen tal
lennus- tai toistolaitteet mutta joissa ei ole yhteenrakennettuja kaiuttimia
(ei kuitenkaan laserlukulaitteella varustetut, kasettityyppiset analogisella ja
digitaalisella lukulaitteella varustetut sekä moottoriajoneuvoissa käytettä
vät)

10

0

8527 92 10

Verkkokäyttöiset herätyskelloradiot, joihin ei ole yhdistetty äänen tallen
nus- tai toistolaitteita

vapaa

0

8527 92 90

Verkkokäyttöiset yleisradiovastaanottimet, joihin ei ole yhdistetty äänen
tallennus- tai toistolaitteita mutta joissa on kello (ei kuitenkaan moottoria
joneuvoissa käytettävät sekä herätyskelloradiot)

9

0

8527 99 00

Verkkokäyttöiset yleisradiovastaanottimet, joihin ei ole yhdistetty äänen
tallennus- tai toistolaitteita eikä kelloa (ei kuitenkaan moottoriajoneu
voissa käytettävät)

9

0

8528 41 00

Katodisädeputkimonitorit, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti
nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

vapaa

0

8528 49 10

Katodisädeputkimonitorit, mustavalkovastaanottimet tai muut yksivärivas
taanottimet, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta (ei kui
tenkaan yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 automaattisissa
tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävät)

14

0

8528 49 35

Katodisädeputkimonitorit, värimonitorit, joissa on katodisädeputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde pienempi kuin 1,5, ja joissa ei ole yhteenra
kennettua televisiovastaanotinta (ei kuitenkaan yksinomaan tai pääasial
lisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä käy
tettävät)

14

0

8528 49 91

Katodisädeputkimonitorit, värimonitorit, joissa on katodisädeputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde vähintään 1,5 ja juovaluku enintään 625 juo
vaa, ja joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta (ei kuitenkaan
yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkä
sittelyjärjestelmissä käytettävät)

14

0

8528 49 99

Katodisädeputkimonitorit, värimonitorit, joissa on katodisädeputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde vähintään 1,5 ja juovaluku suurempi kuin
625 juovaa, ja joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta (ei
kuitenkaan yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 automaattisissa
tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävät)

14

0

8528 51 00

Monitorit, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen
8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä (ei kuitenkaan katodi
sädeputkella varustetut)

vapaa

0
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8528 59 10

Monitorit, mustavalkovastaanottimet tai muut yksivärivastaanottimet,
joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta (ei kuitenkaan kato
disädeputkella varustetut ja yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471
automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävät)

14

0

8528 59 90

Värimonitorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta (ei
kuitenkaan katodisädeputkella varustetut ja yksinomaan tai pääasiallisesti
nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävät)

14

0

8528 61 00

Projektorit, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen
8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

vapaa

0

8528 69 10

Projektorit, joissa on litteä näyttö (esimerkiksi nestekidenäyttö), jotka pys
tyvät esittämään automaattisen tietojenkäsittelykoneen tuottamia digitaali
sia tietoja

vapaa

0

8528 69 91

Projektorit, mustavalkovastaanottimet tai muut yksivärivastaanottimet,
joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta (ei kuitenkaan yksin
omaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkäsittely
järjestelmissä käytettävät ja ne, joissa on litteä näyttö (esimerkiksi nesteki
denäyttö) ja jotka pystyvät esittämään automaattisen tietojenkäsittelyko
neen tuottamia digitaalisia tietoja)

2

0

8528 69 99

Projektorit, värimonitorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaan
otinta (ei kuitenkaan yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 auto
maattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävät ja ne, joissa on litteä
näyttö (esimerkiksi nestekidenäyttö) ja jotka pystyvät esittämään auto
maattisen tietojenkäsittelykoneen tuottamia digitaalisia tietoja)

14

0

8528 71 11

Videovirittimet, automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen asennettaviksi
tarkoitetut elektroniset rakenneyhdistelmät

vapaa

0

8528 71 13

Laitteet, joissa on mikroprosessorin avulla toimiva, modeemilla varustettu
laite Internet-yhteyttä varten, valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon,
ja jotka pystyvät vastaanottamaan televisiosignaaleja (tietoliikennevalmiu
della varustetut sovittimet ”set-top boxes”)

vapaa

0

8528 71 19

Videovirittimet (ei kuitenkaan automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen
asennettaviksi tarkoitetut elektroniset rakenneyhdistelmät sekä laitteet,
joissa on mikroprosessorin avulla toimiva, modeemilla varustettu laite In
ternet-yhteyttä varten, valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon, ja jotka
pystyvät vastaanottamaan televisiosignaaleja (tietoliikennevalmiudella va
rustetut sovittimet ”set-top boxes”))

14

0

8528 71 90

Televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin yleisradiovastaanottimin
tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein, ja joihin ei ole tar
koitettu sisällytettäväksi videonäyttöä tai kuvaruutua (ei kuitenkaan video
virittimet)

14

0

8528 72 10

Televisioprojektorit, väriä toistavat, joihin on tarkoitettu sisällytettäväksi
videonäyttö tai kuvaruutu

14

0
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8528 72 20

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on videosignaalin tallennus- tai toisto
laite

14

0

8528 72 31

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on yhteenrakennettu kuvaputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde on pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun lä
pimitta on enintään 42 cm (ei kuitenkaan monitorit ja videosignaalin tal
lennus- tai toistolaitteen sisältävät)

14

0

8528 72 33

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on yhteenrakennettu kuvaputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde on pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun lä
pimitta on suurempi kuin 42 cm mutta enintään 52 cm (ei kuitenkaan
monitorit ja videosignaalin tallennus- tai toistolaitteen ja sisältävät)

14

0

8528 72 35

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on yhteenrakennettu kuvaputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde on pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun lä
pimitta on suurempi kuin 52 cm mutta enintään 72 cm (ei kuitenkaan
monitorit ja videosignaalin tallennus- tai toistolaitteen ja sisältävät)

14

0

8528 72 39

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on yhteenrakennettu kuvaputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde on pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun lä
pimitta on suurempi kuin 72 cm (ei kuitenkaan monitorit ja videosignaa
lin tallennus- tai toistolaitteen sisältävät)

14

0

8528 72 51

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on yhteenrakennettu kuvaputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde vähintään 1,5, juovaluku enintään 625 juo
vaa, kuvaruudun läpimitta enintään 75 cm (ei kuitenkaan monitorit ja vi
deosignaalin tallennus- tai toistolaitteen sisältävät)

14

0

8528 72 59

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on yhteenrakennettu kuvaputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde vähintään 1,5, juovaluku enintään 625 juo
vaa, kuvaruudun läpimitta suurempi kuin 75 cm (ei kuitenkaan monitorit
ja videosignaalin tallennus- tai toistolaitteen sisältävät)

14

0

8528 72 75

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on yhteenrakennettu kuvaputki, kuva
ruudun leveys-korkeussuhde vähintään 1,5, juovaluku suurempi kuin 625
juovaa (ei kuitenkaan monitorit ja videosignaalin tallennus- tai toistolait
teen sisältävät)

14

0

8528 72 91

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on kuvaruutu, kuvaruudun leveys-kor
keussuhde pienempi kuin 1,5 (ei kuitenkaan monitorit sekä yhteenraken
netun kuvaputken sisältävät ja videosignaalin tallennus- tai toistolaitteen
sisältävät)

14

0

8528 72 99

Väritelevisiovastaanottimet, joissa on kuvaruutu, kuvaruudun leveys-kor
keussuhde vähintään 1,5 (ei kuitenkaan monitorit sekä yhteenrakennetun
kuvaputken sisältävät ja videosignaalin tallennus- tai toistolaitteen sisältä
vät)

14

0

8528 73 00

Televisiovastaanottimet, joihin on tarkoitettu sisällytettäväksi videonäyttö
tai kuvaruutu, mustavalko- tai muut yksivärinäytöt, myös yhteenrakenne
tuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai
toistolaittein

2

0
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8529 10 11

Kannettavien laitteiden tai sellaisten laitteiden, jotka on tarkoitettu asen
nettaviksi moottoriajoneuvoihin, teleskooppi- ja piiska-antennit

5

0

8529 10 31

Ulkoantennit yleisradio- ja televisiovastaanottimia varten, satelliitin kautta
tapahtuvaa vastaanottoa varten

3,6

0

8529 10 39

Ulkoantennit yleisradio- ja televisiovastaanottimia varten (ei kuitenkaan
satelliitin kautta tapahtuvaa vastaanottoa varten)

3,6

0

8529 10 65

Sisäantennit yleisradio- ja televisiovastaanottimia varten, myös yhteenra
kennetut (ei kuitenkaan teleskooppi- ja piiska-antennit kannettaviin laittei
siin tai sellaisiin laitteisiin, jotka on tarkoitettu asennettaviksi moottoriajo
neuvoihin)

4

0

8529 10 69

Antennit (ei kuitenkaan sisä- ja ulkoantennit yleisradio- ja televisiovastaan
ottimia varten ja teleskooppi- ja piiska-antennit kannettaviin laitteisiin tai
sellaisiin laitteisiin, jotka on tarkoitettu asennettaviksi moottoriajoneuvoi
hin)

3,6

0

8529 10 80

Antennisuodattimet ja -erottimet

3,6

0

8529 10 95

Antenniheijastimet ja osat, jotka soveltuvat käytettäviksi antennien ja an
tenniheijastimien kanssa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan antenni
suodattimet ja -erottimet)

3,6

0

8529 90 20

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti seuraa
vissa laitteissa: yleisradio- tai televisiolähettimet yhteenrakennetuin vas
taanottimin, digitaalikamerat, yksinomaan tai pääasiallisesti automaatti
sissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävät monitorit ja projektorit, vi
deokameranauhurit, tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-oh
jauslaitteet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan antennit, antenniheijas
timet ja elektroniset rakenneyhdistelmät)

vapaa

0

8529 90 41

Puiset kaapit ja kotelot seuraavia laitteita varten: yleisradio- ja televisiolä
hettimet ja -vastaanottimet, televisiokamerat, digitaalikamerat, videokame
ranauhurit, tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslait
teet, monitorit ja projektorit, muualle kuulumattomat

2

0

8529 90 49

Kaapit ja kotelot, muuta ainetta kuin puuta, seuraavia laitteita varten:
yleisradio- ja televisiolähettimet ja -vastaanottimet, televisiokamerat, digi
taalikamerat, videokameranauhurit, tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja
radiokauko-ohjauslaitteet, monitorit ja projektorit, muualle kuulumatto
mat

3

0

8529 90 65

Elektroniset rakenneyhdistelmät, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan
tai pääasiallisesti seuraavissa laitteissa: yleisradio- ja televisiolähettimet ja
-vastaanottimet, televisiokamerat, digitaalikamerat, videokameranauhurit,
tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet, monitorit
ja projektorit, muualle kuulumattomat

3

0

8529 90 92

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti seuraa
vissa laitteissa: televisiokamerat, yleisradio- ja televisiovastaanottimet, mo
nitorit ja projektorit, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan antennit, kaa
pit ja kotelot, elektroniset rakenneyhdistelmät sekä yksinomaan tai pää
asiallisesti automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävien moni
torien ja projektorien osat)

5

0

L 356/678

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8529 90 97

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti seuraa
vissa laitteissa: yleisradio- tai televisiolähettimet, joissa ei ole yhteenraken
nettua vastaanotinta, videokameranauhurit, tutkalaitteet, radionavigointi
laitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan rakenneyhdistelmät, digitaalikameroiden osat, antennit, antennihei
jastimet ja elektroniset rakenneyhdistelmät)

3

0

8530 10 00

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjaus
laitteet rautateitä tai raitioteitä varten (ei kuitenkaan nimikkeen 8608 me
kaaniset ja sähkömekaaniset laitteet)

1,7

0

8530 80 00

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjaus
laitteet (ei kuitenkaan laitteet rauta- tai raitioteitä varten sekä nimikkeen
8608 mekaaniset ja sähkömekaaniset laitteet)

1,7

0

8530 90 00

Sähköllä toimivien merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjaus
laitteiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8531 10 30

Murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet, jollaisia käytetään
rakennuksissa

2,2

0

8531 10 95

Murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet (ei kuitenkaan
moottoriajoneuvoissa tai rakennuksissa käytettävät)

2,2

0

8531 20 20

Ilmaisintaulut, joissa on valodiodeja (LED) (ei kuitenkaan moottoriajoneu
voissa, polkupyörissä tai liikennemerkinantolaitteissa käytettävät)

vapaa

0

8531 20 40

Ilmaisintaulut, joissa on aktiivimatriisi-nestekidenäyttö (LCD) (ei kuiten
kaan moottoriajoneuvoissa, polkupyörissä tai liikennemerkinantolaitteissa
käytettävät)

vapaa

0

8531 20 95

Ilmaisintaulut, joissa on nestekidenäyttö (LCD) (ei kuitenkaan aktiivimat
riisi-nestekidenäytöllä varustetut sekä moottoriajoneuvoissa, polkupyörissä
tai liikennemerkinantolaitteissa käytettävät)

vapaa

0

8531 80 20

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet, litteänäyttöiset (ei kuiten
kaan ilmaisintaulut, joissa on nestekidenäyttö (LCD) tai valodiodeja (LED),
murto- tai palohälyttimet ja niiden kaltaiset laitteet sekä moottoriajoneu
voissa, polkupyörissä tai liikennemerkinantolaitteissa käytettävät laitteet)

vapaa

0

8531 80 95

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet, (ei kuitenkaan litteänäyt
töiset sekä ilmaisintaulut, joissa on nestekidenäyttö (LCD) tai valodiodeja
(LED), murto- tai palohälyttimet ja niiden kaltaiset laitteet sekä moottoria
joneuvoissa, polkupyörissä tai liikennemerkinantolaitteissa käytettävät lait
teet)

2,2

0

8531 90 20

Seuraavien laitteiden osat: ilmaisintaulut, joissa on nestekidenäyttö (LCD)
tai valodiodeja (LED), ja akustiset tai visuaaliset litteänäyttöiset sähkömer
kinantolaitteet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan integroitujen moni
sirumikropiirien osat)

vapaa

0
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8531 90 85

Akustisten tai visuaalisten sähkömerkinantolaitteiden osat, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan seuraavien osat: ilmaisintaulut, joissa on nesteki
denäyttö (LCD) tai valodiodeja (LED), akustiset tai visuaaliset litteänäyttöi
set sähkömerkinantolaitteet ja integroidut monisirumikropiirit)

2,2

0

8532 10 00

Kiinteät kondensaattorit, jotka on suunniteltu käytettäviksi 50/60 Hz:n
piireissä ja joiden loistehon varastoimiskyky on vähintään 0,5 kvar (vaihe
siirtokondensaattorit))

vapaa

0

8532 21 00

Tantaalikondensaattorit, kiinteät (ei kuitenkaan vaihesiirtokondensaattorit)

vapaa

0

8532 22 00

Alumiinielektrolyyttikondensaattorit, kiinteät (ei kuitenkaan vaihesiirto
kondensaattorit)

vapaa

0

8532 23 00

Keraamisesti eristetyt, yksikerroksiset kondensaattorit, kiinteät (ei kuiten
kaan vaihesiirtokondensaattorit)

vapaa

0

8532 24 00

Keraamisesti eristetyt, monikerroksiset kondensaattorit, kiinteät (ei kuiten
kaan vaihesiirtokondensaattorit)

vapaa

0

8532 25 00

Paperi- tai muovieristeiset kondensaattorit, kiinteät (ei kuitenkaan vaihe
siirtokondensaattorit)

vapaa

0

8532 29 00

Kiinteät kondensaattorit (ei kuitenkaan tantaalikondensaattorit, alumiinie
lektrolyyttikondensaattorit, keraamisesti eristetyt kondensaattorit, paperitai muovieristeiset kondensaattorit sekä vaihesiirtokondensaattorit)

vapaa

0

8532 30 00

Säädettävät ja aseteltavat (myös esiaseteltavat), sähkökondensaattorit

vapaa

0

8532 90 00

Kiinteiden, aseteltavien, esiaseteltavien ja säädettävien sähkökondensaatto
rien osat, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8533 10 00

Kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset (ei kuitenkaan kuumen
nusvastukset)

vapaa

0

8533 21 00

Kiinteät sähkövastukset, tehonkesto enintään 20 W (ei kuitenkaan kuu
mennusvastukset)

vapaa

0

8533 29 00

Kiinteät sähkövastukset, tehonkesto suurempi kuin 20 W (ei kuitenkaan
kuumennusvastukset)

vapaa

0

8533 31 00

Säädettävät sähköiset lankavastukset, myös reostaatit ja potentiometrit, te
honkesto enintään 20 W (ei kuitenkaan kuumennusvastukset)

vapaa

0

8533 39 00

Säädettävät sähköiset lankavastukset, myös reostaatit ja potentiometrit, te
honkesto suurempi kuin 20 W (ei kuitenkaan kuumennusvastukset)

vapaa

0

8533 40 10

Säädettävät sähkövastukset, myös reostaatit ja potentiometrit, tehonkesto
enintään 20 W (ei kuitenkaan kuumennusvastukset ja säädettävät lanka
vastukset)

vapaa

0
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8533 40 90

Säädettävät sähkövastukset, myös reostaatit ja potentiometrit, tehonkesto
suurempi kuin 20 W (ei kuitenkaan kuumennusvastukset ja säädettävät
lankavastukset)

vapaa

0

8533 90 00

Sähkövastusten mukaan lukien reostaattien ja potentiometrien osat,
muualle kuulumattomat

vapaa

0

8534 00 11

Monikerrospiirilevyt, painetut, joissa on ainoastaan johde-elementit ja kyt
kennät

vapaa

0

8534 00 19

Painetut piirit, joissa on ainoastaan johde-elementit ja kytkennät (ei kui
tenkaan monikerrospiirilevyt)

vapaa

0

8534 00 90

Painetut piirit, joissa on johde-elementit, kytkennät ja muita passiivisia
elementtejä (ei kuitenkaan piirit, joissa on passiivisia ja aktiivisia element
tejä)

vapaa

0

8535 10 00

Varokkeet, suurempaa kuin 1000 voltin nimellisjännitettä varten

2,7

0

8535 21 00

Automaattiset virrankatkaisimet, suurempaa kuin 1 000 V:n mutta pie
nempää kuin 72,5 kV:n nimellisjännitettä varten

2,7

0

8535 29 00

Automaattiset virrankatkaisimet, vähintään 72,5 kV:n nimellisjännitettä
varten

2,7

0

8535 30 10

Erottimet ja kytkinlaitteet, suurempaa kuin 1 000 V:n mutta pienempää
kuin 72,5 kV:n nimellisjännitettä varten

2,7

0

8535 30 90

Erottimet ja kytkinlaitteet, vähintään 72,5 kV:n nimellisjännitettä varten

2,7

0

8535 40 00

Ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet ja syöksyaaltosuojat, suurempaa
kuin 1 000 voltin nimellisjännitettä varten

2,7

0

8535 90 00

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista
varten tai siihen liittämistä varten, nimellisjännitettä varten joka on suu
rempi kuin 1 000 V (ei kuitenkaan varokkeet, automaattiset virrankatkai
simet, erottimet, kytkinlaitteet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet ja
syöksyaaltosuojat sekä nimikkeen 8537 pöydät, kaapit, paneelit, jne.)

2,7

0

8536 10 10

Varokkeet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten ja enintään 10 A:
n virtaa varten

2,3

0

8536 10 50

Varokkeet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten ja suurempaa
kuin 10 A:n mutta enintään 63 A:n virtaa varten

2,3

0

8536 10 90

Varokkeet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten ja suurempaa
kuin 63 A:n virtaa varten

2,3

0

8536 20 10

Automaattiset virrankatkaisimet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä
varten ja enintään 63 A:n virtaa varten

2,3

0

8536 20 90

Automaattiset virrankatkaisimet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä
varten ja suurempaa kuin 63 A:n virtaa varten

2,3

0

8536 30 10

Laitteet sähkövirtapiirien suojaamista varten, enintään 1 000 V:n nimellis
jännitettä varten ja enintään 16 A:n virtaa varten (ei kuitenkaan varokkeet
ja automaattiset virrankatkaisimet)

2,3

0
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8536 30 30

Laitteet sähkövirtapiirien suojaamista varten, enintään 1 000 V:n nimellis
jännitettä varten, suurempaa kuin 16 A:n mutta enintään 125 A:n virtaa
varten (ei kuitenkaan varokkeet ja automaattiset virrankatkaisimet)

2,3

0

8536 30 90

Laitteet sähkövirtapiirien suojaamista varten, enintään 1 000 V:n nimellis
jännitettä varten ja suurempaa kuin 125 A:n virtaa varten (ei kuitenkaan
varokkeet ja automaattiset virrankatkaisimet)

2,3

0

8536 41 10

Releet, enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten ja enintään 2 A:n virtaa
varten

2,3

0

8536 41 90

Releet, enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten ja suurempaa kuin 2 A:n
virtaa varten

2,3

0

8536 49 00

Releet, suurempaa kuin 60 V:n jännitettä mutta enintään 1 000 V:n jänni
tettä varten

2,3

0

8536 50 03

Elektroniset vaihtovirtakytkimet, joissa on optisesti liitetyt tulo- ja lähtö
piirit (eristetyt tyristorivaihtovirtakytkimet) (ei kuitenkaan releet ja auto
maattiset virrankatkaisimet)

vapaa

0

8536 50 05

Elektroniset kytkimet, myös lämpösuojatut elektroniset kytkimet, joissa
on transistori ja logiikkasiru (chip-on-chip teknologia) (ei kuitenkaan re
leet ja automaattiset virrankatkaisimet)

vapaa

0

8536 50 07

Sähkömekaaniset hyppykytkimet enintään 11 A:n virtaa varten (ei kuiten
kaan releet ja automaattiset virrankatkaisimet)

vapaa

0

8536 50 11

Painokytkimet, enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten

2,3

0

8536 50 15

Pyörivät kytkimet, enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten

2,3

0

8536 50 19

Kytkimet, enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten (ei kuitenkaan releet,
painokytkimet ja pyörivät kytkimet)

2,3

0

8536 50 80

Kytkimet, suurempaa kuin 60 V:n nimellisjännitettä mutta enintään
1 000 V:n nimellisjännitettä varten (ei kuitenkaan releet ja automaattiset
virrankatkaisimet, elektroniset vaihtovirtakytkimet, joissa on optisesti liite
tyt tulo- ja lähtöpiirit (eristetyt tyristorivaihtovirtakytkimet), elektroniset
kytkimet, myös lämpösuojatut elektroniset kytkimet, joissa on transistori
ja logiikkasiru (chip-on-chip teknologia), ja sähkömekaaniset hyppykytki
met enintään 11 A:n virtaa varten)

2,3

0

8536 61 10

Edisonlampun pitimet, sähköiset

2,3

0

8536 61 90

Lampunpitimet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten (ei kuiten
kaan edisonlampun pitimet)

2,3

0

8536 69 10

Pistotulpat sekä pistorasiat ja muut liitinkannat, enintään 1 000 V:n ni
mellisjännitettä varten, koaksiaalikaapeleita varten

vapaa

0

8536 69 30

Pistotulpat sekä pistorasiat ja muut liitinkannat, enintään 1 000 V:n ni
mellisjännitettä varten, painettuja piirejä varten

vapaa

0
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8536 69 90

Pistotulpat sekä pistorasiat ja muut liitinkannat, enintään 1 000 V:n ni
mellisjännitettä varten (ei kuitenkaan koaksiaalikaapeleita ja painettuja pii
rejä varten)

2,3

0

8536 70 00

Liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten

3

0

8536 90 01

Asennusvalmiit elementit sähkövirtapiirejä varten, enintään 1 000 V:n ni
mellisjännitettä varten

2,3

0

8536 90 10

Liitännät ja kosketinelementit lankoja ja kaapeleita varten, enintään
1 000 V:n nimellisjännitettä varten (ei kuitenkaan pistotulpat, pistorasiat
ja muut liitinkannat sekä asennusvalmiit elementit)

vapaa

0

8536 90 20

Puolijohdekiekon mittauspäät

vapaa

0

8536 90 85

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin liittämistä varten, enintään 1 000 V:n nimel
lisjännitettä varten (ei kuitenkaan varokkeet, automaattiset virrankatkaisi
met ja muut laitteet sähkövirtapiirien suojaamista varten, releet ja muut
kytkimet, lampunpitimet, pistotulpat sekä pistorasiat ja muut liitinkannat,
asennusvalmiit elementit sähkövirtapiirejä varten, liitännät ja kosketinele
mentit lankoja ja kaapeleita varten sekä puolijohdekiekon mittauspäät)

2,3

0

8537 10 10

Numeeriset ohjauspaneelit, joissa on yhteenrakennettu automaattinen tie
tojenkäsittelykone

2,1

0

8537 10 91

Ohjelmoitavat logiikat (ei kuitenkaan numeeriset ohjauspaneelit, joissa on
yhteenrakennettu automaattinen tietojenkäsittelykone)

2,1

0

8537 10 99

Taulut, kaapit ja muut niiden kaltaiset laitteiden yhdistelmät sähköistä oh
jausta tai sähkönjakelua varten, enintään 1 000 V:n jännitettä varten (ei
kuitenkaan puhelin- ja lennätinkytkentälaitteet, numeeriset ohjauspaneelit,
joissa on yhteenrakennettu automaattinen tietojenkäsittelykone, ja ohjel
moitavat logiikat)

2,1

0

8537 20 91

Taulut, kaapit ja muut niiden kaltaiset laitteiden yhdistelmät sähköistä oh
jausta tai sähkönjakelua varten, suurempaa kuin 1 000 V:n jännitettä
mutta enintään 72,5 kV:n jännitettä varten

2,1

0

8537 20 99

Taulut, kaapit ja muut niiden kaltaiset laitteiden yhdistelmät sähköistä oh
jausta tai sähkönjakelua varten, suurempaa kuin 72,5 kV:n jännitettä var
ten

2,1

0

8538 10 00

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut nimikkeen 8537 tavaroi
den alustat, ilman niihin kuuluvia laitteita

2,2

0

8538 90 11

Elektroniset rakenneyhdistelmät, alanimikkeen 8536 90 20 puolijohdekie
kon mittauspäissä käytettävät

3,2

0

8538 90 19

Alanimikkeen 8536 90 20 puolijohdekiekon mittauspäiden osat, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan elektroniset rakenneyhdistelmät)

1,7

0
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8538 90 91

Elektroniset rakenneyhdistelmät seuraavia laitteita varten: alanimikkeen
8535 ja 8536 sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai
suojaamista varten tai siihen liittämistä varten sekä ohjauspöydät, -kaapit
ja muut nimikkeen 8537 laiteyhdistelmät (ei kuitenkaan alanimikkeen
8536 90 20 puolijohdekiekon mittauspäitä varten)

3,2

0

8538 90 99

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimik
keen 8535, 8536 tai 8537 laitteissa, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan elektroniset rakenneyhdistelmät sekä taulut, paneelit, konsolit, pöy
dät, kaapit ja muut alustat nimikkeen 8537 tavaroita varten, ilman niihin
kuuluvia laitteita, sekä alanimikkeen 8536 90 20 puolijohdekiekon mit
tauspäitä varten)

1,7

0

8539 10 00

Umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units)

2,7

0

8539 21 30

Volframihalogeenilamput, jollaisia käytetään moottoripyörissä tai muissa
moottoriajoneuvoissa (ei kuitenkaan umpiovalonheittimet (sealed-beam
lamp units))

2,7

0

8539 21 92

Volframihalogeenilamput, suurempaa kuin 100 V:n nimellisjännitettä var
ten

2,7

0

8539 21 98

Volframihalogeenilamput, enintään 100 V:n nimellisjännitettä varten (ei
kuitenkaan moottoripyörissä tai muissa moottoriajoneuvoissa käytettävät)

2,7

0

8539 22 10

Heijastinvalaisimet, teho enintään 200 W, suurempaa kuin 100 V:n nimel
lisjännitettä varten (ei kuitenkaan volframihalogeenilamput)

2,7

0

8539 22 90

Sähköhehkulamput, teho enintään 200 W, suurempaa kuin 100 V:n ni
mellisjännitettä varten (ei kuitenkaan volframihalogeenilamput, heijastin
valaisimet sekä ultravioletti- ja infrapunalamput)

2,7

0

8539 29 30

Sähköhehkulamput, jollaisia käytetään moottoripyörissä tai muissa moot
toriajoneuvoissa (ei kuitenkaan volframihalogeenilamput)

2,7

0

8539 29 92

Sähköhehkulamput, suurempaa kuin 100 V:n nimellisjännitettä varten (ei
kuitenkaan volframihalogeenilamput, lamput joiden teho on enintään
200 W, sekä ultravioletti- ja infrapunalamput)

2,7

0

8539 29 98

Sähköhehkulamput, enintään 100 V:n nimellisjännitettä varten (ei kuiten
kaan volframihalogeenilamput ja lamput, jollaisia käytetään moottoripyö
rissä tai muissa moottoriajoneuvoissa)

2,7

0

8539 31 10

Purkausloistelamput ja -putket, joissa on liittimet molemmissa päissä

2,7

0

8539 31 90

Purkausloistelamput ja -putket (ei kuitenkaan ne, joissa on liittimet mo
lemmissa päissä)

2,7

0

8539 32 10

Elohopeahöyrylamput

2,7

0

8539 32 50

Natriumhöyrylamput

2,7

0
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8539 32 90

Metallihalidilamput

2,7

0

8539 39 00

Purkauslamput ja -putket (ei kuitenkaan loistelamput ja -putket, elohopeaja natriumhöyrylamput, metallihalidilamput ja ultraviolettilamput)

2,7

0

8539 41 00

Kaarilamput

2,7

0

8539 49 10

Ultraviolettilamput

2,7

0

8539 49 30

Infrapunalamput

2,7

0

8539 90 10

Sähköhehkulamppujen, sähköpurkauslamppujen ja -putkien ja muiden ni
mikkeen 8539 lamppujen lampunkannat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8539 90 90

Sähköhehkulamppujen, sähköpurkauslamppujen ja -putkien, umpiovalon
heittimien (sealed-beam lamp units), ultraviolettilamppujen, infrapuna
lamppujen ja kaarilamppujen osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
lampunkannat)

2,7

0

8540 11 11

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien ka
todisädeputket, värinäyttöiset, joissa kuvaruudun leveys-korkeussuhde on
pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun läpimitta on enintään 42 cm

14

0

8540 11 13

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien ka
todisädeputket, värinäyttöiset, joissa kuvaruudun leveys-korkeussuhde on
pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun läpimitta on suurempi kuin
42 cm mutta enintään 52 cm

14

0

8540 11 15

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien ka
todisädeputket, värinäyttöiset, joissa kuvaruudun leveys-korkeussuhde on
pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun läpimitta on suurempi kuin
52 cm mutta enintään 72 cm

14

0

8540 11 19

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien ka
todisädeputket, värinäyttöiset, joissa kuvaruudun leveys-korkeussuhde on
pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruudun läpimitta on suurempi kuin
72 cm

14

0

8540 11 91

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien ka
todisädeputket, värinäyttöiset, joissa kuvaruudun leveys-korkeussuhde on
vähintään 1,5, jolloin kuvaruudun läpimitta on enintään 75 cm

14

0

8540 11 99

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien ka
todisädeputket, värinäyttöiset, joissa kuvaruudun leveys-korkeussuhde on
vähintään 1,5, jolloin kuvaruudun läpimitta on suurempi kuin 75 cm

14

0

8540 12 00

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien ka
todisädeputket, mustavalkonäyttöiset tai muut yksivärinäyttöiset, joissa
kuvaruudun leveys-korkeussuhde on pienempi kuin 1,5, jolloin kuvaruu
dun läpimitta on suurempi kuin 72 cm

7,5

0

24.12.2016

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

L 356/685
Perustaso

Luokka

8540 20 10

Televisiokameraputket

2,7

0

8540 20 80

Kuvanmuuttoputket, kuvanvahvistinputket ja muut valokatodiputket (ei
kuitenkaan televisiokameraputket ja televisiovastaanottimien katodisäde
kuvaputket, mukaan lukien videomonitorien katodisädeputket)

2,7

0

8540 40 00

Tieto-/grafiikkanäyttöputket, värilliset, joiden fosforipisteiden välinen etäi
syys näytöllä on pienempi kuin 0,4 mm (ei kuitenkaan valokatodiputket
ja katodisädekuvaputket)

2,6

0

8540 50 00

Tieto-/grafiikkanäyttöputket, mustavalkoiset tai muut yksiväriset (ei kui
tenkaan valokatodiputket ja katodisädekuvaputket)

2,6

0

8540 60 00

Katodisädekuvaputket (ei kuitenkaan televisiovastaanottimien ja videomo
nitorien katodisädeputket, televisiokameraputket, kuvanmuuttoputket, ku
vanvahvistinputket ja muut valokatodiputket, tieto-/grafiikkanäyttöputket
mustavalko- tai muuta yksivärikuvaa varten ja tieto-/grafiikkanäyttöputket
värikuvaa varten, joiden fosforipisteiden välinen etäisyys näytöllä on pie
nempi kuin 0,4 mm)

2,6

0

8540 71 00

Magnetronit

2,7

0

8540 72 00

Klystronit

2,7

0

8540 79 00

Mikroaaltoputket (esim. kulkuaaltoputket ja karsinotronit) (ei kuitenkaan
magnetronit, klystronit ja hilaohjatut putket)

2,7

0

8540 81 00

Vastaanottoputket ja vahvistinputket (ei kuitenkaan mikroaaltoputket, va
lokatodiputket ja katodisädeputket)

2,7

0

8540 89 00

Elektroniputket (ei kuitenkaan vastaanottoputket, vahvistinputket, mikro
aaltoputket, valokatodiputket ja katodisädeputket, tieto-/grafiikkanäyttö
putket mustavalko- tai muuta yksivärikuvaa varten ja tieto-/grafiikkanäyt
töputket värikuvaa varten, joiden fosforipisteiden välinen etäisyys näytöllä
on pienempi kuin 0,4 mm)

2,7

0

8540 91 00

Katodisädeputkien osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8540 99 00

Kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputkien osat, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan katodisädeputkien osat)

2,7

0

8541 10 00

Diodit (ei kuitenkaan valolle herkät diodit ja valodiodit)

vapaa

0

8541 21 00

Transistorit, joiden tehohäviö on pienempi kuin 1 W (ei kuitenkaan va
lolle herkät transistorit)

vapaa

0

8541 29 00

Transistorit, joiden tehohäviö on vähintään 1 W (ei kuitenkaan valolle
herkät transistorit)

vapaa

0

8541 30 00

Tyristorit, diakit ja triakit (ei kuitenkaan valolle herkät puolijohdekompo
nentit)

vapaa

0
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8541 40 10

Valodiodit, mukaan lukien laserdiodit

vapaa

0

8541 40 90

Valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien fotojännitekennot

vapaa

0

8541 50 00

Puolijohdekomponentit, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8541 60 00

Asennetut pietsosähköiset kiteet

vapaa

0

8541 90 00

Seuraavien osat: diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekompo
nentit; valolle herkät puolijohdekomponentit, valodiodit ja asennetut piet
sosähköiset kiteet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8542 31 10

Elektroniset integroidut piirit: prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla va
rustetut, muuntimet, loogiset piirit, vahvistimet, kello- ja ajastinpiirit tai
muut piirit, integroituina monisirumikropiireinä, joissa on vähintään kaksi
toisiinsa liitettyä integroitua monoliittipiiriä 85 ryhmän 8 huomautuksen
b kohdan 3 alakohdan mukaisesti

vapaa

0

8542 31 90

Elektroniset integroidut piirit: prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla va
rustetut, muuntimet, loogiset piirit, vahvistimet, kello- ja ajastinpiirit tai
muut piirit (ei kuitenkaan integroituina monisirumikropiireinä)

vapaa

0

8542 32 10

Elektroniset integroidut piirit: muistit, integroituina monisirumikropii
reinä, joissa on vähintään kaksi toisiinsa liitettyä integroitua monoliittipii
riä 85 ryhmän 8 huomautuksen b kohdan 3 alakohdan mukaisesti

vapaa

0

8542 32 31

Elektroniset integroidut piirit: dynaamiset hakumuistit (D-RAMit), joiden
muistitila on enintään 512 Mb (ei kuitenkaan integroituina monisirumik
ropiireinä)

vapaa

0

8542 32 39

Elektroniset integroidut piirit: dynaamiset hakumuistit (D-RAMit), joiden
muistitila on suurempi kuin 512 Mb (ei kuitenkaan integroituina monisi
rumikropiireinä)

vapaa

0

8542 32 45

Elektroniset integroidut piirit: staattiset hakumuistit (S-RAMit), myös ha
kuvälimuistit (cache-RAMit) (ei kuitenkaan integroituina monisirumikro
piireinä)

vapaa

0

8542 32 55

Elektroniset integroidut piirit: ultraviolettivalolla pyyhittävät ohjelmoitavat
lukumuistit (EPROMit) (ei kuitenkaan integroituina monisirumikropii
reinä)

vapaa

0

8542 32 61

Elektroniset integroidut piirit: sähköllä pyyhittävät ohjelmoitavat luku
muistit (E2 PROMit), joiden muistitila on enintään 512 Mb (ei kuitenkaan
integroituina monisirumikropiireinä)

vapaa

0
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8542 32 69

Elektroniset integroidut piirit: sähköllä pyyhittävät ohjelmoitavat luku
muistit (flash E2 PROMit), joiden muistitila on suurempi kuin 512 Mb (ei
kuitenkaan integroituina monisirumikropiireinä)

vapaa

0

8542 32 75

Elektroniset integroidut piirit: sähköllä pyyhittävät ohjelmoitavat luku
muistit (E2 PROMit) (ei kuitenkaan integroituina monisirumikropiireinä
sekä flash E2 PROMit)

vapaa

0

8542 32 90

Moniyhdisteiset muistit: pino-D-RAMit ja moduulit (ei kuitenkaan integ
roituina monisirumikropiireinä sekä D-RAMit, cache-RAMit, EPROMit ja
E2 PROMit)

vapaa

0

8542 33 00

Elektroniset integroidut piirit: vahvistimet

vapaa

0

8542 39 10

Elektroniset integroidut piirit, integroituina monisirumikropiireinä, joissa
on vähintään kaksi toisiinsa liitettyä integroitua monoliittipiiriä 85 ryh
män 8 huomautuksen b kohdan 3 alakohdan mukaisesti (ei kuitenkaan
prosessorit, ohjaimet, muistit ja vahvistimet)

vapaa

0

8542 39 90

Elektroniset integroidut piirit (ei kuitenkaan integroituina monisirumikro
piireinä sekä prosessorit, ohjaimet, muistit ja vahvistimet)

vapaa

0

8542 90 00

Elektronisten integroitujen piirien osat, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8543 10 00

Sähköiset hiukkaskiihdyttimet elektroneja, protoneja jne. varten (ei kuiten
kaan ioni-istutuslaitteet puolijohdemateriaalien seostamiseksi)

4

0

8543 20 00

Sähköiset signaaligeneraattorit

3,7

0

8543 30 00

Koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pinnoittamista, elektrolyysiä tai
elektroforeesia varten

3,7

0

8543 70 10

Kääntämis- tai sanakirjatoiminnoilla varustetut sähkökoneet

vapaa

0

8543 70 30

Antennivahvistimet

3,7

0

8543 70 51

Solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet,
joissa on A-ultraviolettisäteitä tuottavat loisteputket, putken pituus enin
tään 100 cm

3,7

0

8543 70 55

Solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet,
joissa on A-ultraviolettisäteitä tuottavat loisteputket, putken pituus suu
rempi kuin 100 cm

3,7

0

8543 70 59

Solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet (ei
kuitenkaan A-ultraviolettisäteitä tuottavia loisteputkia sisältävät)

3,7

0

8543 70 60

Sähköaitojen energialähteet

3,7

0
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8543 70 90

Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle 85 ryhmään
kuulumattomat

3,7

0

8543 90 00

Sellaisten sähkökoneiden ja -laitteiden osat, joilla on itsenäinen tehtävä ja
jotka eivät kuulu muualle 85 ryhmään

3,7

0

8544 11 10

Käämilanka, sähkötekniseen käyttöön, kuparia, lakattu tai emaloitu

3,7

0

8544 11 90

Käämilanka, sähkötekniseen käyttöön, kuparia, eristetty (ei kuitenkaan la
kattu tai emaloitu)

3,7

0

8544 19 10

Käämilanka, sähkötekniseen käyttöön, muuta ainetta kuin kuparia, lakattu
tai emaloitu

3,7

0

8544 19 90

Käämilanka, sähkötekniseen käyttöön, muuta ainetta kuin kuparia, eris
tetty (ei kuitenkaan lakattu tai emaloitu)

3,7

0

8544 20 00

Koaksiaalikaapeli ja muut koaksiaaliset sähköjohtimet, eristetyt

3,7

0

8544 30 00

Sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa,
ilma-aluksissa tai aluksissa

3,7

0

8544 42 10

Sähköjohtimet, jollaisia käytetään tietoliikenteessä, enintään 1 000 V:n
jännitettä varten, eristetyt, joissa on liittimiä, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8544 42 90

Sähköjohtimet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten, eristetyt,
joissa on liittimiä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tietoliikenteessä
käytettävät)

3,3

0

8544 49 20

Sähköjohtimet, jollaisia käytetään tietoliikenteessä, enintään 80 V:n nimel
lisjännitettä varten, eristetyt, ilman liittimiä, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8544 49 91

Sähkölangat ja -kaapelit, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten,
eristetyt, ilman liittimiä, yksittäisen johdinlangan läpimitta suurempi kuin
0,51 mm, muualle kuulumattomat

3,7

0

8544 49 93

Sähköjohtimet, enintään 80 V:n nimellisjännitettä varten, eristetyt, ilman
liittimiä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan käämilanka, koaksiaali
johtimet, kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai
aluksissa, sekä langat ja kaapelit, joiden yksittäisen johdinlangan läpimitta
on suurempi kuin 0,51 mm

3,7

0

8544 49 95

Sähköjohtimet, suurempaa kuin 80 V:n nimellisjännitettä mutta pienem
pää kuin 1 000 V:n nimellisjännitettä varten, eristetyt, ilman liittimiä,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan käämilanka, koaksiaalijohtimet,
kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai aluksissa,
sekä langat ja kaapelit, joiden yksittäisen johdinlangan läpimitta on suu
rempi kuin 0,51 mm

3,7

0

8544 49 99

Sähköjohtimet, 1 000 V:n nimellisjännitettä varten, eristetyt, ilman liitti
miä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan käämilanka, koaksiaalijohti
met, kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai aluk
sissa, sekä langat ja kaapelit, joiden yksittäisen johdinlangan läpimitta on
suurempi kuin 0,51 mm

3,7

0

8544 60 10

Sähköjohtimet, suurempaa kuin 1 000 V:n jännitettä varten, eristetyt,
joissa on kuparijohtimet, muualle kuulumattomat

3,7

0
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8544 60 90

Sähköjohtimet, suurempaa kuin 1 000 V:n jännitettä varten, eristetyt,
joissa on muut kuin kuparijohtimet, muualle kuulumattomat

3,7

0

8544 70 00

Valokaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin
on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä

vapaa

0

8545 11 00

Elektrodit, grafiittia tai muuta hiiltä, jollaisia käytetään sähköuuneissa

2,7

0

8545 19 10

Elektrodit, grafiittia tai muuta hiiltä, elektrolyyttistä asennusta varten

2,7

0

8545 19 90

Elektrodit, grafiittia tai muuta hiiltä, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin
(ei kuitenkaan elektrolyyttistä asennusta varten tai uuneissa käytettävät)

2,7

0

8545 20 00

Hiiliharjat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin

2,7

0

8545 90 10

Kuumennusvastukset, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, grafiittia tai
muuta hiiltä

1,7

0

8545 90 90

Grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkö
tarkoituksiin (ei kuitenkaan elektrodit, hiiliharjat ja kuumennusvastukset)

2,7

0

8546 10 00

Sähköeristimet, lasia (ei kuitenkaan eristystarvikkeet)

3,7

0

8546 20 10

Sähköeristimet, keraamista ainetta, joissa ei ole metalliosia (ei kuitenkaan
eristystarvikkeet)

4,7

0

8546 20 91

Sähköeristimet, keraamista ainetta, joissa on metalliosia, voimalinjoja tai
ajoneuvojen ilmajohtoja varten

4,7

0

8546 20 99

Sähköeristimet, keraamista ainetta, joissa on metalliosia (ei kuitenkaan
voimalinjoja tai ajoneuvojen ilmajohtoja varten tarkoitetut eristimet ja
eristystarvikkeet)

4,7

0

8546 90 10

Sähköeristimet, muovia (ei kuitenkaan eristystarvikkeet)

3,7

0

8546 90 90

Sähköeristimet (ei kuitenkaan lasista, muovista tai keraamisesta aineesta
valmistetut sekä eristystarvikkeet)

3,7

0

8547 10 10

Sähköeristystarvikkeet, keraamista ainetta, joissa on vähintään 80 paino
prosenttia metallioksideja

4,7

0

8547 10 90

Sähköeristystarvikkeet, keraamista ainetta, joissa on vähemmän kuin 80
painoprosenttia metallioksideja

4,7

0

8547 20 00

Sähköeristystarvikkeet, muovia

3,7

0
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8547 90 00

Sähköeristystarvikkeet, muuta kuin keraamista ainetta tai muovia; sähkö
johdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella
vuoratut

3,7

0

8548 10 10

Loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot, sähköiset

4,7

0

8548 10 21

Loppuunkäytetyt sähköakut, lyijyakut

2,6

0

8548 10 29

Loppuunkäytetyt sähköakut (ei kuitenkaan lyijyakut)

2,6

0

8548 10 91

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja
romu, joissa on lyijyä

vapaa

0

8548 10 99

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja
romu (ei kuitenkaan ne, joissa on lyijyä)

vapaa

0

8548 90 20

Moniyhdisteiset muistit kuten pino-D-RAMit ja moduulit

vapaa

0

8548 90 90

Koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle 85 ryhmään kuulumattomat

2,7

0

8601 10 00

Veturit, jotka toimivat ulkoisella virtalähteellä

1,7

0

8601 20 00

Veturit, jotka toimivat sähköakuilla

1,7

0

8602 10 00

Dieselsähköveturit

1,7

0

8602 90 00

Veturit (ei kuitenkaan ulkoisella virtalähteellä tai sähköakuilla toimivat ja
dieselsähköveturit)

1,7

0

8603 10 00

Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut, ulkoisella virtalähteellä toimivat
(ei kuitenkaan nimikkeeseen 8604 kuuluvat)

1,7

0

8603 90 00

Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut (ei kuitenkaan ulkoisella virtaläh
teellä toimivat ja nimikkeeseen 8604 kuuluvat)

1,7

0

8604 00 00

Rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut, myös itseliikkuvat
(esim. työpajavaunut, nosturivaunut, raiteenalustan sulloimet, raiteenoikai
sukoneet, koestusvaunut ja resiinat)

1,7

0

8605 00 00

Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut; matkatavara-, posti- ja muut
rautatien tai raitiotien erikoisvaunut (ei kuitenkaan itseliikkuvat rautatietai raitiotievaunut ja rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut
ja tavaravaunut)

1,7

0

8606 10 00

Rautatien tai raitiotien säiliö- ja niiden kaltaiset vaunut (ei kuitenkaan itse
liikkuvat)

1,7

0
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8606 30 00

Rautatien tai raitiotien itsetyhjentävät vaunut (ei kuitenkaan säiliö- ja nii
den kaltaiset vaunut sekä lämpöeristetyt vaunut ja jäähdytysvaunut)

1,7

0

8606 91 10

Rautatien tai raitiotien umpivaunut tavaroita varten, itseliikkumattomat,
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Eura
tom) (ei kuitenkaan säiliö- ja niiden kaltaiset vaunut, lämpöeristetyt vau
nut ja jäähdytysvaunut sekä itsetyhjentävät vaunut)

1,7

0

8606 91 80

Rautatien tai raitiotien umpivaunut tavaroita varten (ei kuitenkaan erittäin
radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut vaunut, säi
liö- ja niiden kaltaiset vaunut, itsetyhjentävät vaunut sekä lämpöeristetyt
vaunut ja jäähdytysvaunut)

1,7

0

8606 92 00

Rautatien tai raitiotien tavaravaunut, avovaunut, joissa on kiinteät, suu
remmat kuin 60 cm korkeat sivut (ei kuitenkaan itsetyhjentävät vaunut)

1,7

0

8606 99 00

Rautatien tai raitiotien tavaravaunut (ei kuitenkaan erittäin radioaktiivisten
aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut vaunut, säiliö- ja niiden kal
taiset vaunut, lämpöeristetyt vaunut ja jäähdytysvaunut, itsetyhjentävät
vaunut ja avotavaravaunut, joissa on kiinteät, suuremmat kuin 60 cm kor
keat sivut)

1,7

0

8607 11 00

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston moottoritelit
ja bissel-moottoritelit

1,7

0

8607 12 00

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston telit ja bisseltelit (ei kuitenkaan moottoritelit)

1,7

0

8607 19 01

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston akselit, myös
kootut, pyörät ja niiden osat, valurautaa tai -terästä

2,7

0

8607 19 11

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston akselit, myös
kootut, pyörät ja niiden osat, muottitaottua terästä

2,7

0

8607 19 18

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston akselit, myös
kootut, pyörät ja niiden osat (ei kuitenkaan alanimikkeisiin 8607 19 01 ja
8607 19 11 kuuluvat)

2,7

0

8607 19 91

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston telien, bisseltelien ja niiden kaltaisten laitteiden osat, valurautaa tai -terästä, muualle
kuulumattomat

1,7

0

8607 19 99

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston telien, bisseltelien ja niiden kaltaisten laitteiden osat (ei kuitenkaan valurautaa tai -te
rästä)

1,7

0

8607 21 10

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston ilmajarrut ja
niiden osat, valurautaa tai -terästä

1,7

0

8607 21 90

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston ilmajarrut ja
niiden osat (ei kuitenkaan valurautaa tai -terästä)

1,7

0
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8607 29 10

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston jarrut ja nii
den osat, valurautaa tai -terästä, (ei kuitenkaan ilmajarrut)

1,7

0

8607 29 90

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston jarrut ja nii
den osat (ei kuitenkaan ilmajarrut ja niiden osat ja valuraudasta tai -teräk
sestä valmistetut), muualle kuulumattomat

1,7

0

8607 30 01

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston koukut ja
muut kytkinlaitteet, puskurit sekä niiden osat, valurautaa tai -terästä,
muualle kuulumattomat

1,7

0

8607 30 99

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston koukut ja
muut kytkinlaitteet, puskurit sekä niiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8607 91 10

Rautatien tai raitiotien veturien laakeripesät ja niiden osat, muualle kuulu
mattomat

3,7

0

8607 91 91

Rautatien tai raitiotien veturien osat, valurautaa tai -terästä, muualle kuu
lumattomat

1,7

0

8607 91 99

Rautatien tai raitiotien veturien osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8607 99 10

Nimikkeeseen 8603, 8604, 8605 tai 8606 kuuluvien rautatien tai raitio
tien veturien tai muun liikkuvan kaluston laakeripesät ja niiden osat,
muualle kuulumattomat

3,7

0

8607 99 30

Nimikkeeseen 8603, 8604, 8605 tai 8606 kuuluvien rautatien tai raitio
tien muun liikkuvan kaluston vaununkorit ja niiden osat, muualle kuulu
mattomat

1,7

0

8607 99 50

Nimikkeeseen 8603, 8604, 8605 tai 8606 kuuluvien rautatien tai raitio
tien veturien tai muun liikkuvan kaluston alustat ja niiden osat, muualle
kuulumattomat

1,7

0

8607 99 90

Nimikkeeseen 8603, 8604, 8605 tai 8606 kuuluvien rautatien tai raitio
tien liikkuvan kaluston osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8608 00 10

Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä mekaaniset,
myös sähkömekaaniset, merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -oh
jauslaitteet rautateitä tai raitioteitä varten (ei kuitenkaan puiset, betoniset
ja teräksiset rata- ja raitiotiepölkyt, kiskot ja muut kokoamattomat varus
teet ja rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat)

1,7

0

8608 00 30

Merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet, mekaaniset,
myös sähkömekaaniset

1,7

0

8608 00 90

Seuraavien osat: rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet;
mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turva- tai liikenteenval
vonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä,
paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten

1,7

0

8609 00 10

Kontit, joissa on säteilyä estävä lyijypäällyste, radioaktiivisten aineiden kul
jetukseen (Euratom)

vapaa

0

8609 00 90

Kontit, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kul
jetusmuotoa varten (ei kuitenkaan kontit, joissa on säteilyä estävä lyijy
päällyste, radioaktiivisten aineiden kuljetukseen)

vapaa

0
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8701 10 00

Yksiakseliset puutarhatraktorit (pedestrian controlled tractors) ja niiden
kaltaiset teollisuustraktorit (ei kuitenkaan rekka-autojen vetoyksiköt)

3

0

8701 20 10

Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit, uudet

16

0

8701 20 90

Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit, käytetyt

16

0

8701 30 10

Tamppauskoneet

vapaa

0

8701 30 90

Telaketjutraktorit (ei kuitenkaan yksiakseliset puutarhatraktorit (pedest
rian-controlled) ja tamppauskoneet)

vapaa

0

8701 90 11

Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut, uudet, moottorin
teho enintään 18 kW (ei kuitenkaan yksiakseliset puutarhatraktorit (pe
destrian-controlled))

vapaa

0

8701 90 20

Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut, uudet, moottorin
teho suurempi kuin 18 kW mutta enintään 37 kW (ei kuitenkaan yksiak
seliset puutarhatraktorit (pedestrian-controlled))

vapaa

0

8701 90 25

Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut, uudet, moottorin
teho suurempi kuin 37 kW mutta enintään 59 kW (ei kuitenkaan yksiak
seliset puutarhatraktorit (pedestrian-controlled))

vapaa

0

8701 90 31

Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut, uudet, moottorin
teho suurempi kuin 59 kW mutta enintään 75 kW (ei kuitenkaan rekkaautojen vetoyksiköt)

vapaa

0

8701 90 35

Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut, uudet, moottorin
teho suurempi kuin 75 kW mutta enintään 90 kW (ei kuitenkaan rekkaautojen vetoyksiköt)

vapaa

0

8701 90 39

Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut, uudet, moottorin
teho suurempi kuin 90 kW (ei kuitenkaan rekka-autojen vetoyksiköt)

vapaa

0

8701 90 50

Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut, käytetyt (ei kui
tenkaan rekka-autojen vetoyksiköt ja yksiakseliset puutarhatraktorit (pe
destrian-controlled))

vapaa

0

8701 90 90

Traktorit, myös rekka-autojen vetoyksiköt (ei kuitenkaan nimikkeen 8709
traktorit, yksiakseliset puutarhatraktorit (pedestrian-controlled), maantie
kuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit, telaketjutraktorit
ja maataloustraktorit ja metsätraktorit)

7

0

8702 10 11

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puoli
dieselmoottori), iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3, uudet

16

0

8702 10 19

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puoli
dieselmoottori), iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3, käytetyt

16

0

8702 10 91

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puoli
dieselmoottori), iskutilavuus enintään 2 500 cm3, uudet

10

0
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8702 10 99

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puoli
dieselmoottori), iskutilavuus enintään 2 500 cm3, käytetyt

10

0

8702 90 11

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, iskutilavuus suu
rempi kuin 2 800 cm3, uudet

16

0

8702 90 19

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, iskutilavuus suu
rempi kuin 2 800 cm3, käytetyt

16

0

8702 90 31

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, iskutilavuus enin
tään 2 800 cm3, uudet

10

0

8702 90 39

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, iskutilavuus enin
tään 2 800 cm3, käytetyt

10

0

8702 90 90

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kul
jettamiseen, joissa on muu kuin mäntäpolttomoottori

10

0

8703 10 11

Erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot, joissa on
mäntäpolttomoottori

5

0

8703 10 18

Henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ajoneuvot, joissa on muu kuin
mäntäpolttomoottori; golfvaunut ja niiden kaltaiset ajoneuvot

10

0

8703 21 10

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen
iskumäntämoottori, iskutilavuus enintään 1 000 cm3, uudet (ei kuiten
kaan henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ja muut alanimikkeen
8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 21 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen
iskumäntämoottori, iskutilavuus enintään 1 000 cm3, käytetyt (ei kuiten
kaan henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ja muut alanimikkeen
8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 22 10

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen
iskumäntämoottori, iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3 mutta enin
tään 1 500 cm3, uudet (ei kuitenkaan nimikkeen 8702 ajoneuvot, henki
lökuljetukseen lumessa tarkoitetut ajoneuvot ja muut alanimikkeen
8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 22 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen
iskumäntämoottori, iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3 mutta enin
tään 1 500 cm3, käytetyt (ei kuitenkaan henkilökuljetukseen lumessa tar
koitetut ja muut alanimikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0
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8703 23 11

Matkailuautot, joissa on kipinäsytytteinen iskumäntämoottori, iskutilavuus
suurempi kuin 1 500 cm3 mutta enintään 3 000 cm3, uudet

10

0

8703 23 19

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot
ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen iskumäntämoottori, iskutilavuus
suurempi kuin 1 500 cm3 mutta enintään 3 000 cm3, uudet (ei kuiten
kaan alanimikkeisiin 8703 10 10 ja 8703 23 11 kuuluvat)

10

0

8703 23 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen
iskumäntämoottori, iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3 mutta enin
tään 3 000 cm3, käytetyt (ei kuitenkaan henkilökuljetukseen lumessa tar
koitetut ja muut alanimikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 24 10

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen
iskumäntämoottori, iskutilavuus suurempi kuin 3 000 cm3, uudet (ei kui
tenkaan henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ja muut alanimikkeen
8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 24 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on kipinäsytytteinen
iskumäntämoottori, iskutilavuus suurempi kuin 3 000 cm3, käytetyt (ei
kuitenkaan henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ja muut alanimikkeen
8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 31 10

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus enintään
1 500 cm3, uudet (ei kuitenkaan henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut
ja muut alanimikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 31 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus enintään
1 500 cm3, käytetyt (ei kuitenkaan henkilökuljetukseen lumessa tarkoite
tut ja muut alanimikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 32 11

Matkailuautot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai
puolidieselmoottori), iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3 mutta enin
tään 2 500 cm3, uudet

10

0

8703 32 19

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus suurempi
kuin 1 500 cm3 mutta enintään 2 500 cm3, uudet (ei kuitenkaan matkai
luautot, henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ajoneuvot ja muut alani
mikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0
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8703 32 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus suurempi
kuin 1 500 cm3 mutta enintään 2 500 cm3, käytetyt (ei kuitenkaan henki
lökuljetukseen lumessa tarkoitetut ja muut alanimikkeen 8703 10 erityis
ajoneuvot)

10

0

8703 33 11

Matkailuautot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai
puolidieselmoottori), iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3, uudet

10

0

8703 33 19

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus suurempi
kuin 2 500 cm3, uudet (ei kuitenkaan matkailuautot, henkilökuljetukseen
lumessa tarkoitetut ajoneuvot ja muut alanimikkeen 8703 10 erityisajo
neuvot)

10

0

8703 33 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus suurempi
kuin 2 500 cm3, käytetyt (ei kuitenkaan henkilökuljetukseen lumessa tar
koitetut ja muut alanimikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 90 10

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, joissa on sähkömoottori (ei kuitenkaan nimikkeen 8702
moottoriajoneuvot, henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ajoneuvot ja
muut alanimikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8703 90 90

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen
suunnitellut, myös farmariautot ja kilpa-autot, joissa on muu moottori
kuin kipinä- tai puristussytytteinen mäntämoottori tai sähkömoottori (ei
kuitenkaan henkilökuljetukseen lumessa tarkoitetut ajoneuvot ja muut ala
nimikkeen 8703 10 erityisajoneuvot)

10

0

8704 10 10

Dumpperit, muut kuin teillä käytettävät, joissa on puristussytytteinen
mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) tai kipinäsytytteinen män
tämoottori

vapaa

0

8704 10 90

Dumpperit, muut kuin teillä käytettävät, joissa on muu moottori kuin
mäntäpolttomoottori

vapaa

0

8704 21 10

Moottoriajoneuvot, erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityi
sesti suunnitellut (Euratom), joissa on puristussytytteinen mäntämoottori
(diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino enintään 5 tonnia

3,5

0

8704 21 31

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
enintään 5 tonnia, iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3, uudet (paitsi
alanimikkeen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aineiden kulje
tukseen erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

22

0
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8704 21 39

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
enintään 5 tonnia, iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3, käytetyt (paitsi
alanimikkeen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aineiden kulje
tukseen erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

22

0

8704 21 91

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
enintään 5 tonnia, iskutilavuus enintään 2 500 cm3, uudet (paitsi alani
mikkeen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aineiden kulje
tukseen erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

10

0

8704 21 99

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
enintään 5 tonnia, iskutilavuus enintään 2 500 cm3, käytetyt (paitsi alani
mikkeen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aineiden kulje
tukseen erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

10

0

8704 22 10

Moottoriajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (dieseltai puolidieselmoottori), kokonaispaino suurempi kuin 5 tonnia mutta
enintään 20 tonnia, erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityi
sesti suunnitellut (Euratom)

3,5

0

8704 22 91

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
suurempi kuin 5 tonnia mutta enintään 20 tonnia, uudet (paitsi alanimik
keen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen 8705
erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen
erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

22

0

8704 22 99

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
suurempi kuin 5 tonnia mutta enintään 20 tonnia, käytetyt (paitsi alani
mikkeen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aineiden kulje
tukseen erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

22

0

8704 23 10

Moottoriajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (dieseltai puolidieselmoottori), kokonaispaino suurempi kuin 20 tonnia, erittäin
radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom)

3,5

0

8704 23 91

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
suurempi kuin 20 tonnia, uudet (paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin
tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot ja
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut
moottoriajoneuvot)

22

0
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8704 23 99

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussy
tytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino
suurempi kuin 20 tonnia, käytetyt (paitsi alanimikkeen 8704 10 muut
kuin tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneu
vot ja erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut
moottoriajoneuvot)

22

0

8704 31 10

Moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, kokonais
paino enintään 5 tonnia, erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen
erityisesti suunnitellut (Euratom)

3,5

0

8704 31 31

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytyt
teinen mäntämoottori, kokonaispaino enintään 5 tonnia, iskutilavuus suu
rempi kuin 2 800 cm3, uudet (paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin
tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot ja
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut
moottoriajoneuvot)

22

0

8704 31 39

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytyt
teinen mäntämoottori, kokonaispaino enintään 5 tonnia, iskutilavuus suu
rempi kuin 2 800 cm3, käytetyt (paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin
tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot ja
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut
moottoriajoneuvot)

22

0

8704 31 91

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytyt
teinen mäntämoottori, kokonaispaino enintään 5 tonnia, iskutilavuus
enintään 2 800 cm3, uudet (paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin tiellä
käytettävät dumpperit, nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erit
täin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut mootto
riajoneuvot)

10

0

8704 31 99

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytyt
teinen mäntämoottori, kokonaispaino enintään 5 tonnia, iskutilavuus
enintään 2 800 cm3, käytetyt (paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin
tiellä käytettävät dumpperit, nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot ja
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut
moottoriajoneuvot)

10

0

8704 32 10

Moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, kokonais
paino suurempi kuin 5 tonnia, erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisesti suunnitellut (Euratom)

3,5

0

8704 32 91

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytyt
teinen mäntämoottori, kokonaispaino suurempi kuin 5 tonnia, uudet
(paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, ni
mikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aine
iden kuljetukseen erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

22

0
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8704 32 99

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytyt
teinen mäntämoottori, kokonaispaino suurempi kuin 5 tonnia, käytetyt
(paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin tiellä käytettävät dumpperit, ni
mikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot ja erittäin radioaktiivisten aine
iden kuljetukseen erityisesti suunnitellut moottoriajoneuvot)

22

0

8704 90 00

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on muu moot
tori kuin mäntäpolttomoottori (paitsi alanimikkeen 8704 10 muut kuin
tiellä käytettävät dumpperit ja nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot)

10

0

8705 10 00

Nosturiautot (ei kuitenkaan hinausautot)

3,7

0

8705 20 00

Porausautot

3,7

0

8705 30 00

Paloautot (ei kuitenkaan henkilökuljetukseen tarkoitetut)

3,7

0

8705 40 00

Betoninsekoitinautot

3,7

0

8705 90 10

Hinausautot

3,7

0

8705 90 30

Betonipumpulla varustetut ajoneuvot

3,7

0

8705 90 90

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavaran
kuljetukseen suunnitellut (ei kuitenkaan betoninsekoitinautot, paloautot,
porausautot, nosturiautot, betonipumpulla varustetut ajoneuvot ja hinau
sautot)

3,7

0

8706 00 11

Alustat, varustettuina joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (dieseltai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2 500 cm3,
tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on suurempi
kuin 2 800 cm3, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja ja ta
varankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja varten

19

0

8706 00 19

Alustat, varustettuina joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla, jonka is
kutilavuus on suurempi kuin 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2 800 cm3, autoja ja
muita pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja
varten; moottorein varustetut alustat nimikkeen 8701 traktoreita varten

6

0

8706 00 91

Alustat, varustettuina joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla, jonka is
kutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämootto
rilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3, autoja ja muita pääasiassa
henkilönkuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja varten

4,5

0

8706 00 99

Alustat, varustettuina joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (dieseltai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai ki
pinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 cm3, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja ja tavaran
kuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja varten; alustat nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvoja varten

10

0
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8707 10 10

Korit, autoja ja muita pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitettuja moot
toriajoneuvoja varten, teollisesti asennettaviksi tarkoitetut

4,5

0

8707 10 90

Korit, autoja ja muita pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitettuja moot
toriajoneuvoja varten (ei kuitenkaan alanimikkeen 8707 10 10 teollisesti
asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8707 90 10

Korit, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alani
mikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit, tavarankuljetukseen tar
koitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntä
moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutila
vuus on enintään 2.800 cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneu
vot

4,5

0

8707 90 90

Korit, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja
moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja
varten ja erikoismoottoriajoneuvoja varten (ei kuitenkaan tiettyihin alani
mikkeen 8707 90 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tar
koitetut)

4,5

0

8708 10 10

Puskurit ja niiden osat, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi
tarkoitetut: autot ja muut pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitetut
moottoriajoneuvot ja tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on
varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidie
selmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytyttei
sellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3, sekä
nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 10 90

Puskurit ja niiden osat, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen
tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, autoja ja muita pääasiassa henkilönkulje
tukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja
moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 10 10 moottoria
joneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 21 10

Turvavyöt, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut;
autot ja muut pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneu
vot ja tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko
puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3, sekä nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot

3

0

8708 21 90

Moottoriajoneuvojen turvavyöt (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen
8708 21 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 29 10

Korien osat ja tarvikkeet, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi
tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit (pedestrian-controlled) sekä au
tot ja muut pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot
ja tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko pu
ristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka
iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämootto
rilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3, sekä nimikkeen 8705 eri
koismoottoriajoneuvot (ei kuitenkaan puskurit ja turvavyöt)

3

0
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8708 29 90

Korien osat ja tarvikkeet, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi
tarkoitetut: traktorit, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitetut
moottoriajoneuvot, autot ja muut pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoi
tetut moottoriajoneuvot, tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneu
vot ja erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
puskurit ja niiden osat, turvavyöt ja alanimikkeen 8708 29 10 moottoria
joneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut osat ja tarvikkeet)

4,5

0

8708 30 10

Jarrut ja servojarrut sekä niiden osat, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti
asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit (pedestrian-cont
rolled) sekä autot ja muut pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitetut
moottoriajoneuvot ja tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on
varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidie
selmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytyttei
sellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3, sekä
nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 30 91

Levyjarrujen osat, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tar
koitettuja moottoriajoneuvoja, autoja ja muita pääasiassa henkilönkulje
tukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja
moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 30 10 moottoria
joneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 30 99

Jarrut ja servojarrut sekä niiden osat, traktoreita, vähintään 10 henkilön
kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, autoja ja muita pääasiassa
henkilönkuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, tavarankuljetuk
seen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan levyjarrujen osat sekä tiettyihin
alanimikkeen 8708 30 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi
tarkoitetut)

4,5

0

8708 40 20

Vaihdelaatikot ja niiden osat, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit (pedestrian-controlled)
sekä autot ja muut pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitetut moottoria
joneuvot ja tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu
joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoot
tori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä
mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3, sekä nimik
keen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 40 50

Vaihdelaatikot, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitet
tuja moottoriajoneuvoja, autoja ja muita pääasiassa henkilönkuljetukseen
tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moot
toriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten (ei kuitenkaan tiettyi
hin alanimikkeen 8708 40 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 40 91

Vaihdelaatikoiden osat, muottitaottua terästä, traktoreita, vähintään 10
henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, autoja ja muita
pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, tavaran
kuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneu
voja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimik
keen 8708 40 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoite
tut)

4,5

0

8708 40 99

Vaihdelaatikkojen osat traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen
tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suun
niteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoi
tettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 40 20 moot
toriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut ja muottitaotusta te
räksestä valmistetut)

3,5

0
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8708 50 20

Vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos niissä on muita voimansiirtoosia, sekä muut akselit kuin vetoakselit ja niiden osat seuraaviin ajoneu
voihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit,
pääasiallisesti henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneu
vot sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu
joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoot
tori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä
mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimik
keen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 50 35

Vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos niissä on muita voimansiirtoosia, sekä muut akselit kuin vetoakselit traktoreita, vähintään 10 henkilön
kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökul
jetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankulje
tukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja
varten (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 50 20 moottoriajo
neuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 50 55

Osat vetoakseleihin tasauspyörästöineen, myös jos niissä on muita voi
mansiirto-osia, sekä muihin akseleihin kuin vetoakseleihin, muottitaottua
terästä, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja
moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja au
toja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moot
toriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 50 20 moottoriajoneu
voihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 50 91

Osat muihin akseleihin kuin vetoakseleihin traktoreita, vähintään 10 hen
kilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti hen
kilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tava
rankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajo
neuvoja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimik
keen 8708 50 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoite
tut ja muottitaotusta teräksestä valmistetut)

4,5

0

8708 50 99

Osat vetoakseleihin tasauspyörästöineen, myös jos niissä on muita voi
mansiirto-osia, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitet
tuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja
autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja
moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 50 20 moottoria
joneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut, muihin akseleihin kuin
vetoakseleihin tarkoitetut ja muottitaotusta teräksestä valmistetut)

3,5

0

8708 70 10

Pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti
asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti
henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tava
rankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussy
tytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskuti
lavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla,
jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimikkeen 8705 erikois
moottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 70 50

Alumiinipyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet, alumiinia, traktoreita, vähin
tään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pää
asiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajo
neuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikois
moottoriajoneuvoja varten (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen
8708 70 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0
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Tähden muotoiset pyörännavat, valettu yhtenä osana, rautaa tai terästä,
traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoria
joneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita
moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja
ja erikoismoottoriajoneuvoja varten (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen
8708 70 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

3

0

8708 70 99

Pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet, traktoreita, vähintään 10 henkilön
kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökul
jetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankulje
tukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja
varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen
8708 70 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut,
alumiinista valmistetut ja tähden muotoiset pyörännavat, valettu yhtenä
osana, rautaa tai terästä)

4,5

0

8708 80 20

Pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat (myös iskunvaimentimet) seuraa
viin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: pääasiallisesti henki
lönkuljetukseen suunnitellut autot ja muut moottoriajoneuvot sekä tava
rankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, jotka on varustettu joko
puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 80 35

Iskunvaimentimet traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tar
koitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunni
teltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitet
tuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten (ei kuiten
kaan tiettyihin alanimikkeen 8708 80 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti
asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 80 55

Kallistuksen vakaimet ja vääntövarret traktoreita, vähintään 10 henkilön
kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökul
jetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankulje
tukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja
varten (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 80 20 moottoriajo
neuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

3,5

0

8708 80 91

Pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat, muottitaottua terästä, traktoreita,
vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja,
pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoria
joneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikois
moottoriajoneuvoja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyi
hin alanimikkeen 8708 80 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut, iskunvaimentimet sekä kallistuksen vakaimet ja vääntö
varret)

4,5

0

8708 80 99

Pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat traktoreita, vähintään 10 henkilön
kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökul
jetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankulje
tukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja
varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen
8708 80 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut, is
kunvaimentimet, kallistuksen vakaimet, vääntövarret ja muottitaotusta te
räksestä valmistetut)

3,5

0
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Jäähdyttimet ja niiden osat, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti henkilön
kuljetukseen suunnitellut autot ja muut moottoriajoneuvot sekä tavaran
kuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, jotka on varustettu joko pu
ristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka
iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämootto
rilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimikkeen 8705 eri
koismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 91 35

Jäähdyttimet traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitet
tuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja
autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja
moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten (ei kuitenkaan
tiettyihin alanimikkeen 8708 91 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asen
nettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 91 91

Jäähdyttimien osat, muottitaottua terästä, traktoreita, vähintään 10 henki
lön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henki
lökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavaran
kuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneu
voja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimik
keen 8708 91 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoite
tut)

4,5

0

8708 91 99

Jäähdyttimien osat, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tar
koitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunni
teltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitet
tuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 91 20 moot
toriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut ja muottitaotusta te
räksestä valmistetut)

3,5

0

8708 92 20

Äänenvaimentimet ja pakoputket sekä niiden osat, seuraaviin ajoneuvoi
hin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit,
pääasiallisesti henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneu
vot sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu
joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoot
tori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä
mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimik
keen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 92 35

Äänenvaimentimet ja pakoputket traktoreita, vähintään 10 henkilön kul
jettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökulje
tukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankulje
tukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja
varten (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 92 20 moottoriajo
neuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 92 91

Äänenvaimentimien ja pakoputkien osat, muottitaottua terästä, trakto
reita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneu
voja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita
moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja
ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan tiettyihin alanimikkeen 8708 92 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti
asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0
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Äänenvaimentimien ja pakoputkien osat traktoreita, vähintään 10 henki
lön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henki
lökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavaran
kuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneu
voja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimik
keen 8708 92 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoite
tut ja muottitaotusta teräksestä valmistetut)

3,5

0

8708 93 10

Kytkimet ja niiden osat, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi
tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti henkilönkuljetuk
seen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tavarankuljetukseen tar
koitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntä
moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutila
vuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajo
neuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 93 90

Kytkimet ja niiden osat traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen
tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suun
niteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoi
tettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 93 10 moot
toriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 94 20

Ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet ja niiden osat, seuraaviin
ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: Pääasiallisesti henkilön
kuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tavarankuljetuk
seen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä
mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on
enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskuti
lavuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajo
neuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 94 35

Ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet, traktoreita, vähintään 10
henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti
henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, ta
varankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajo
neuvoja varten (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 94 20 moot
toriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 94 91

Ohjauspyörien, ohjauspylväiden ja ohjausvaihteiden osat, muottitaottua
terästä, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja
moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuja au
toja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitettuja moot
toriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimikkeen 8708 94 20 moottoriajoneu
voihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut)

4,5

0

8708 94 99

Ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet traktoreita, vähintään 10
henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti
henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, ta
varankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajo
neuvoja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimik
keen 8708 94 20 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoite
tut ja muottitaotusta teräksestä valmistetut)

3,5

0
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Turvatyynyt täyttöjärjestelmineen ja niiden osat, seuraaviin ajoneuvoihin
teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pää
asiallisesti henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot
sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko
puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3 sekä nimikkeen
8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

3

0

8708 95 91

Turvatyynyt täyttöjärjestelmineen ja niiden osat traktoreita, vähintään 10
henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti
henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, ta
varankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajo
neuvoja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimik
keen 8708 95 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoite
tut)

4,5

0

8708 95 99

Turvatyynyt täyttöjärjestelmineen ja niiden osat traktoreita, vähintään 10
henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti
henkilökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, ta
varankuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajo
neuvoja varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tiettyihin alanimik
keen 8708 95 10 moottoriajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoite
tut ja muottitaotusta teräksestä valmistetut)

3,5

0

8708 99 10

Osat ja tarvikkeet, seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoi
tetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti henkilönkuljetukseen
suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tavarankuljetukseen tarkoite
tut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootto
rilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään
2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on
enintään 2 800 cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot,
muualle kuulumattomat

3

0

8708 99 93

Osat ja tarvikkeet, muottitaottua terästä, traktoreita, vähintään 10 henki
lön kuljettamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henki
lökuljetukseen suunniteltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavaran
kuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneu
voja varten, muualle kuulumattomat

4,5

0

8708 99 97

Osat ja tarvikkeet, traktoreita, vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tar
koitettuja moottoriajoneuvoja, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunni
teltuja autoja ja muita moottoriajoneuvoja, tavarankuljetukseen tarkoitet
tuja moottoriajoneuvoja ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan muottitaotusta teräksestä valmistetut)

3,5

0

8709 11 10

Sähköllä toimivat ajoneuvot, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita, erit
täin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Eura
tom)

2

0

8709 11 90

Sähköllä toimivat ajoneuvot, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja
jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä ta
varan kuljetukseen lyhyitä matkoja, mukaan lukien traktorit, jollaisia käy
tetään rautatieasemilla (ei kuitenkaan erittäin radioaktiivisten aineiden kul
jetukseen erityisesti suunnitellut)

4

0
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8709 19 10

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita, erittäin ra
dioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) (ei
kuitenkaan sähköllä toimivat trukit)

2

0

8709 19 90

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käy
tetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kulje
tukseen lyhyitä matkoja, mukaan lukien traktorit, jollaisia käytetään rauta
tieasemilla (ei kuitenkaan sähköllä toimivat sekä erittäin radioaktiivisten
aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut)

4

0

8709 90 00

Sellaisten itseliikkuvien trukkien osat, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylait
teita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lento
kentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja, mukaan lukien traktorit, jol
laisia käytetään rautatieasemilla, muualle kuulumattomat

3,5

0

8710 00 00

Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut,
myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8711 10 00

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät,
joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus enintään 50 cm3

8

0

8711 20 10

Skootterit, iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3 mutta enintään 250 cm3

8

0

8711 20 91

Moottoripyörät (myös mopot), joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskuti
lavuus suurempi kuin 50 cm3 mutta enintään 80 cm3 (ei kuitenkaan
skootterit)

8

0

8711 20 93

Moottoripyörät (myös mopot), joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskuti
lavuus suurempi kuin 80 cm3 mutta enintään 125 cm3 (ei kuitenkaan
skootterit)

8

0

8711 20 98

Moottoripyörät (myös mopot), joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskuti
lavuus suurempi kuin 125 cm3 mutta enintään 250 cm3 (ei kuitenkaan
skootterit)

8

0

8711 30 10

Moottoripyörät (myös mopot), joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskuti
lavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta enintään 380 cm3

6

0

8711 30 90

Moottoripyörät (myös mopot), joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskuti
lavuus suurempi kuin 380 cm3 mutta enintään 500 cm3

6

0

8711 40 00

Moottoripyörät (myös mopot), joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskuti
lavuus suurempi kuin 500 cm3 mutta enintään 800 cm3

6

0

8711 50 00

Moottoripyörät (myös mopot), joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskuti
lavuus suurempi kuin 800 cm3

6

0
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8711 90 00

Moottoripyörien sivuvaunut

6

0

8712 00 10

Polkupyörät, joissa ei ole kuulalaakereita

15

0

8712 00 30

Polkupyörät, moottorittomat, joissa on kuulalaakerit

14

0

8712 00 80

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorit
tomat, joissa on kuulalaakerit (ei kuitenkaan kaksipyöräiset)

15

0

8713 10 00

Pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvälineet, joissa ei ole mekaa
nista kuljetuskoneistoa

vapaa

0

8713 90 00

Pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvälineet, moottoroidut tai
muuten mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivat (ei kuitenkaan mootto
riajoneuvot ja polkupyörät, jotka on sovitettu liikuntarajoitteisten käyt
töön)

vapaa

0

8714 11 00

Moottoripyörien (myös mopojen) satulat ja istuimet

3,7

0

8714 19 00

Moottoripyörien (myös mopojen) osat ja tarvikkeet, muualle kuulumatto
mat

3,7

0

8714 20 00

Osat ja tarvikkeet, pyörätuoleja ja muita liikuntarajoitteisten kulkuvälineitä
varten, muualle kuulumattomat

vapaa

0

8714 91 10

Polkupyörien rungot, moottoroimattomat

4,7

0

8714 91 30

Polkupyörien etuhaarukat

4,7

0

8714 91 90

Etuhaarukoiden osat, polkupyöriin tarkoitetut

4,7

0

8714 92 10

Polkupyörien vanteet

4,7

0

8714 92 90

Polkupyörien puolat

4,7

0

8714 93 10

Polkupyörien navat, joissa ei ole vapaaratasta tai jarrulaitetta

4,7

0

8714 93 90

Polkupyörien vapaarattaiden ketjupyörät

4,7

0

8714 94 10

Polkupyörien jarrunavat

4,7

0

8714 94 30

Polkupyörien jarrut (muut kuin jarrunavat)

4,7

0

8714 94 90

Polkupyörien jarrujen (myös jarrunapojen) osat, muualle kuulumattomat

4,7

0

8714 95 00

Polkupyörien satulat

4,7

0

8714 96 10

Polkupyörien polkimet

4,7

0
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8714 96 30

Polkupyörien kampilaitteet

4,7

0

8714 96 90

Polkupyörien polkimien ja kampilaitteiden osat, muualle kuulumattomat

4,7

0

8714 99 10

Polkupyörien ohjaustangot

4,7

0

8714 99 30

Polkupyörien tavaratelineet

4,7

0

8714 99 50

Polkupyörien irroitusvaihteet

4,7

0

8714 99 90

Polkupyörien osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

4,7

0

8715 00 10

Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoi
tetut laitteet

2,7

0

8715 00 90

Lastenvaunujen, lastenrattaiden ja niiden kaltaisten lasten kuljettamiseen
tarkoitettujen laitteiden osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

8716 10 10

Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten, ko
koontaitettavat

2,7

0

8716 10 91

Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten,
muut kuin kokoontaitettavat, paino enintään 750 kg

2,7

0

8716 10 94

Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten,
paino suurempi kuin 750 kg mutta enintään 1 600 kg

2,7

0

8716 10 96

Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten,
paino suurempi kuin 1 600 kg mutta enintään 3 500 kg

2,7

0

8716 10 99

Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten,
muut kuin kokoontaitettavat, paino suurempi kuin 3 500 kg

2,7

0

8716 20 00

Maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puo
liperävaunut

2,7

0

8716 31 00

Säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut, muut kuin kiskoilla kulkevat

2,7

0

8716 39 10

Perävaunut ja puoliperävaunut, muut kuin kiskoilla kulkevat, erittäin ra
dioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom)

2,7

0

8716 39 30

Puoliperävaunut tavarankuljetukseen, uudet (ei kuitenkaan maataloudessa
käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat puoliperävaunut, säiliöpuoliperä
vaunut sekä erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suun
nitellut puoliperävaunut (Euratom))

2,7

0
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8716 39 51

Perävaunut tavarankuljetukseen, yksiakseliset, uudet (ei kuitenkaan maata
loudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut, säiliöperä
vaunut, erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitel
lut perävaunut sekä puoliperävaunut (Euratom))

2,7

0

8716 39 59

Perävaunut tavarankuljetukseen, moniakseliset, uudet (ei kuitenkaan maa
taloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut, säiliöperä
vaunut, erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitel
lut perävaunut sekä puoliperävaunut (Euratom))

2,7

0

8716 39 80

Perävaunut ja puoliperävaunut tavarankuljetukseen, käytetyt (ei kuiten
kaan maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja
puoliperävaunut, säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut, erittäin radioaktii
visten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut perävaunut ja puolipe
rävaunut (Euratom))

2,7

0

8716 40 00

Perävaunut ja puoliperävaunut, muut kuin kiskoilla kulkevat (ei kuiten
kaan tavarankuljetukseen tarkoitetut sekä matkailuperävaunut ja -puolipe
rävaunut asumista tai retkeilyä varten)

2,7

0

8716 80 00

Käsin vedettävät tai työnnettävät kuljetusvälineet ja muut kuljetusvälineet
ilman mekaanista kuljetuskoneistoa (ei kuitenkaan perävaunut ja puolipe
rävaunut)

1,7

0

8716 90 10

Perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden mekaanista kuljetuskoneistoa
vailla olevien kuljetusvälineiden alustat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8716 90 30

Perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden mekaanista kuljetuskoneistoa
vailla olevien kuljetusvälineiden korit, muualle kuulumattomat

1,7

0

8716 90 50

Perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden mekaanista kuljetuskoneistoa
vailla olevien kuljetusvälineiden akselit, muualle kuulumattomat

1,7

0

8716 90 90

Perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden mekaanista kuljetuskoneistoa
vailla olevien kuljetusvälineiden osat, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan alustat, korit ja akselit)

1,7

0

8801 00 10

Purje- ja liitolentokoneet, jotka ovat ilman moottoria ja joita ei voi varus
taa moottorilla, sekä riippuliitimet; ilmapallot ja -laivat (ei kuitenkaan
leikki-ilmapallot)

3,7

0

8801 00 90

Leijat sekä muut moottorittomat ilma-alukset (ei kuitenkaan purje- ja liito
lentokoneet, riippuliitimet, ilmapallot ja lasten leijat)

2,7

0

8802 11 00

Helikopterit, omapaino enintään 2 000 kg

7,5

0

8802 12 00

Helikopterit, omapaino suurempi kuin 2 000 kg

2,7

0

8802 20 00

Lentokoneet ja muut moottoroidut ilma-alukset, omapaino enintään
2 000 kg (ei kuitenkaan helikopterit ja ilmalaivat)

7,7

0
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8802 30 00

Lentokoneet ja muut moottoroidut ilma-alukset, omapaino suurempi kuin
2 000 kg mutta enintään 15 000 kg (ei kuitenkaan helikopterit ja ilmalai
vat)

2,7

0

8802 40 00

Lentokoneet ja muut moottoroidut ilma-alukset, omapaino enintään
15 000 kg (ei kuitenkaan helikopterit ja ilmalaivat)

2,7

0

8802 60 10

Avaruusalukset (myös satelliitit)

4,2

0

8802 60 90

Kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset

4,2

0

8803 10 00

Potkurit ja roottorit sekä niiden osat, ilma-aluksissa käytettävät, muualle
kuulumattomat

2,7

0

8803 20 00

Laskutelineet ja niiden osat, ilma-aluksissa käytettävät, muualle kuulumat
tomat

2,7

0

8803 30 00

Ilma-alusten tai helikoptereiden osat, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan purje- ja liitolentokoneisiin tarkoitetut)

2,7

0

8803 90 10

Leijojen osat

1,7

0

8803 90 20

Avaruusalusten (myös satelliittien) osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8803 90 30

Avaruusalusten kantorakettien sekä suborbitaalisten alusten osat, muualle
kuulumattomat

1,7

0

8803 90 90

Ilma-alusten osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan avaruusalusten
(myös satelliittien) sekä kantorakettien ja suborbitaalisten alusten osat)

2,7

0

8804 00 00

Laskuvarjot (myös ohjattavat laskuvarjot sekä liitovarjot) ja roottorivarjo
(rotochutes); niiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

2,7

0

8805 10 10

Ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat, muualle kuulumattomat (ei kui
tenkaan moottorikäyttöiset vintturit purje- ja liitolentokoneiden lähettämi
seen)

2,7

0

8805 10 90

Lentotukialusten kannella ja lentoasemilla käytettävät jarrutuslaitteet ja nii
den kaltaiset laitteet sekä niiden osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

8805 21 00

Ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat

1,7

0

8805 29 00

Laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten ja niiden osat, muualle
kuulumattomat (ei kuitenkaan ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat)

1,7

0

8901 10 10

Risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suun
niteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen sekä kaikenlaiset lautta-alukset,
merialukset

vapaa

0

8901 10 90

Risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suun
niteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen sekä kaikenlaiset lautta-alukset
(ei kuitenkaan merialukset)

1,7

0
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vapaa

0

1,7

0

vapaa

0

1,7

0

8901 20 10

Säiliöalukset, meriliikenteeseen tarkoitetut

8901 20 90

Säiliöalukset (ei kuitenkaan merialukset)

8901 30 10

Jäähdytysalukset, meriliikenteeseen tarkoitetut (ei kuitenkaan säiliöalukset)

8901 30 90

Jäähdytysalukset (ei kuitenkaan merialukset ja säiliöalukset)

8901 90 10

Tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä henkilö- että tavaran
kuljetukseen tarkoitetut alukset, merialukset (ei kuitenkaan jäähdytysaluk
set, säiliöalukset, lautta-alukset ja alukset, jotka on suunniteltu pääasial
lisesti henkilökuljetukseen)

vapaa

0

8901 90 91

Tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja sekä henkilö- että tavarankulje
tukseen tarkoitetut alukset, mekaanisella kuljetuskoneistolla varustamatto
mat (ei kuitenkaan merialukset, jäähdytysalukset, säiliöalukset, lautta-aluk
set ja alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen)

1,7

0

8901 90 99

Tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja sekä henkilö- että tavarankulje
tukseen tarkoitetut alukset, mekaanisella kuljetuskoneistolla varustetut (ei
kuitenkaan merialukset, jäähdytysalukset, säiliöalukset, lautta-alukset ja
alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen)

1,7

0

8902 00 12

Kalastusalukset sekä tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta
tai säilöntää varten, merialukset, bruttovetoisuus suurempi kuin 250

vapaa

0

8902 00 18

Kalastusalukset sekä tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta
tai säilöntää varten, merialukset, bruttovetoisuus enintään 250

vapaa

0

8902 00 90

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta tai
säilöntää varten (ei kuitenkaan merialukset ja kalastusalukset urheilua var
ten)

1,7

0

8903 10 10

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset, ilmatäytteiset, paino enintään
100 kg

2,7

0

8903 10 90

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset, ilmatäytteiset, paino suurem
pi kuin 100 kg

1,7

0

8903 91 10

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut purjeveneet ja huvialukset, myös jos
niissä on apumoottori, merialukset

vapaa

0

8903 91 92

Purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori, pituus enintään 7,5 m

1,7

0

8903 91 99

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut purjeveneet ja huvialukset, myös jos
niissä on apumoottori, pituus suurempi kuin 7,5 m (ei kuitenkaan meria
lukset)

1,7

0
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8903 92 10

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut moottoriveneet ja -huvialukset, me
rialukset (muut kuin perämoottoriveneet)

vapaa

0

8903 92 91

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut moottoriveneet, pituus enintään
7,5 m (muut kuin perämoottoriveneet)

1,7

0

8903 92 99

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut moottoriveneet, pituus suurempi
kuin 7,5 m, (muut kuin perämoottoriveneet ja ei kuitenkaan merialukset)

1,7

0

8903 99 10

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset sekä soutuveneet ja kanootit,
paino enintään 100 kg (ei kuitenkaan muulla kuin perämoottorilla varus
tetut moottoriveneet, purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori, sekä
ilmatäytteiset veneet)

2,7

0

8903 99 91

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset sekä soutuveneet ja kanootit,
paino suurempi kuin 100 kg, pituus enintään 7,5 m (ei kuitenkaan muulla
kuin perämoottorilla varustetut moottoriveneet, purjeveneet, myös jos
niissä on apumoottori, sekä ilmatäytteiset veneet)

1,7

0

8903 99 99

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset sekä soutuveneet ja kanootit,
paino suurempi kuin 100 kg, pituus suurempi kuin 7,5 m (ei kuitenkaan
muulla kuin perämoottorilla varustetut moottoriveneet, purjeveneet, myös
jos niissä on apumoottori, sekä ilmatäytteiset veneet)

1,7

0

8904 00 10

Hinaajat, meri- ja sisävesikelpoiset

vapaa

0

8904 00 91

Työntöalukset, meriliikenteeseen tarkoitetut

vapaa

0

8904 00 99

Työntöalukset (ei kuitenkaan merialukset)

1,7

0

8905 10 10

Ruoppausalukset, meriliikenteeseen tarkoitetut

vapaa

0

8905 10 90

Ruoppausalukset (ei kuitenkaan merialukset)

1,7

0

8905 20 00

Uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

vapaa

0

8905 90 10

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut aluk
set, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrat
tuna (ei kuitenkaan ruoppausalukset, uivat tai upotettavat poraus- tai tuo
tantolautat; kalastusalukset ja sota-alukset)

vapaa

0

8905 90 90

Majakkalaivat, ruiskualukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjeh
duskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna (ei kuiten
kaan merialukset, ruoppausalukset, uivat tai upotettavat poraus- tai tuo
tantolautat; kalastusalukset ja sota-alukset)

1,7

0

8906 10 00

Kaikenlaiset sota-alukset

vapaa

0

8906 90 10

Merialukset, myös pelastusveneet (ei kuitenkaan sota-alukset, soutuveneet
ja muut nimikkeiden 8901–8905 alukset sekä romutettaviksi tarkoitetut
alukset)

vapaa

0
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8906 90 91

Alukset, myös pelastusveneet, paino enintään 100 kg (ei kuitenkaan sou
tuveneet ja muut nimikkeiden 8901–8905 alukset sekä romutettaviksi tar
koitetut alukset)

2,7

0

8906 90 99

Alukset, myös pelastusveneet, paino suurempi kuin 100 kg (ei kuitenkaan
merialukset, sota-alukset, soutuveneet ja muut nimikkeiden 8901–8905
alukset sekä romutettaviksi tarkoitetut uivat rakenteet)

1,7

0

8907 10 00

Ilmatäytteiset lautat

2,7

0

8907 90 00

Lautat, säiliöt, kasuunit, laiturit, poijut ja merimerkit ja muut uivat raken
teet (ei kuitenkaan ilmatäytteiset lautat, nimikkeiden 8901–8906 alukset
ja romutettaviksi tarkoitetut uivat rakenteet)

2,7

0

8908 00 00

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet

vapaa

0

9001 10 10

Kuvien johtamiseen käytettävät optiset kuitukaapelit (ei kuitenkaan nimik
keen 8544 yksittäiset, omissa kuorissa olevat kuidut)

2,9

0

9001 10 90

Optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset kuitukaapelit (ei kuitenkaan
nimikkeen 8544 yksittäiset, omissa kuorissa olevat kuidut sekä kuvien
johtamiseen käytettävät kaapelit)

2,9

0

9001 20 00

Polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt

2,9

0

9001 30 00

Piilolasit

2,9

0

9001 40 20

Silmälasilinssit, lasia, muuhun kuin näön korjaamiseen käytettävät

2,9

0

9001 40 41

Silmälasilinssit, lasia, näön korjaamiseen käytettävät, molemmat puolet
viimeistelty, yksi polttopiste

2,9

0

9001 40 49

Silmälasilinssit, lasia, näön korjaamiseen käytettävät, molemmat puolet
viimeistelty, kaksi tai useampi polttopiste

2,9

0

9001 40 80

Silmälasilinssit, lasia (ei kuitenkaan linssit, joiden molemmat puolet on vii
meistelty)

2,9

0

9001 50 20

Silmälasilinssit, muuta ainetta kuin lasia, muuhun kuin näön korjaamiseen
käytettävät

2,9

0

9001 50 41

Silmälasilinssit, muuta ainetta kuin lasia, näön korjaamiseen käytettävät,
molemmat puolet viimeistelty, yksi polttopiste

2,9

0

9001 50 49

Silmälasilinssit, muuta ainetta kuin lasia, näön korjaamiseen käytettävät,
molemmat puolet viimeistelty (ei kuitenkaan linssit, joissa on kaksi tai
useampi polttopiste)

2,9

0

9001 50 80

Silmälasilinssit (ei kuitenkaan lasia), osittain viimeistellyt

2,9

0

9001 90 00

Mitä ainetta tahansa olevat kehystämättömät linssit, prismat, peilit ja
muut optiset elementit (ei kuitenkaan tällaiset elementit optisesti työstä
mättömästä lasista, piilolasit ja silmälasilinssit)

2,9

0
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9002 11 00

Objektiivit kameroita, projektoreita tai valokuvan suurennus- tai pienen
nyslaitteita varten

6,7

0

9002 19 00

Objektiivit (ei kuitenkaan kameroita, projektoreita tai valokuvan suuren
nus- tai pienennyslaitteita varten)

6,7

0

9002 20 00

Optiset suodattimet, kun ne ovat kojeiden tai laitteiden osia tai tarvikkeita,
kehystetyt tai asennetut

6,7

0

9002 90 00

Mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt linssit, prismat, peilit ja muut opti
set elementit, kun ne ovat kojeiden tai laitteiden osia tai tarvikkeita (ei kui
tenkaan objektiivit kameroita, projektoreita tai valokuvan suurennus- tai
pienennyslaitteita varten sekä tällaiset elementit, optisesti työstämätöntä
lasia, ja suodattimet)

6,7

0

9003 11 00

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, muovia

2,2

0

9003 19 10

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, jalome
tallia tai valssattua jalometallia

2,2

0

9003 19 30

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, epäjaloa
metallia

2,2

0

9003 19 90

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat (ei kui
tenkaan metallia tai muovia)

2,2

0

9003 90 00

Silmälasien ja niiden kaltaisten esineiden kehysten osat, muualle kuulu
mattomat

2,2

0

9004 10 10

Aurinkolasit, joissa on optisesti työstetyt linssit

2,9

0

9004 10 91

Aurinkolasit, joissa on muovilinssit, optisesti työstämättömät

2,9

0

9004 10 99

Aurinkolasit, joissa on lasilinssit, optisesti työstämättömät

2,9

0

9004 90 10

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaami
seen tai muuhun tarkoitukseen, joissa on muovilinssit (ei kuitenkaan nä
kökyvyn tarkastamiseen käytetyt silmälasit, aurinkolasit, piilolinssit, silmä
lasien linssit ja kehykset)

2,9

0

9004 90 90

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaami
seen tai muuhun tarkoitukseen (muut kuin silmälasit, joissa on muovilins
sit, ja ei kuitenkaan näkökyvyn tarkastamiseen käytetyt silmälasit, aurinko
lasit piilolinssit, silmälasien linssit ja kehykset)

2,9

0

9005 10 00

Kaksiokulaariset kiikarit

4,2

0

9005 80 00

Kiikarit, tähtitieteelliset ja muut optiset kaukoputket sekä muut tähtitie
teelliset kojeet (ei kuitenkaan kaksiokulaariset kiikarit, radiotähtitieteelliset
kojeet ja muut muualle kuuluvat kojeet tai laitteet)

4,2

0

9005 90 00

Kiikarien, tähtitieteellisten ja muiden optisten kaukoputkien ja muiden
tähtitieteellisten kojeiden osat ja tarvikkeet (myös jalustat), muualle kuulu
mattomat

4,2

0
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9006 10 00

Kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai painosylinterien valmistami
seen

4,2

0

9006 30 00

Kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen käyttöön, ilmavalo
kuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälliseen tai kirurgiseen tutkimukseen; oi
keuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa vertailevaan valokuvaukseen käy
tettävät kamerat

4,2

0

9006 40 00

Pikakuvakamerat (ei kuitenkaan alanimikkeen 9006 10 tai 9006 30 eri
koiskamerat)

3,2

0

9006 51 00

Yksisilmäiset peilikamerat enintään 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten (ei
kuitenkaan pikakuvakamerat ja alanimikkeen 9006 10 tai 9006 30 eri
koiskamerat)

4,2

0

9006 52 00

Kamerat pienempää kuin 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten (ei kuiten
kaan pikakuvakamerat, yksisilmäiset peilikamerat ja alanimikkeen
9006 10 tai 9006 30 erikoiskamerat)

4,2

0

9006 53 10

Kertakäyttökamerat 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten

4,2

0

9006 53 80

Kamerat 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten (ei kuitenkaan pikakuvaka
merat, kertakäyttökamerat, yksisilmäiset peilikamerat ja alanimikkeen
9006 10 tai 9006 30 erikoiskamerat ja kertakäyttökamerat)

4,2

0

9006 59 00

Kamerat suurempaa kuin 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten tai laakafil
miä varten (ei kuitenkaan pikakuvakamerat ja alanimikkeen 9006 10 tai
9006 30 erikoiskamerat)

4,2

0

9006 61 00

Sähköpurkauslampulla toimivat (”elektroniset”) valokuvaussalamalaitteet

3,2

0

9006 69 00

Valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput (ei kuitenkaan säh
köpurkauslampulla toimivat)

3,2

0

9006 91 00

Valokuvauskameroiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

3,7

0

9006 99 00

Valokuvaussalamalaitteiden ja valokuvaussalamalamppujen osat ja tarvik
keet, muualle kuulumattomat

3,2

0

9007 11 00

Elokuvakamerat pienempää kuin 16 mm:n levyistä filmiä tai 2 x 8 mm:n
filmiä varten

3,7

0

9007 19 00

Elokuvakamerat vähintään 16 mm:n levyistä filmiä varten (ei kuitenkaan
2 x 8 mm:n filmiä varten)

3,7

0

9007 20 00

Elokuvaprojektorit

3,7

0

9007 91 00

Elokuvakameroiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

3,7

0
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9007 92 00

Elokuvaprojektoreiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

3,7

0

9008 10 00

Diaprojektorit

3,7

0

9008 20 00

Mikrofilmien, mikrokorttien tai muiden mikrolomakkeiden lukulaitteet,
myös kopioivat

3,7

0

9008 30 00

Projektorit (ei kuitenkaan diaprojektorit ja mikrofilmien, mikrokorttien tai
muiden mikrolomakkeiden lukulaitteet)

3,7

0

9008 40 00

Valokuvan suurennus- ja pienennyslaitteet

3,7

0

9008 90 00

Projektorien sekä valokuvan suurennus- tai pienennyslaitteiden osat ja tar
vikkeet, muualle kuulumattomat

3,7

0

9010 10 00

Laitteet ja varusteet, jotka automaattisesti kehittävät valokuva- tai elokuva
filmin tai rullilla olevan valokuvapaperin tai jotka automaattisesti valotta
vat kehitetyn filmin rullilla olevalle valokuvauspaperille

2,7

0

9010 50 00

Laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratorioita varten, muualle
kuulumattomat; negatiivientarkastuslaitteet

2,7

0

9010 60 00

Valkokankaat

2,7

0

9010 90 00

Valokuva- ja elokuvalaboratorioihin tarkoitettujen laitteiden ja varusteiden
sekä negatiivintarkistuslaitteiden ja valokuvakankaiden osat ja tarvikkeet,
muualle kuulumattomat

2,7

0

9011 10 10

Optiset stereomikroskoopit, joissa on erityisesti puolijohdekiekkojen tai
hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten suunnitellut laitteet

vapaa

0

9011 10 90

Optiset stereomikroskoopit (ei kuitenkaan ne, joissa on erityisesti puoli
johdekiekkojen tai hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten suunnitel
lut laitteet)

6,7

0

9011 20 10

Mikrovalokuvaukseen tarkoitetut mikroskoopit, joissa on erityisesti puoli
johdekiekkojen tai hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten suunnitel
lut laitteet (ei kuitenkaan stereomikroskoopit)

vapaa

0

9011 20 90

Optiset mikroskoopit mikrovalokuvausta, mikroelokuvausta tai mikropro
jisointia varten (ei kuitenkaan ne, joissa on erityisesti puolijohdekiekkojen
tai hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten suunnitellut laitteet, sekä
stereomikroskoopit)

6,7

0

9011 80 00

Optiset mikroskoopit (ei kuitenkaan mikroskoopit mikrovalokuvausta,
mikroelokuvausta tai mikroprojisointia varten, stereomikroskoopit, kaksi
okulaariset oftamoloskoopit sekä nimikkeen 9031 kojeet, laitteet ja ko
neet)

6,7

0
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9011 90 10

Seuraavien laitteiden osat ja tarvikkeet: optiset stereomikroskoopit ja mik
rovalokuvaukseen tarkoitetut optiset mikroskoopit, joissa on erityisesti
puolijohdekiekkojen tai hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten
suunnitellut laitteet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9011 90 90

Optisten yhdistelmämikroskooppien osat ja tarvikkeet, muualle kuulumat
tomat (ei kuitenkaan optiset stereomikroskoopit ja mikrovalokuvaukseen
tarkoitetut optiset mikroskoopit, joissa on erityisesti puolijohdekiekkojen
tai hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten suunnitellut laitteet)

6,7

0

9012 10 10

Elektronimikroskoopit, joissa on erityisesti puolijohdekiekkojen tai hius
ristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten suunnitellut laitteet

vapaa

0

9012 10 90

Elektronimikroskoopit, protonimikroskoopit ja diffraktiolaitteet (ei kuiten
kaan elektronimikroskoopit, joissa on erityisesti puolijohdekiekkojen tai
hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten suunnitellut laitteet)

3,7

0

9012 90 10

Seuraavien laitteiden osat ja tarvikkeet: elektronimikroskoopit, joissa on
erityisesti puolijohdekiekkojen tai hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta
varten suunnitellut laitteet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9012 90 90

Elektronimikroskooppien, protonimikroskooppien ja diffraktiolaitteiden
osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan elektronimikros
koopit, joissa on erityisesti puolijohdekiekkojen tai hiusristikoiden käsitte
lyä ja kuljetusta varten suunnitellut laitteet)

3,7

0

9013 10 00

Aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoopit; kaukoputket, jotka on
suunniteltu 90 ryhmän tai XVI jakson 84 ja 85 ryhmän koneiden, laittei
den tai kojeiden osiksi

4,7

0

9013 20 00

Laserit (ei kuitenkaan laserdiodit)

4,7

0

9013 80 20

Aktiivimatriisi-nestekidelaitteet

vapaa

0

9013 80 30

Nestekidelaitteet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9013 80 90

Suurennuslasit, langanlaskuluupit, stereoskoopit, kaleidoskoopit ja muut
optiset laitteet ja kojeet, muualle 90 ryhmään kuulumattomat

4,7

0

9013 90 10

Nestekidenäytöissä (LCD) käytettävät osat ja tarvikkeet

vapaa

0

9013 90 90

Lasereiden ja muiden optisten laitteiden ja kojeiden, jotka eivät kuulu
muualle 90 ryhmään, osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

4,7

0

9014 10 00

Kompassit

2,7

0

9014 20 20

Lento- tai avaruusnavigoinnissa käytettävät inertianavigointijärjestelmät (ei
kuitenkaan kompassit ja radionavigointilaitteet)

3,7

0
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9014 20 80

Lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet (ei kuitenkaan inertianavi
gointijärjestelmät, kompassit ja radionavigointilaitteet)

3,7

0

9014 80 00

Navigointikojeet ja -laitteet (ei kuitenkaan lento- tai avaruusnavigoinnissa
käytettävät, kompassit ja radionavigointilaitteet)

3,7

0

9014 90 00

Kompassien ja muiden navigointikojeiden ja -laitteiden osat, muualle kuu
lumattomat

2,7

0

9015 10 10

Etäisyysmittarit, elektroniset

3,7

0

9015 10 90

Etäisyysmittarit, muut kuin elektroniset

2,7

0

9015 20 10

Teodoliitit ja takymetrit, elektroniset

3,7

0

9015 20 90

Teodoliitit ja takymetrit, muut kuin elektroniset

2,7

0

9015 30 10

Vaaituskojeet, elektroniset

3,7

0

9015 30 90

Vaaituskojeet, muut kuin elektroniset

2,7

0

9015 40 10

Fotogrammetriset kojeet ja laitteet, elektroniset

3,7

0

9015 40 90

Fotogrammetriset kojeet ja laitteet, muut kuin elektroniset

2,7

0

9015 80 11

Meteorologiset, hydrologiset ja geofysikaaliset kojeet ja laitteet, elektroni
set (ei kuitenkaan kompassit, etäisyysmittarit, teodoliitit, takymetrit, vaai
tuskojeet ja fotogrammetriset kojeet ja laitteet)

3,7

0

9015 80 19

Geodeettiset, topografiset, hydrografiset tai oseanografiset kojeet ja lait
teet, elektroniset (ei kuitenkaan kompassit, etäisyysmittarit, teodoliitit, ta
kymetrit, vaaituskojeet ja fotogrammetriset kojeet ja laitteet)

3,7

0

9015 80 91

Geodeettiset, topografiset, maanmittaus- ja vaaituskojeet- ja laitteet sekä
hydrografiset kojeet, muut kuin elektroniset (ei kuitenkaan kompassit,
etäisyysmittarit, teodoliitit, takymetrit, vaaituskojeet ja fotogrammetriset
kojeet ja laitteet)

2,7

0

9015 80 93

Meteorologiset, hydrologiset ja geofysikaaliset kojeet ja laitteet, muut kuin
elektroniset (ei kuitenkaan kompassit, etäisyysmittarit, teodoliitit, takymet
rit, vaaituskojeet ja fotogrammetriset kojeet ja laitteet)

2,7

0

9015 80 99

Oseanografiset kojeet ja laitteet, muut kuin elektroniset (ei kuitenkaan
kompassit, etäisyysmittarit, teodoliitit, takymetrit, vaaituskojeet ja fotog
rammetriset kojeet ja laitteet)

2,7

0
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9015 90 00

Osat ja tarvikkeet geodeettisia, topografisia, fotogrammetrisiä, hydrografi
sia, oseanografisia, hydrologisia, meteorologisia tai geofysikaalisia kojeita
ja laitteita sekä etäisyysmittareita varten, muualle kuulumattomat

2,7

0

9016 00 10

Vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 50 mg, myös punnuksineen

3,7

0

9016 00 90

Osat ja tarvikkeet vaakoja varten, joiden herkkyys on vähintään 50 mg,
muualle kuulumattomat

3,7

0

9017 10 10

Piirturit, joita käytetään piirustuskoneina

vapaa

0

9017 10 90

Piirustuspöydät ja -koneet, myös automaattiset (ei kuitenkaan piirturit)

2,7

0

9017 20 05

Piirturit, joita käytetään piirustus- tai merkintäkojeina

vapaa

0

9017 20 11

Harpikot

2,7

0

9017 20 19

Piirustuskojeet (ei kuitenkaan piirustuspöydät ja -koneet, piirturit ja harpi
kot)

2,7

0

9017 20 39

Merkintäkojeet

2,7

0

9017 20 90

Matemaattiset laskukojeet, myös laskutikut, laskulevyt ja niiden kaltaiset
kojeet (ei kuitenkaan laskukoneet)

2,7

0

9017 30 10

Mikrometrit ja työntömitat

2,7

0

9017 30 90

Tulkit (ei kuitenkaan tulkit, joissa ei ole mittauselimiä)

2,7

0

9017 80 10

Mittasauvat ja -nauhat sekä asteikolla varustetut viivoittimet

2,7

0

9017 80 90

Käsikäyttöiset pituusmittausvälineet, muualle kuulumattomat

2,7

0

9017 90 00

Osat ja tarvikkeet piirustus- tai merkintäkojeita tai matemaattisia laskuko
jeita sekä pituuksien mittaukseen käytettäviä kojeita varten, muualle kuu
lumattomat

2,7

0

9018 11 00

Elektrokardiografit

vapaa

0

9018 12 00

Ultraäänipyyhkäisylaitteet

vapaa

0

9018 13 00

Magneettiresonanssikuvauslaitteet

vapaa

0

9018 14 00

Skintigraafiset laitteet

vapaa

0

9018 19 10

Sähködiagnoosilaitteet kahden tai useamman fysiologisen parametrin sa
manaikaista tarkkailua varten

vapaa

0
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9018 19 90

Sähködiagnoosilaitteet, mukaan lukien laitteet toimintojen tutkimista tai
fysiologisten parametrien tarkkailua varten (ei kuitenkaan elektrokardiog
rafit, ultraäänipyyhkäisylaitteet, magneettiresonanssikuvauslaitteet, skintig
rafiset laitteet ja sähködiagnoosilaitteet kahden tai useamman fysiologisen
parametrin samanaikaista tarkkailua varten)

vapaa

0

9018 20 00

Ultravioletti- tai infrapunasäteilylaitteet, lääketieteessä, kirurgiassa, ham
mas- tai eläinlääketieteessä käytettävät

vapaa

0

9018 31 10

Injektioruiskut, muovia, myös jos niissä on neula, lääketieteessä, kirur
giassa, hammas- tai eläinlääketieteessä käytettävät

vapaa

0

9018 31 90

Injektioruiskut, myös jos niissä on neula, lääketieteessä, kirurgiassa, ham
mas- tai eläinlääketieteessä käytettävät (ei kuitenkaan muovia)

vapaa

0

9018 32 10

Putkimaiset metallineulat, lääketieteessä, kirurgiassa, hammas- tai eläinlää
ketieteessä käytettävät

vapaa

0

9018 32 90

Haavanompeluneulat, lääketieteessä, kirurgiassa, hammas- tai eläinlääke
tieteessä käytettävät

vapaa

0

9018 39 00

Neulat, katetrit, kanyylit ja niiden kaltaiset tavarat, lääketieteessä, kirur
giassa, hammas- tai eläinlääketieteessä käytettävät (ei kuitenkaan injektio
ruiskut, putkimaiset metallineulat ja haavanompeluneulat)

vapaa

0

9018 41 00

Hammaslääkärin porakoneet, myös jos ne on yhdistetty jalustaan, jossa
on muita hammaslääkintävarusteita

vapaa

0

9018 49 10

Hiomakivet, laikat, porat ja harjat, hammaslääkärin porakoneisiin tarkoite
tut

vapaa

0

9018 49 90

Kojeet ja laitteet, joita käytetään hammaslääketieteessä, muualle kuulumat
tomat

vapaa

0

9018 50 10

Oftalmologiset kojeet ja laitteet, muut kuin optiset, muualle kuulumatto
mat

vapaa

0

9018 50 90

Oftalmologiset kojeet ja laitteet, optiset, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9018 90 10

Kojeet ja laitteet verenpaineen mittausta varten

vapaa

0

9018 90 20

Endoskoopit, lääketieteessä, kirurgiassa tai eläinlääketieteessä käytettävät

vapaa

0

9018 90 30

Dialyysihoitoon käytettävät laitteet (keinomunuaiset, munuaiskoneet ja
dialysaattorit)

vapaa

0

9018 90 41

Ultraäänidiatermialaitteet

vapaa

0

9018 90 49

Diatermialaitteet (ei kuitenkaan ultraäänellä toimivat laitteet sekä ultravio
letti- tai infrapunalaitteet)

vapaa

0
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9018 90 50

Verensiirtolaitteet, lääketieteessä käytettävät

vapaa

0

9018 90 60

Nukutuslaitteet ja -kojeet

vapaa

0

9018 90 70

Ultraäänellä toimivat virtsakivien rikkomiskojeet

vapaa

0

9018 90 75

Hermojen stimulointilaitteet

vapaa

0

9018 90 85

Kojeet ja laitteet, lääketieteessä, kirurgiassa tai eläinlääketieteessä käytettä
vät, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9019 10 10

Sähköhierontalaitteet, joiden toiminta perustuu värinään

vapaa

0

9019 10 90

Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykologisia soveltu
vuustestejä varten (ei kuitenkaan sähköhierontalaitteet, joiden toiminta pe
rustuu värinään)

vapaa

0

9019 20 00

Otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut tera
peuttiset hengityslaitteet

vapaa

0

9020 00 00

Hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suojanaamarit, joissa ei
ole mekaanisia osia eikä vaihdettavia suodattimia, ja tekohengityslaitteet ja
muut terapeuttiset hengityslaitteet)

1,7

0

9021 10 10

Ortopediset välineet

vapaa

0

9021 10 90

Lastat ja muut murtumanhoitovälineet

vapaa

0

9021 21 10

Tekohampaat, muovia

vapaa

0

9021 21 90

Tekohampaat, muuta ainetta kuin muovia

vapaa

0

9021 29 00

Hammasproteesivarusteet (ei kuitenkaan tekohampaat)

vapaa

0

9021 31 00

Nivelproteesit, ortopedisiin tarkoituksiin

vapaa

0

9021 39 10

Silmäproteesit

vapaa

0

9021 39 90

Kehon proteesit (ei kuitenkaan tekohampaat ja hammasproteesivarusteet,
nivelproteesit ja silmäproteesit)

vapaa

0

9021 40 00

Kuulolaitteet (ei kuitenkaan osat ja tarvikkeet)

vapaa

0

9021 50 00

Tahdistimet, jotka kiihottavat sydänlihaksia (ei kuitenkaan osat ja tarvik
keet)

vapaa

0

9021 90 10

Kuulolaitteen osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

vapaa

0
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9021 90 90

Vamman tai vajavuuden kompensoimiseksi mukana pidettävät tai kannet
tavat tai kehoon istutettavat välineet (ei kuitenkaan kehon proteesit, kuu
lolaitteet, mukaan lukien osat ja tarvikkeet, ja kokonaiset sydänlihaksia
kiihottavat tahdistimet)

vapaa

0

9022 12 00

Tietokoneohjatut tomografialaitteet

vapaa

0

9022 13 00

Röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet, hammaslääkintäkäyttöön

vapaa

0

9022 14 00

Röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet, lääkintä-, eläinlääkintä- tai
kirurgiseen käyttöön (ei kuitenkaan hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut
laitteet ja tietokoneohjatut tomografialaitteet)

vapaa

0

9022 19 00

Röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet (muut kuin lääkintä-, ham
mas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön)

vapaa

0

9022 21 00

Alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyttöön perustuvat laitteet, lääkintä-,
hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön

vapaa

0

9022 29 00

Alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyttöön perustuvat laitteet (muut kuin
lääkintä-, hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tarkoitetut)

2,1

0

9022 30 00

Röntgenputket

2,1

0

9022 90 10

Fluoresoivat röntgenvarjostimet ja röntgenvahvistusvarjostimet; hajasätei
lysuojat ja hilat

2,1

0

9022 90 90

Röntgengeneraattorit (muut kuin röntgenputket), suurjännitegeneraattorit,
valvontapaneelit ja -pöydät, tutkimus- tai käsittelypöydät, -tuolit sekä nii
den kaltaiset osat ja tarvikkeet nimikkeen 9022 laitteita varten, muualle
kuulumattomat

2,1

0

9023 00 10

Kojeet, laitteet ja mallit, jollaisia käytetään fysiikan, kemian tai teknisten
aineiden opettamiseen

1,4

0

9023 00 80

Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä (esim. opetusta tai
näyttelyä) varten, muuhun käyttöön soveltumattomat (ei kuitenkaan ni
mikkeen 8805 lennon maaharjoittelulaitteet, nimikkeen 9705 kokoelmae
sineet ja nimikkeen 9076 yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet sekä fysii
kan, kemian tai teknisten aineiden opettamiseen käytetyt)

1,4

0

9024 10 10

Metallin mekaanisten ominaisuuksien testaukseen käytettävät koneet ja
laitteet, elektroniset

3,2

0

9024 10 91

Metallin mekaanisten ominaisuuksien testaukseen käytettävät koneet ja
laitteet, yleisiä tai vetolujuustestejä varten, muut kuin elektroniset

2,1

0

9024 10 93

Metallin testaukseen käytettävät koneet ja laitteet, kovuustestejä varten,
muut kuin elektroniset

2,1

0

9024 10 99

Metallin mekaanisten ominaisuuksien testaukseen käytettävät koneet ja
laitteet, muut kuin elektroniset (ei kuitenkaan yleisiin tai vetolujuustestei
hin käytetyt sekä kovuustesteihin käytetyt)

2,1

0
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9024 80 10

Koneet ja laitteet aineiden mekaanisten ominaisuuksien testausta varten,
elektroniset (ei kuitenkaan metallit)

3,2

0

9024 80 91

Koneet ja laitteet tekstiilitavaroiden, paperin, kartongin tai pahvin mekaa
nisten ominaisuuksien testausta varten, muut kuin elektroniset

2,1

0

9024 80 99

Koneet ja laitteet aineiden mekaanisten ominaisuuksien testausta varten (ei
kuitenkaan metallit, tekstiilitavarat, paperi, kartonki tai pahvi)

2,1

0

9024 90 00

Aineiden mekaanisten ominaisuuksia testausta varten käytettävien konei
den ja laitteiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

2,1

0

9025 11 20

Kuumemittarit tai eläinlääkinnässä käytettävät lämpömittarit, nestetäyttei
set, suoranäyttöiset

vapaa

0

9025 11 80

Lämpömittarit, nestetäyttöiset, suoranäyttöiset, muihin kojeisiin yhdistä
mättömät (ei kuitenkaan kuumemittarit tai eläinlääkinnässä käytettävät
lämpömittarit)

2,8

0

9025 19 20

Lämpömittarit ja pyrometrit, muihin kojeisiin yhdistämättömät, elektroni
set

3,2

0

9025 19 80

Lämpömittarit ja pyrometrit, muihin kojeisiin yhdistämättömät, muut
kuin elektroniset (ei kuitenkaan nestetäytteiset suoranäyttöä varten)

2,2

0

9025 80 20

Ilmapuntarit, muihin kojeisiin yhdistämättömät

2,1

0

9025 80 40

Hydrometrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit, hygrometrit ja
psykrometrit, myös näiden yhdistelmät ja yhdistelmät lämpömittarien tai
ilmapuntarien kanssa, elektroniset

3,2

0

9025 80 80

Hydrometrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit, hygrometrit ja
psykrometrit, myös näiden yhdistelmät ja yhdistelmät lämpömittarien tai
ilmapuntarien kanssa, muut kuin elektroniset

2,1

0

9025 90 00

Osat ja tarvikkeet hydrometrejä, areometrejä ja niiden kaltaisia uppomitta
reita, lämpömittareita, pyrometrejä, ilmapuntareita, hygrometrejä ja psyk
rometrejä varten, muualle kuulumattomat

3,2

0

9026 10 21

Virtausmittarit nesteiden virtauksen tai pinnan korkeuden mittaamista tai
tarkkailua varten, elektroniset (ei kuitenkaan kulutus- ja tuotantomittarit
sekä säätäjät)

vapaa

0

9026 10 29

Kojeet ja laitteet nesteiden virtauksen tai pinnan korkeuden mittaamista
tai tarkkailua varten, elektroniset (ei kuitenkaan virtausmittarit, kulutus- ja
tuotantomittarit sekä säätäjät)

vapaa

0

9026 10 81

Virtausmittarit nesteiden virtauksen tai pinnan korkeuden mittaamista tai
tarkkailua varten, muut kuin elektroniset (ei kuitenkaan kulutus- ja tuo
tantomittarit sekä säätäjät)

vapaa

0

9026 10 89

Kojeet ja laitteet nesteiden virtauksen tai pinnan korkeuden mittaamista
tai tarkkailua varten, muut kuin elektroniset (ei kuitenkaan virtausmittarit,
kulutus- ja tuotantomittarit sekä säätäjät)

vapaa

0

9026 20 20

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen paineen mittaamista tai tarkkailua
varten, elektroniset (ei kuitenkaan säätäjät)

vapaa

0
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9026 20 40

Kierukka- tai metallikalvotyyppiset manometrit

vapaa

0

9026 20 80

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen paineen mittaamista tai tarkkailua
varten, muut kuin elektroniset (ei kuitenkaan kierukka- tai metallikalvo
tyyppiset manometrit sekä säätäjät)

vapaa

0

9026 80 20

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen vaihtelevien ominaisuuksien mit
taamista tai tarkkailua varten, elektroniset, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9026 80 80

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen vaihtelevien ominaisuuksien mit
taamista tai tarkkailua varten, muut kuin elektroniset, muualle kuulumat
tomat

vapaa

0

9026 90 00

Osat ja tarvikkeet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden,
paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuksien mittaamiseen tai tarkkai
luun käytettäviä kojeita ja laitteita varten, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9027 10 10

Kaasu- tai savuanalyysilaitteet, elektroniset

2,5

0

9027 10 90

Kaasu- tai savuanalyysilaitteet, muut kuin elektroniset

2,5

0

9027 20 00

Kromatografit ja elektroforeesilaitteet

vapaa

0

9027 30 00

Spektrometrit, spektrofotometrit ja optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä,
infrapuna) käyttävät spektrografit

vapaa

0

9027 50 00

Optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä, infrapuna) fysikaaliseen tai kemialli
seen analyysiin käyttävät kojeet ja laitteet (ei kuitenkaan spektrometrit,
spektrofotometrit, spektrografit sekä kaasu- tai savuanalyysilaitteet)

vapaa

0

9027 80 05

Valotusmittarit

2,5

0

9027 80 11

Elektroniset pH-mittarit, rH-mittarit ja muut johtokykyä mittaavat laitteet

vapaa

0

9027 80 13

Elektroniset laitteet ja välineet, joilla puolijohdekiekkoja tai nestekidenäyt
töalustoja valmistettaessa mitataan puolijohdeaineiden tai nestekidenäyttö
alustojen ja niihin liittyvien eristävien ja johtavien kerrosten fysikaalisia
ominaisuuksia

vapaa

0

9027 80 17

Elektroniset kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten tai
viskositeetin, huokoisuuden, laajenemisen, pintajännityksen tai niiden kal
taisten ominaisuuksien mittaamista varten taikka lämpömäärän, äänitason
tai valon voimakkuuden mittaamista varten, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9027 80 91

Viskosimetrit, huokoisuus- ja laajennusmittarit, muut kuin elektroniset

vapaa

0

9027 80 93

Laitteet ja välineet, joilla puolijohdekiekkoja tai nestekidenäyttöalustoja
valmistettaessa mitataan puolijohdeaineiden tai nestekidenäyttöalustojen ja
niihin liittyvien eristävien ja johtavien kerrosten fysikaalisia ominaisuuk
sia, muut kuin elektroniset

vapaa

0
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9027 80 97

Kojeet ja laitteet, fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten, pintajännityk
sen tai sen kaltaisten ominaisuuksien määrittämistä varten taikka lämpö
määrän tai äänitason voimakkuuden mittaamista varten, muut kuin elek
troniset, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9027 90 10

Mikrotomit

2,5

0

9027 90 50

Fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten käytettävien kojeiden ja laittei
den osat ja tarvikkeet (esim. polarimetrit, refraktiometrit, spektrometrit),
viskositeetin, huokoisuuden, laajenemisen, pintajännityksen tai niiden kal
taisten ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten käytettävien ko
jeiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet sekä lämpömäärän, äänitason tai va
lon voimakkuuden mittaamista tai tarkkailua varten käytettävien kojeiden
ja laitteiden osat ja tarvikkeet (myös valotusmittarit), muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan kaasu- tai savuanalyysilaitteet)

vapaa

0

9027 90 80

Mikrotomien taikka kaasu- tai savuanalyysilaitteiden osat, muualle kuulu
mattomat

2,5

0

9028 10 00

Kaasumittarit, myös niiden tarkistusmittarit

2,1

0

9028 20 00

Nestemittarit, myös niiden tarkistusmittarit

2,1

0

9028 30 11

Vaihtovirtasähkön kulutus- tai tuotantomittarit, yksivaiheiset, myös niiden
tarkistusmittarit

2,1

0

9028 30 19

Vaihtovirtasähkön kulutus- tai tuotantomittarit, monivaiheiset, myös nii
den tarkistusmittarit

2,1

0

9028 30 90

Jatkuvan sähkövirran kulutus- tai tuotantomittarit, monivaiheiset, myös
niiden tarkistusmittarit

2,1

0

9028 90 10

Sähkömittareiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

2,1

0

9028 90 90

Kaasu- ja nestemittareiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

2,1

0

9029 10 00

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamittarit, askelmitta
rit ja niiden kaltaiset kojeet (ei kuitenkaan kaasu-, sähkö- ja nestemittarit)

1,9

0

9029 20 31

Nopeusmittarit maa-ajoneuvoja varten

2,6

0

9029 20 38

Nopeusmittarit ja takometrit (ei kuitenkaan maa-ajoneuvoihin)

2,6

0

9029 20 90

Stroboskoopit

2,6

0

9029 90 00

Osat ja tarvikkeet kierroslaskureita, tuotannonlaskureita, taksamittareita,
matkamittareita, askelmittareita ja niiden kaltaisia kojeita, nopeusmitta
reita ja takometrejä sekä stroboskooppeja varten, muualle kuulumattomat

2,2

0

9030 10 00

Ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet

4,2

0

9030 20 10

Katodisädeoskilloskoopit ja katodisädeoskillografit

4,2

0
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9030 20 30

Oskilloskoopit ja oskillografit, joissa on rekisteröintilaite (ei kuitenkaan
katodisädeoskilloskoopit ja -oskillografit)

vapaa

0

9030 20 91

Oskilloskoopit ja oskillografit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta, elektroniset
(ei kuitenkaan katodisädeoskilloskoopit ja -oskillografit)

vapaa

0

9030 20 99

Oskilloskoopit ja oskillografit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta, muut kuin
elektroniset (ei kuitenkaan katodisädeoskilloskoopit ja -oskillografit)

2,1

0

9030 31 00

Yleismittarit jännitteen, virranvoimakkuuden, resistanssin tai tehon mittaa
mista tai tarkkailua varten, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

4,2

0

9030 32 00

Yleismittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

vapaa

0

9030 33 10

Elektroniset kojeet ja laitteet jännitteen, virranvoimakkuuden, resistanssin
tai tehon mittaamista tai tarkkailua varten, joissa ei ole rekisteröintilaitetta
(ei kuitenkaan yleismittarit, oskilloskoopit ja oskillografit)

4,2

0

9030 33 91

Volttimittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

2,1

0

9030 33 99

Kojeet ja laitteet jännitteen, virranvoimakkuuden, resistanssin tai tehon
mittaamista tai tarkkailua varten, muut kuin elektroniset, joissa ei ole re
kisteröintilaitetta (ei kuitenkaan yleismittarit, oskilloskoopit ja oskillogra
fit)

2,1

0

9030 39 00

Kojeet ja laitteet jännitteen, virranvoimakkuuden, resistanssin tai tehon
mittaamista tai tarkkailua varten, joissa on rekisteröintilaite (ei kuitenkaan
yleismittarit, oskilloskoopit ja oskillografit)

vapaa

0

9030 40 00

Sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, jotka on erityisesti
suunniteltu tietoliikennettä varten (esim. ylikuulumismittarit, vahvistus
mittarit, särökerroinmittarit ja häiriöjännitemittarit)

vapaa

0

9030 82 00

Puolijohdekiekkojen tai -laitteiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet

vapaa

0

9030 84 00

Sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, joissa on rekiste
röintilaite (ei kuitenkaan erityisesti tietoliikennettä varten suunnitellut lait
teet, yleismittarit, oskilloskoopit ja oskillografit sekä laitteet puolijohde
kiekkojen tai -laitteiden mittaamista tai tarkkailua varten)

vapaa

0

9030 89 30

Sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, elektroniset, joissa
ei ole rekisteröintilaitetta, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9030 89 90

Sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, muut kuin elektro
niset, joissa ei ole rekisteröintilaitetta, muualle kuulumattomat

2,1

0

9030 90 20

Osat ja tarvikkeet puolijohdekiekkojen ja puolijohdekomponenttien mit
taus- tai tarkkailukojeita ja -laitteita varten, muualle kuulumattomat

vapaa

0
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9030 90 85

Osat ja tarvikkeet sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeita ja -laitteita
sekä ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeita ja -laitteita varten,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kojeet ja laitteet puolijohdekiekko
jen tai -laitteiden mittaamista tai tarkkailua varten)

2,5

0

9031 10 00

Mekaanisten osien tasapainotuskoneet

2,8

0

9031 20 00

Koestuspenkit moottoreita, generaattoreita, pumppuja, jne. varten

2,8

0

9031 41 00

Optiset kojeet ja laitteet puolijohdekiekkojen tai -laitteiden tarkastamiseen
tai puolijohdelaitteiden valmistuksessa käytettävien maskien ja hiusristikoi
den kuvioiden tarkastamiseen

vapaa

0

9031 49 10

Profiiliprojektorit

2,8

0

9031 49 90

Optiset mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle 90 ryh
mään kuulumattomat

vapaa

0

9031 80 32

Elektroniset kojeet, laitteet ja koneet puolijohdepiikiekkojen tai -laitteiden
tarkastamiseen tai puolijohdelaitteiden valmistuksessa käytettävien mas
kien ja hiusristikoiden kuvioiden tarkastamiseen tarkoitetut

2,8

0

9031 80 34

Elektroniset kojeet, laitteet ja koneet geometristen suureiden mittaamista
tai tarkistamista varten (ei kuitenkaan puolijohdepiikiekkojen tai -laittei
den tarkastamiseen tai puolijohdelaitteiden valmistuksessa käytettävien
maskien ja hiusristikoiden kuvioiden tarkastamiseen tarkoitetut)

2,8

0

9031 80 38

Elektroniset mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle 90
ryhmään kuulumattomat

4

0

9031 80 91

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, geometristen suureiden
mittaamista tai tarkistamista varten, muut kuin optiset (ei kuitenkaan käsi
käyttöiset pituusmittausvälineet)

2,8

0

9031 80 98

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muut kuin elektroniset,
muualle 90 ryhmään kuulumattomat

4

0

9031 90 20

Seuraavien kojeiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet: kojeet ja laitteet puoli
johdekiekkojen tai -laitteiden tarkastamiseen tai puolijohdelaitteiden val
mistuksessa käytettävien maskien ja hiusristikoiden kuvioiden tarkastami
seen tai puolijohdekiekkojen pinnalla olevan laskeuman mittaamiseen,
muualle kuulumattomat

vapaa

0

9031 90 30

Seuraavissa elektronisissa kojeissa, laitteissa ja koneissa käytettävät osat ja
tarvikkeet: elektroniset kojeet, laitteet ja koneet puolijohdekiekkojen tai
-laitteiden tarkastamiseen tai puolijohdelaitteiden valmistuksessa käytettä
vien maskien ja hiusristikoiden kuvioiden tarkastamiseen tarkoitetut,
muualle kuulumattomat

2,8

0

9031 90 85

Osat ja tarvikkeet mittaus- tai tarkkailukojeita, -laitteita ja -koneita varten,
muualle kuulumattomat

2,8

0
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9032 10 20

Termostaatit, elektroniset

2,8

0

9032 10 81

Termostaatit, muut kuin elektroniset, joissa on automaattinen säätö tai
valvonta, joissa on sähköinen ohjainlaite

2,1

0

9032 10 89

Termostaatit, muut kuin elektroniset, joissa ei ole sähköistä ohjainlaitetta

2,1

0

9032 20 00

Paineensäätimet (pressostaatit) (ei kuitenkaan nimikkeen 8481 hanat ja
venttiilit)

2,8

0

9032 81 00

Hydrauliset tai pneumaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet (ei kui
tenkaan paineensäätimet sekä nimikkeen 8481 hanat ja venttiilit)

2,8

0

9032 89 00

Säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet (ei kuitenkaan hydrauliset tai pneu
maattiset paineensäätimet, termostaatit sekä nimikkeen 8481 hanat ja
venttiilit)

2,8

0

9032 90 00

Osat ja tarvikkeet säätö- tai valvontakojeita ja -laitteita varten, muualle
kuulumattomat

2,8

0

9033 00 00

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvikkeet, muualle 90
ryhmään tai muihin ryhmiin kuulumattomat

3,7

0

9101 11 00

Rannekellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua me 4,5 MIN 0,3 EUR p/
tallia, myös jos niissä on ajanottotoiminto, sähkökäyttöiset, joissa on aino st MAX 0,8 EUR p/st
astaan mekaaninen näyttö (ei kuitenkaan kellot, joiden takapuoli on te
rästä)

0

9101 19 00

Rannekellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua me 4,5 MIN 0,3 EUR p/
tallia, myös jos niissä on ajanottotoiminto, sähkökäyttöiset, joissa on op st MAX 0,8 EUR p/st
toelektroninen näyttö ja yhdistetty mekaaninen ja optoelektroninen näyttö
(ei kuitenkaan kellot, joiden takapuoli on terästä)

0

9101 21 00

Rannekellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua me 4,5 MIN 0,3 EUR p/
tallia, myös jos niissä on ajanottotoiminto, automaattivetoiset (ei kuiten st MAX 0,8 EUR p/st
kaan kellot, joiden takapuoli on terästä)

0

9101 29 00

Rannekellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua me 4,5 MIN 0,3 EUR p/
tallia, myös jos niissä on ajanottotoiminto, käsin vedettävät (ei kuitenkaan st MAX 0,8 EUR p/st
kellot, joiden takapuoli on terästä)

0

9101 91 00

Taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, joiden kuori on 4,5 MIN 0,3 EUR p/
jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia, sähkökäyttöiset (ei kui st MAX 0,8 EUR p/st
tenkaan kellot, joiden takapuoli on terästä, ja rannekellot)

0

9101 99 00

Taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, joiden kuori on 4,5 MIN 0,3 EUR p/
jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia, myös käsin vedettävät tai st MAX 0,8 EUR p/st
automaattivetoiset (ei kuitenkaan kellot, joiden takapuoli on terästä, ja
rannekellot)

0
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9102 11 00

Rannekellot, myös jos niissä on ajanottotoiminto, sähkökäyttöiset, joissa 4,5 MIN 0,3 EUR p/
on ainoastaan mekaaninen näyttö (ei kuitenkaan kellot, joiden kuori on st MAX 0,8 EUR p/st
jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia)

0

9102 12 00

Rannekellot, myös jos niissä on ajanottotoiminto, sähkökäyttöiset, joissa 4,5 MIN 0,3 EUR p/
on ainoastaan optoelektroninen näyttö (ei kuitenkaan kellot, joiden kuori st MAX 0,8 EUR p/st
on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia)

0

9102 19 00

Rannekellot, myös jos niissä on ajanottotoiminto, sähkökäyttöiset, joissa 4,5 MIN 0,3 EUR p/
on yhdistetty mekaaninen ja optoelektroninen näyttö (ei kuitenkaan kellot, st MAX 0,8 EUR p/st
joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia)

0

9102 21 00

Rannekellot, myös jos niissä on ajanottotoiminto, automaattivetoiset (ei 4,5 MIN 0,3 EUR p/
kuitenkaan kellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua st MAX 0,8 EUR p/st
metallia)

0

9102 29 00

Rannekellot, myös jos niissä on ajanottotoiminto, käsin vedettävät (ei kui 4,5 MIN 0,3 EUR p/
tenkaan kellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua st MAX 0,8 EUR p/st
metallia)

0

9102 91 00

Taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, sähkökäyttöiset 4,5 MIN 0,3 EUR p/
(ei kuitenkaan kellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla plete st MAX 0,8 EUR p/st
roitua metallia)

0

9102 99 00

Taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, käsin vedettävät 4,5 MIN 0,3 EUR p/
tai automaattivetoiset (ei kuitenkaan kellot, joiden kuori on jalometallia st MAX 0,8 EUR p/st
tai jalometallilla pleteroitua metallia)

0

9103 10 00

Kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneisto, säh
kökäyttöiset (ei kuitenkaan rannekellot, taskukellot ja muut nimikkeen
9101 tai 9102 kellot sekä nimikkeen 9104 kojelautakellot ja niiden kal
taiset kellot)

4,7

0

9103 90 00

Kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneisto (ei
kuitenkaan sähkökäyttöiset, rannekellot, taskukellot ja muut nimikkeen
9101 tai 9102 kellot sekä nimikkeen 9104 kojelautakellot ja niiden kal
taiset kellot)

4,7

0

9104 00 00

Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja, ilma-aluksia, avaruusa
luksia tai aluksia varten

3,7

0

9105 11 00

Herätyskellot, sähkökäyttöiset

4,7

0

9105 19 00

Herätyskellot (ei kuitenkaan sähkökäyttöiset)

3,7

0

9105 21 00

Seinäkellot, sähkökäyttöiset

4,7

0

9105 29 00

Seinäkellot (ei kuitenkaan sähkökäyttöiset)

3,7

0
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9105 91 00

Kellot, sähkökäyttöiset (ei kuitenkaan rannekellot, taskukellot ja muut ni
mikkeen 9101 tai 9102 kellot, nimikkeen 9103 kellot, joissa on ranne-,
tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneisto, nimikkeen 9104 kojelauta
kellot ja niiden kaltaiset kellot sekä herätyskellot ja seinäkellot)

4,7

0

9105 99 10

Pöydällä tai takanreunuksella pidettävät kellot, muut kuin sähkökäyttöiset
(ei kuitenkaan herätyskellot)

3,7

0

9105 99 90

Kellot, muut kuin sähkökäyttöiset (ei kuitenkaan rannekellot, taskukellot
ja muut nimikkeen 9101 tai 9102 kellot, nimikkeen 9103 kellot, joissa
on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneisto, nimikkeen 9104
kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot, herätyskellot, seinäkellot sekä
pöydällä tai takanreunuksella pidettävät kellot)

3,7

0

9106 10 00

Ajantarkkailukellot ja ajanmerkitsemislaitteet

4,7

0

9106 90 10

Merkinantokellot, ajanottokellot ja niiden kaltaiset laitteet

4,7

0

9106 90 80

Kellonajanmerkitsemislaitteet ja aikavälien mittaamiseen, merkitsemiseen
tai muulla tavalla ilmaisemiseen tarkoitetut laitteet, joissa on kellokoneisto
tai synkronimoottori (ei kuitenkaan nimikkeiden 9101–9105 kellot, ajan
tarkkailukellot, ajanmerkitsemislaitteet, merkinantokellot sekä ajanottokel
lot ja niiden kaltaiset laitteet)

4,7

0

9107 00 00

Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori

4,7

0

9108 11 00

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut,
sähkökäyttöiset, joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö tai laite, johon
voidaan yhdistää mekaaninen näyttö

4,7

0

9108 12 00

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut,
sähkökäyttöiset, joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

4,7

0

9108 19 00

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut,
sähkökäyttöiset, joissa on yhdistetty mekaaninen ja optoelektroninen
näyttö, myös jos niissä on osoitintaulu ja osoittimet

4,7

0

9108 20 00

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut,
automaattivetoiset

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9108 90 00

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut,
käsin vedettävät

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9109 11 00

Täydelliset kellokoneistot, kootut, sähkökäyttöiset, herätyskellojen (ei kui
tenkaan ranne- ja taskukellojen)

4,7

0

9109 19 00

Täydelliset kellokoneistot, kootut, sähkökäyttöiset (ei kuitenkaan herätys
kellojen sekä ranne- ja taskukellojen)

4,7

0
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9109 90 00

Täydelliset kellokoneistot, kootut (ei kuitenkaan sähkökäyttöiset sekä
ranne- ja taskukellojen)

4,7

0

9110 11 10

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen täydelliset koneistot, kokoa
mattomat tai osittain kootut (kellokoneistosarjat), joissa on liipotin ja spi
raali

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9110 11 90

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen täydelliset koneistot, kokoa
mattomat tai osittain kootut (kellokoneistosarjat) (ei kuitenkaan ne, joissa
on liipotin ja spiraali)

4,7

0

9110 12 00

Epätäydelliset ranne-, tasku- ja niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut

3,7

0

9110 19 00

Kellojen raakakoneistot

4,7

0

9110 90 00

Täydelliset kellokoneistot, kokoamattomat tai osittain kootut (kellokoneis
tosarjat); epätäydelliset kellokoneistot, kootut (ei kuitenkaan kellojen sekä
ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen raakakoneistot)

3,7

0

9111 10 00

Nimikkeen 9101 tai 9102 ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen
kuoret, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 20 00

Nimikkeen 9101 tai 9102 ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen
kuoret, epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua epäjaloa metallia

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 80 00

Nimikkeen 9101 tai 9102 ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen
kuoret, muuta ainetta kuin jalometallia, jalometallilla pleteroitua metallia
tai epäjaloa metallia

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 90 00

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten nimikkeen 9101 tai 9102 kellojen
kuorten osat, muualle kuulumattomat

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9112 20 00

Kellonkuoret ja -kotelot (ei kuitenkaan rannekellojen, taskukellojen tai
muiden niiden kaltaisten nimikkeen 9101 tai 9102 kellojen)

2,7

0

9112 90 00

Kellonkuorien tai -kotelojen osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan
ranne-, tasku- ja muiden nimikkeen 9101 tai 9102 kellojen)

2,7

0

9113 10 10

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat, jalometallia, muualle kuulu
mattomat

2,7

0

9113 10 90

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat, jalometallilla pleteroitua me
tallia, muualle kuulumattomat

3,7

0

9113 20 00

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat, epäjaloa metallia, myös kul
lattua tai hopeoitua epäjaloa metallia, muualle kuulumattomat

6

0

9113 90 10

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat, nahkaa tai tekonahkaa

6

0

9113 90 80

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat, muualle kuulumattomat

6

0
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9114 10 00

Kellojen jouset, myös spiraalit

3,7

0

9114 20 00

Kellojen kivet (ei kuitenkaan kellonkuoria tai -koteloita varten)

2,7

0

9114 30 00

Kellotaulut

2,7

0

9114 40 00

Kellojen pohjat ja sillat

2,7

0

9114 90 00

Kellonosat, muualle kuulumattomat

2,7

0

9201 10 10

Pystypianot, uudet

4

0

9201 10 90

Pystypianot, käytetyt

4

0

9201 20 00

Flyygelit

4

0

9201 90 00

Cembalot ja muut koskettimistolla varustetut kielisoittimet (ei kuitenkaan
pianot)

4

0

9202 10 10

Viulut

3,2

0

9202 10 90

Jousisoittimet (ei kuitenkaan viulut)

3,2

0

9202 90 30

Kitarat

3,2

0

9202 90 80

Mandoliinit, sitrat ja muut kielisoittimet (ei kuitenkaan koskettimistolla va
rustetut, jousisoittimet ja kitarat)

3,2

0

9205 10 00

Vaskipuhaltimet

3,2

0

9205 90 10

Hanurit ja niiden kaltaiset soittimet

3,7

0

9205 90 30

Huuliharput

3,7

0

9205 90 50

Koskettimistolla varustetut pilliurut; urkuharmonit ja niiden kaltaiset kos
ketinsoittimet, joissa on vapaasti värähtelevät metallilehdykät (ei kuiten
kaan kielisoittimet)

3,2

0

9205 90 90

Puhallussoittimet (ei kuitenkaan vaskipuhaltimet, hanurit ja niiden kaltai
set soittimet, huuliharput, koskettimistolla varustetut pilliurut, urkuhar
monit ja niiden kaltaiset kosketinsoittimet, joissa on vapaasti värähtelevät
metallilehdykät)

3,2

0

9206 00 00

Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaalit, kastanjetit ja mara
kasit)

3,2

0
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9207 10 10

Urut, koskettimistolla varustetut, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan
vahvistamaan sähköisesti

3,2

0

9207 10 30

Digitaalipianot, koskettimistolla varustetut

3,2

0

9207 10 50

Syntetisaattorit, koskettimistolla varustetut

3,2

0

9207 10 80

Soittimet, koskettimistolla varustetut, joiden ääni saadaan aikaan tai jou
dutaan vahvistamaan sähköisesti (ei kuitenkaan urut, digitaalipianot, syn
tetisaattorit ja hanurit)

3,2

0

9207 90 10

Kitarat, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan vahvistamaan sähköisesti

3,7

0

9207 90 90

Hanurit ja ilman koskettimistoa olevat soittimet, joiden ääni saadaan ai
kaan tai joudutaan vahvistamaan sähköisesti (ei kuitenkaan kitarat)

3,7

0

9208 10 00

Soittorasiat

2,7

0

9208 90 00

Orkestrionit, posetiivit, mekaaniset laululinnut, soitinsahat ja muut soitti
met, 90 ryhmän muihin nimikkeisiin kuulumattomat; kaikenlaiset houku
tuspillit ja muut eläinten ääniä matkivat houkutusvälineet; vihellyspillit,
kutsutorvet ja muut suulla puhallettavat äänimerkinantovälineet

3,2

0

9209 30 00

Soittimien kielet

2,7

0

9209 91 00

Pianojen osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

2,7

0

9209 92 00

Osat ja tarvikkeet kielisoittimia varten, joita ei ole varustettu koskettimis
tolla, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan jouset sekä osat ja tarvikkeet
soittimia varten, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan vahvistamaan
sähköisesti)

2,7

0

9209 94 00

Osat ja tarvikkeet soittimia varten, joiden ääni saadaan aikaan tai joudu
taan vahvistamaan sähköisesti, muualle kuulumattomat

2,7

0

9209 99 20

Osat ja tarvikkeet, klarinetteja, trumpetteja, säkkipillejä, koskettimistolla
varustettuja pilliurkuja, urkuharmoneja ja niiden kaltaisia kosketinsoitti
mia, joissa on vapaasti värähtelevät metallilehdykät, hanureja ja niiden kal
taisia soittimia, huuliharppuja ja muita nimikkeen 9205 vaskipuhaltimia
varten, muualle kuulumattomat

2,7

0

9209 99 40

Metronomit, ääniraudat ja virityspillit

3,2

0

9209 99 50

Soittorasioiden mekanismit

1,7

0

9209 99 70

Osat ja tarvikkeet soittimia (esim. mekaanisten soittimien kortit, kiekot ja
rullat), orkestrioneja, posetiiveja ja muita soittimia varten, muualle kuulu
mattomat (ei kuitenkaan metronomit, ääniraudat, virityspillit, soittorasioi
den mekanismit, soittimien kielet, sekä osat ja tarvikkeet pianoja, kielisoit
timia, joita ei ole varustettu koskettimistolla, koskettimistolla varustettuja
pilliurkuja, urkuharmoneja ja niiden kaltaisia kosketinsoittimia sekä puhal
lussoittimia varten)

2,7

0
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9301 11 00

Tykistöaseet (esim. tykit, haupitsit ja mörssärit), itseliikkuvat

vapaa

0

9301 19 00

Tykistöaseet (esim. tykit, haupitsit ja mörssärit), muut kuin itseliikkuvat

vapaa

0

9301 20 00

Raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheittimet; torpedoputket ja nii
den kaltaiset projektorit

vapaa

0

9301 90 00

Sota-aseet, myös konepistoolit (ei kuitenkaan tykistöaseet, raketinheitti
met; liekinheittimet; kranaatinheittimet; torpedoputket ja niiden kaltaiset
projektorit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit ja nimikkeen 9307 te
räaseet)

vapaa

0

9302 00 00

Revolverit ja pistoolit (ei kuitenkaan nimikkeen 9303 tai 9304 revolverit
ja pistoolit ja sotilaskäyttöön tarkoitetut konepistoolit)

2,7

0

9303 10 00

Suustaladattavat tuliaseet, joita ei ole suunniteltu ja jotka eivät sovellu pat
ruunojen ampumiseen

3,2

0

9303 20 10

Yksipiippuiset, sileäksi poratut metsästys- tai urheiluhaulikot ja -kiväärit
(ei kuitenkaan suustaladattavat tuliaseet sekä jousi-, ilma- ja kaasukiväärit)

3,2

0

9303 20 95

Metsästys- tai urheiluhaulikot ja -kiväärit, joissa on yksi tai kaksi sileäksi
porattua piippua ja rihlattu piippu sekä kaksipiippuiset haulikot

3,2

0

9303 30 00

Metsästys- tai urheilukiväärit, joissa on vähintään yksi rihlattu piippu
(muut kuin jousi-, ilma- sekä kaasukiväärit ja -pistooli)

3,2

0

9303 90 00

Tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta perustuu räjähtävän
panoksen palamiseen (ei kuitenkaan metsästys- tai urheiluhaulikot ja -ki
väärit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit sekä sotilaskäyttöön tarkoi
tetut)

3,2

0

9304 00 00

Jousi-, ilma- tai kaasukiväärit ja -pistoolit, patukat sekä muut tuliaseet (ei
kuitenkaan miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset nimikkeen 9307
aseet)

3,2

0

9305 10 00

Revolverien ja pistoolien osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

3,2

0

9305 21 00

Sileät piiput nimikkeen 9303 metsästys- tai urheiluhaulikkoja varten

2,7

0

9305 29 00

Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9303 metsästys- tai urheiluhaulikkoja ja ki
vääreitä varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan haulikonpiiput)

2,7

0

9305 91 00

Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9301 sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita var
ten, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9305 99 00

Nimikkeen 9303 tai 9304 aseiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulumatto
mat (ei kuitenkaan nimikkeen 9303 haulikot tai kiväärit)

2,7

0
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9306 21 00

Patruunat sileäpiippuisia haulikoita varten

2,7

0

9306 29 40

Hylsyt sileäpiippuisia haulikoita varten

2,7

0

9306 29 70

Patruunojen osat sileäpiippuisia haulikoita tai kiväärejä varten, muualle
kuulumattomat; ilmakiväärinluodit

2,7

0

9306 30 10

Patruunat ja niiden osat nimikkeen 9302 revolvereita ja pistooleja varten
sekä nimikkeen 9301 konepistooleja varten

2,7

0

9306 30 30

Patruunat ja niiden osat sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita varten

1,7

0

9306 30 91

Keskussytytyspatruunat metsästys- tai urheilukiväärejä ja -haulikoita var
ten, joissa on rihlattu piippu

2,7

0

9306 30 93

Reunasytytyspatruunat metsästys- tai urheilukiväärejä ja -haulikoita var
ten, joissa on rihlattu piippu

2,7

0

9306 30 97

Patruunat ja niiden osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

9306 90 10

Pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset, projektiilit ja ampumatar
vikkeet sekä niiden osat, sotilaskäyttöä varten, muualle kuulumattomat (ei
kuitenkaan patruunat)

1,7

0

9306 90 90

Projektiilit ja ampumatarvikkeet sekä niiden osat, muualle kuulumattomat
(ei kuitenkaan sotilaskäyttöä varten)

2,7

0

9307 00 00

Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet sekä niiden osat, tupet ja
kotelot (ei kuitenkaan jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia
olevat, miekkailuaseet urheiluun, nimikkeen 8211 metsästys-, retkeily- ja
muut leikkaamisvälineitä olevat puukot ja veitset, miekkojen, pistimien
yms. vyöt, kannikkeet ja niiden kaltaiset varusteet nahasta tai tekstiilitava
rasta ja kahvan koristeet)

1,7

0

9401 10 00

Istuimet, jollaisia käytetään ilma-aluksissa

vapaa

0

9401 20 00

Istuimet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

3,7

0

9401 30 10

Pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan säätää, pehmustetut, selkäno
jalla sekä kääntöpyörillä tai liukuosilla varustetut (eivät kuitenkaan lää
kintä-, hammaslääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tarkoitetut)

vapaa

0

9401 30 90

Pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan säätää (ei kuitenkaan pehmus
tetut istuimet, joissa on selkänoja sekä pyörät tai liukujalat sekä lääkintä-,
kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitetut sekä kam
paamo- ja parturintuolit)

vapaa

0

9401 40 00

Vuoteiksi muutettavat istuimet (ei kuitenkaan puutarhatuolit ja retkeilyva
rusteet eikä lääkintä-, hammaslääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tarkoite
tut)

vapaa

0

9401 51 00

Istuimet, bambusta tai rottingista valmistetut

5,6

0
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9401 59 00

Istuimet, rottingista, koripajusta tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut
(ei kuitenkaan bambusta tai rottinkipalmusta valmistetut)

5,6

0

9401 61 00

Pehmustetut, puurunkoiset istuimet (ei kuitenkaan vuoteiksi muutettavat
istuimet)

vapaa

0

9401 69 00

Istuimet, puurunkoiset (ei kuitenkaan pehmustetut)

vapaa

0

9401 71 00

Pehmustetut, metallirunkoiset istuimet (ei kuitenkaan ilma-aluksissa tai
moottoriajoneuvoissa käytettävät istuimet, pyörivät istuimet, joiden kor
keutta voidaan säätää, eikä lääkintä-, hammaslääkintä- tai kirurgiseen käyt
töön tarkoitetut)

vapaa

0

9401 79 00

Metallirunkoiset istuimet (ei kuitenkaan pehmustetut istuimet, pyörivät is
tuimet, joiden korkeutta voidaan säätää, eikä lääkintä-, hammaslääkintätai kirurgiseen käyttöön tarkoitetut)

vapaa

0

9401 80 00

Istuimet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9401 90 10

Ilma-aluksissa käytettävien istuimien osat, muualle kuulumattomat

1,7

0

9401 90 30

Istuimien osat, puuta, muualle kuulumattomat

2,7

0

9401 90 80

Istuimien osat, muuta kuin puuta, muualle kuulumattomat

2,7

0

9402 10 00

Hammaslääkärin-, parturin- ja niiden kaltaiset tuolit, joissa on sekä pyöri
tys- että kallistus- ja nostomekanismit, sekä niiden osat, muualle kuulu
mattomat

vapaa

0

9402 90 00

Leikkauspöydät, tutkimuspöydät ja muut lääkintä-, myös hammas- tai
eläinlääkintä- tai kirurgiset huonekalut (ei kuitenkaan hammaslääkärintuo
lit ja niiden kaltaiset tuolit, erikoispöydät röntgentutkimukseen, paarit ja
paarivaunut)

vapaa

0

9403 10 10

Metallirunkoiset piirustuspöydät, jollaisia käytetään toimistoissa (ei kuiten
kaan nimikkeen 9017 erikoisvarusteiset piirustuspöydät)

vapaa

0

9403 10 51

Metallirunkoiset kirjoituspöydät, jollaisia käytetään toimistoissa

vapaa

0

9403 10 59

Metallihuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa, korkeus enintään
80 cm (ei kuitenkaan kirjoituspöydät ja piirustuspöydät)

vapaa

0

9403 10 91

Metallikaapit, jollaisia käytetään toimistoissa ja joissa on ovet, myös rullaja sen kaltaiset ovet, korkeus suurempi kuin 80 cm

vapaa

0

9403 10 93

Asiakirja-, kortisto- ja niiden kaltaiset vetolaatikolliset metallikaapit, jollai
sia käytetään toimistoissa, korkeus suurempi kuin 80 cm

vapaa

0

9403 10 99

Metallihuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa, korkeus suurempi kuin
80 cm (ei kuitenkaan piirustuspöydät, kaapit, joissa on ovet, myös rullaja sen kaltaiset ovet, sekä istuimet)

vapaa

0
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9403 20 20

Metallivuoteet (ei kuitenkaan sairaalavuoteet mekaanisin varustein)

vapaa

0

9403 20 80

Metallihuonekalut (ei kuitenkaan toimisto-, lääkintä-, eläinlääkintä-, ham
maslääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tarkoitetut huonekalut, vuoteet ja is
tuimet)

vapaa

0

9403 30 11

Puurunkoiset kirjoituspöydät, toimistoissa käytettävät

vapaa

0

9403 30 19

Puuhuonekalut, toimistoissa käytettävät, korkeus enintään 80 cm (ei kui
tenkaan kirjoituspöydät ja istuimet)

vapaa

0

9403 30 91

Puiset kaapit, toimistoissa käytettävät, korkeus yli 80 cm

vapaa

0

9403 30 99

Puuhuonekalut, toimistoissa käytettävät, korkeus suurempi kuin 80 cm
(eivät kuitenkaan kaapit)

vapaa

0

9403 40 10

Kiinteät keittiökalusteet

2,7

0

9403 40 90

Puuhuonekalut, jollaisia käytetään keittiöissä (ei kuitenkaan istuimet ja
kiinteät keittiökalusteet)

2,7

0

9403 50 00

Puuhuonekalut, jollaisia käytetään makuuhuoneissa (ei kuitenkaan istui
met)

vapaa

0

9403 60 10

Puuhuonekalut, jollaisia käytetään ruokailu- ja olohuoneissa (ei kuitenkaan
istuimet)

vapaa

0

9403 60 30

Puuhuonekalut, jollaisia käytetään kaupoissa (ei kuitenkaan istuimet)

vapaa

0

9403 60 90

Puuhuonekalut (ei kuitenkaan toimistoissa, kaupoissa, keittiöissä, ruokai
luhuoneissa, olohuoneissa ja makuuhuoneissa käytettävät eikä istuimet)

vapaa

0

9403 70 00

Muovihuonekalut (ei kuitenkaan lääkintä-, hammaslääkintä-, eläinlääkintätai kirurgiseen käyttöön tarkoitetut eikä istuimet)

vapaa

0

9403 81 00

Huonekalut, bambusta tai rottinkipalmusta valmistetut (ei kuitenkaan is
tuimet eikä lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- tai eläinlääkintäkäyttöön
tarkoitetut)

5,6

0

9403 89 00

Rottingista, koripajusta tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut huoneka
lut (ei kuitenkaan bambusta, rottinkipalmusta, metallista, puusta tai muo
vista valmistetut eikä lääkintä-, hammaslääkintä-, eläinlääkintä- tai kirurgi
seen käyttöön tarkoitetut)

5,6

0

9403 90 10

Huonekalujen osat, muualle kuulumattomat (ei istuimet ja lääkintä-, ham
maslääkintä-, eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tarkoitetut)

2,7

0

9403 90 30

Huonekalujen osat, puusta valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan istuimet)

2,7

0

9403 90 90

Huonekalujen osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan metallista tai
puusta valmistetut eikä istuimiin ja lääkintä-, hammaslääkintä-, eläinlää
kintä- tai kirurgiseen käyttöön tarkoitetut)

2,7

0
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9404 10 00

Vuoteiden joustinpohjat (ei kuitenkaan istuimien kierrejouset)

3,7

0

9404 21 10

Patjat, huokoista kumia

3,7

0

9404 21 90

Patjat, huokoista muovia

3,7

0

9404 29 10

Patjat, jousitetut

3,7

0

9404 29 90

Patjat, millä aineella tahansa täytetyt tai pehmustetut (ei kuitenkaan huo
koisesta kumista tai huokoisesta muovista tehdyt tai jousitetut sekä vesitai ilmatäytteiset patjat ja tyynyt)

3,7

0

9404 30 00

Makuupussit, myös sähkölämmitteiset

3,7

0

9404 90 10

Vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat, höyhenillä tai untuvilla
täytetyt (ei kuitenkaan patjat ja makuupussit)

3,7

0

9404 90 90

Vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat, jousitetut tai millä aine
ella tahansa täytetyt tai pehmustetut tai huokoisesta kumista tai huokoi
sesta muovista tehdyt (ei kuitenkaan höyhenillä tai untuvilla täytetyt, jous
tinpohjat, patjat, makuupussit, vesi- tai ilmatäytteiset patjat sekä tyynyt,
vuodehuovat ja päällykset)

3,7

0

9405 10 21

Kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, muo
via, jollaisissa käytetään hehkulamppuja

4,7

0

9405 10 28

Kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, muo
via, jollaisissa käytetään purkauslamppuja

4,7

0

9405 10 30

Kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, keraa
mista ainetta

4,7

0

9405 10 50

Kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, lasia

3,7

0

9405 10 91

Kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, muo
via, jollaisissa käytetään hehkulamppuja (ei kuitenkaan muovista, keraami
sesta aineesta tai lasista valmistetut valaisimet)

2,7

0

9405 10 98

Kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, muo
via, jollaisissa käytetään purkauslamppuja (ei kuitenkaan muovista, keraa
misesta aineesta tai lasista valmistetut valaisimet)

2,7

0

9405 20 11

Pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat, muovia,
jollaisissa käytetään hehkulamppuja

4,7

0

9405 20 19

Pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat, muovia,
jollaisissa käytetään purkauslamppuja

4,7

0

9405 20 30

Pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat, keraa
mista ainetta

4,7

0

L 356/740

FI

CN 2007

Euroopan unionin virallinen lehti
Tavaran kuvaus

24.12.2016
Perustaso

Luokka

9405 20 50

Pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat, lasia

3,7

0

9405 20 91

Pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat, muovia,
jollaisissa käytetään hehkulamppuja (ei kuitenkaan muovista, keraamisesta
aineesta tai lasista valmistetut)

2,7

0

9405 20 99

Pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat, muovia,
jollaisissa käytetään purkauslamppuja (ei kuitenkaan muovista, keraami
sesta aineesta tai lasista valmistetut)

2,7

0

9405 30 00

Joulukuusen valaisinsarjat

3,7

0

9405 40 10

Hakuvalot ja valonheittimet, sähköllä toimivat (ei kuitenkaan ilma-aluksia,
moottoriajoneuvoja tai polkupyöriä varten sekä hakuvalolamput)

3,7

0

9405 40 31

Sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet, muovia, jollaisissa käytetään hehku
lamppuja, muualle kuulumattomat

4,7

0

9405 40 35

Sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet, muovia, jollaisissa käytetään pur
kauslamppuja, muualle kuulumattomat

4,7

0

9405 40 39

Sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet, muovia, muualle kuulumattomat

4,7

0

9405 40 91

Sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet, jollaisissa käytetään hehkulamppuja,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan muovia)

2,7

0

9405 40 95

Sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet, jollaisissa käytetään purkauslamp
puja, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan muovia)

2,7

0

9405 40 99

Sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat (ei kuiten
kaan muovia)

2,7

0

9405 50 00

Muut kuin sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat

2,7

0

9405 60 20

Valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa on pysy
väksi asennettu valonlähde, muovia

4,7

0

9405 60 80

Valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa on pysy
väksi asennettu valonlähde, muuta kuin muovia

2,7

0

9405 91 11

Hiotusta lasista tehdyt koristeet, levyt, kuulat, pisarat, kukka-aiheiset koris
teet, riipukkeet ja muut niiden kaltaiset kattokruunujen koristeet

5,7

0

9405 91 19

Häikäisysuojat, kuvut, varjostimet, pallot, tulppaaniaiheiset tavarat ja vas
taavat sähkövalaistusvarusteiden osat, lasia (ei kuitenkaan kattokruunujen,
hakuvalojen ja valonheittimien)

5,7

0

9405 91 90

Valaisimien, valaistusvarusteiden, valokilpien, valaistujen merkkien ja va
laistujen nimikilpien osat, lasia, muualle kuulumattomat

3,7

0

9405 92 00

Valaisimien, valaistusvarusteiden, valokilpien, valaistujen merkkien ja va
laistujen nimikilpien osat, muovia, muualle kuulumattomat

4,7

0
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9405 99 00

Valaisimien, valaistusvarusteiden, valokilpien, valaistujen merkkien ja va
laistujen nimikilpien osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

9406 00 11

”Mobile home” -tyyppiset suuret asuntovaunut

2,7

0

9406 00 20

Tehdasvalmisteiset rakennukset, kokonaan tai pääasiassa puusta valmiste
tut, myös epätäydelliset tai kokoamattomat (ei kuitenkaan ”mobile home”tyyppiset suuret asuntovaunut)

2,7

0

9406 00 31

Tehdasvalmisteiset kasvihuoneet, kokoaan tai pääasiassa raudasta tai teräk
sestä valmistetut, myös epätäydelliset tai kokoamattomat

2,7

0

9406 00 38

Tehdasvalmisteiset rakennukset, kokonaan tai pääasiassa raudasta tai te
räksestä valmistetut, myös epätäydelliset tai kokoamattomat (ei kuitenkaan
”mobile home”-tyyppiset suuret asuntovaunut ja kasvihuoneet)

2,7

0

9406 00 80

Tehdasvalmisteiset rakennukset, myös epätäydelliset tai kokoamattomat (ei
kuitenkaan ”mobile home”-tyyppiset suuret asuntovaunut sekä kokonaan
tai pääasiassa raudasta tai teräksestä tai puusta valmistetut)

2,7

0

9503 00 10

Kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, poljinautot ja niiden kaltaiset le
lut, joissa on pyörät; nukenvaunut ja -rattaat (ei kuitenkaan polkupyörät,
joissa on kuulalaakerit)

vapaa

0

9503 00 21

Ainoastaan ihmistä esittävät nuket, myös puetut

4,7

0

9503 00 29

Ihmistä esittävien nukkien osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9503 00 30

Sähköjunat, myös niiden raiteet, opasteet ja muut tarvikkeet; pienoismal
lien rakennussarjat

vapaa

0

9503 00 35

Rakennussarjat ja koottavat lelut, muovia (ei kuitenkaan pienoismallien ra
kennussarjat)

4,7

0

9503 00 39

Rakennussarjat ja koottavat lelut (ei kuitenkaan muovia ja pienoismallien
rakennussarjat)

vapaa

0

9503 00 41

Eläimiä tai muita hahmoja kuin ihmistä esittävät täytetyt lelut

4,7

0

9503 00 49

Eläimiä tai muita hahmoja kuin ihmistä esittävät lelut (ei kuitenkaan täyte
tyt)

vapaa

0

9503 00 55

Lelusoittimet tai -soitinlaitteet

vapaa

0

9503 00 61

Palapelit, puuta

vapaa

0

9503 00 69

Palapelit (ei kuitenkaan puuta)

4,7

0

9503 00 70

Lelut, sarjoina tai täydellisinä varusteina (ei kuitenkaan sähköjunat, myös
tarvikkeet, pienoismallien rakennussarjat, rakennussarjat ja koottavat lelut
sekä palapelit)

4,7

0
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9503 00 75

Muovilelut ja -mallit, joissa on moottori (ei kuitenkaan sähköjunat, pie
noismallien rakennussarjat sekä eläimiä, ihmisiä tai muita hahmoja kuin
ihmistä esittävät lelut)

4,7

0

9503 00 79

Lelut ja -mallit, joissa on moottori (ei kuitenkaan muovia, sähköjunat, pie
noismallien rakennussarjat sekä eläimiä, ihmisiä tai muita hahmoja kuin
ihmistä esittävät lelut)

vapaa

0

9503 00 81

Leluaseet

vapaa

0

9503 00 85

Muottivaletut miniatyyrimallit, metallia

4,7

0

9503 00 95

Muovilelut, jotka toimivat mekaanisesti, muualle kuulumattomat

4,7

0

9503 00 99

Lelut, muualle kuulumattomat

vapaa

0

9504 10 00

Videopelit, jollaisia käytetään televisiovastaanottimen kanssa

vapaa

0

9504 20 10

Biljardipöydät

vapaa

0

9504 20 90

Kaikenlaiset biljardivälineet ja -tarvikkeet (ei kuitenkaan pöydät)

vapaa

0

9504 30 10

Pelilaitteet, joissa on näyttöruutu, kolikoilla, seteleillä, pankkikorteilla, ra
hakkeilla tai muulla maksuvälineellä toimivat

vapaa

0

9504 30 30

Flipperit, joissa on näyttöruutu, kolikoilla, seteleillä, pankkikorteilla, ra
hakkeilla tai muulla maksuvälineellä toimivat

vapaa

0

9504 30 50

Pelilaitteet, joissa ei ole näyttöruutua, kolikoilla, seteleillä, pankkikorteilla,
rahakkeilla tai muulla maksuvälineellä toimivat (ei kuitenkaan pelilaitteet,
joissa on näyttöruutu, flipperi ja automaattiset keilapelivarusteet)

vapaa

0

9504 30 90

Pelilaitteiden, kolikoilla, seteleillä, pankkikorteilla, rahakkeilla tai muulla
maksuvälineellä toimivat, osat (ei kuitenkaan automaattiset keilapelivarus
teet)

vapaa

0

9504 40 00

Pelikortit

2,7

0

9504 90 10

Sähköiset kilpa-autosarjat, joilla on kilpapelien luonne

vapaa

0

9504 90 90

Kasinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet sekä muut seura
pelivälineet ja pelilaitteet sisätiloja varten (ei kuitenkaan kolikoilla, sete
leillä, rahakkeilla tai sen kaltaisilla välineillä toimivat pelilaitteet, biljardipe
lit, videopelit, jollaisia käytetään televisiovastaanottimen kanssa, pelikortit
sekä sähköiset kilpa-autosarjat, joilla on kilpapelien luonne)

vapaa

0

9505 10 10

Joulunviettoesineet, lasia (ei kuitenkaan sähköllä toimivat valaisinsarjat)

vapaa

0
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9505 10 90

Joulunviettoesineet (ei kuitenkaan lasiesineet, kynttilät, sähköllä toimivat
valaisinsarjat, luonnon kuuset ja joulukuusen jalat)

2,7

0

9505 90 00

Juhla-, karnevaali- ja muut huvitusesineet, myös taikomisvälineet ja pilai
luesineet, muualle kuulumattomat

2,7

0

9506 11 10

Murtomaasukset

3,7

0

9506 11 21

Lumilaudat ja monoski-laudat

3,7

0

9506 11 29

Laskettelusukset (ei kuitenkaan lumilaudat ja monoski-laudat)

3,7

0

9506 11 80

Mäkihyppysukset

3,7

0

9506 12 00

Suksisiteet

3,7

0

9506 19 00

Varusteet lumella hiihtoa varten (ei kuitenkaan suksisiteet ja sukset)

2,7

0

9506 21 00

Purjelaudat

2,7

0

9506 29 00

Vesisukset, lainelaudat ja muut vesiurheiluvälineet (ei kuitenkaan purjelau
dat)

2,7

0

9506 31 00

Golfmailat, täydelliset

2,7

0

9506 32 00

Golfpallot

2,7

0

9506 39 10

Golfmailojen osat

2,7

0

9506 39 90

Golfvarusteet (ei kuitenkaan pallot, täydelliset mailat ja mailojen osat)

2,7

0

9506 40 10

Pöytätennismailat, -pallot ja -verkot

2,7

0

9506 40 90

Pöytätennisvälineet ja -varusteet (ei kuitenkaan mailat, pallot ja verkot)

2,7

0

9506 51 00

Tennismailat, jänteineen tai ilman (ei kuitenkaan pöytätennismailat)

4,7

0

9506 59 00

Sulkapallomailat ja niiden kaltaiset mailat, jänteineen tai ilman (ei kuiten
kaan tennismailat ja pöytätennismailat)

2,7

0

9506 61 00

Tennispallot (ei kuitenkaan pöytätennispallot)

2,7

0

9506 62 10

Ilmatäytteiset nahkapallot, urheiluun

2,7

0
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Luokka

2,7

0

vapaa

0

2,7

0

vapaa

0

9506 62 90

Ilmatäytteiset pallot, urheiluun (ei kuitenkaan nahkaa)

9506 69 10

Kriketti- ja poolopallot

9506 69 90

Pallot, urheiluun (ei kuitenkaan ilmatäytteiset pallot, golfpallot, pöytäten
nispallot, tennispallot, kriketti- ja poolopallot)

9506 70 10

Luistimet, myös luistinjalkineet kiinnitetyin luistimin

9506 70 30

Rullaluistimet, myös rullaluistinjalkineet kiinnitetyin luistimin

2,7

0

9506 70 90

Osat ja tarvikkeet luistimia ja rullaluistimia varten, muualle kuulumatto
mat

2,7

0

9506 91 10

Harjoituslaitteet, joissa on rasitusasteen säätöjärjestelmä

2,7

0

9506 91 90

Välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua ja voimailua varten (ei kuiten
kaan harjoituslaitteet, joissa on rasitusasteen säätöjärjestelmä)

2,7

0

9506 99 10

Kriketti- ja poolovarusteet (ei kuitenkaan pallot)

vapaa

0

9506 99 90

Välineet ja varusteet urheilua ja ulkopelejä varten, muualle kuulumatto
mat; uima-altaat ja kahluualtaat

2,7

0

9507 10 00

Vavat

3,7

0

9507 20 10

Kalakoukut, myös perukkeineen, kiinnittämättömät

1,7

0

9507 20 90

Kalakoukut, myös perukkeineen, kiinnittämättömät

3,7

0

9507 30 00

Uistin- tai perhokelat

3,7

0

9507 90 00

Siimakalastustarvikkeet, muualle kuulumattomat; kalahaavit, perhoshaavit
ja niiden kaltaiset haavit; houkutuslinnut ja niiden kaltaiset metsästystar
vikkeet (ei kuitenkaan kaikenlaiset houkutuspillit ja nimikkeeseen 9705
kuuluvat täytetyt linnut)

3,7

0

9508 10 00

Kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

1,7

0

9508 90 00

Karusellit, keinut, ampumaratavarusteet ja muut huvipuistovälineet; kiertä
vät teatterit (ei kuitenkaan kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt,
myyntikojut myytävine tavaroineen, palkinnoksi tarkoitetut tavarat, ra
halla tai rahakkeella toimivat peliautomaatit, traktorit ja muut kuljetusväli
neet, myös tavalliset perävaunut)

1,7

0

9601 10 00

Valmistettu norsunluu ja norsunluusta tehdyt tavarat, muualle kuulumat
tomat

2,7

0

9601 90 10

Valmistettu koralli, luonnon- tai yhteenpuristettu, ja korallista valmistetut
tavarat, muualle kuulumattomat

vapaa

0
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Perustaso

Luokka

9601 90 90

Luu, kilpikonnankuori, sarvi, koralli, helmiäinen ja muut eläinkunnasta
saadut veistoaineet, valmistetut, sekä näistä aineista tehdyt tavarat,
muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan norsunluu)

vapaa

0

9602 00 00

Kasvi- tai kivennäisveistoaineet, valmistetut, ja näistä aineista tehdyt tava
rat; vahasta, steariinista, luonnosta saaduista kumeista, luonnonhartsista
tai muovailumassasta valetut, muotoonpuristetut tai veistetyt tavarat sekä
muut valetut, muotoonpuristetut tai veistetyt tavarat, muualle kuulumat
tomat; valmistettu kovettamaton gelatiini sekä kovettamattomasta gelatii
nista tehdyt tavarat, muualle kuulumattomat

2,2

0

9603 10 00

Yhteensidotuista varvuista tai muista kasviaineista koostuvat luudat ja har
jat, myös jos niissä on varsi

3,7

0

9603 21 00

Hammasharjat, myös hammasproteeseja varten

3,7

0

9603 29 30

Hiusharjat

3,7

0

9603 29 80

Partasudit, kynsiharjat, silmäripsiharjat ja muut toalettiharjat henkilökoh
taiseen käyttöön, myös tällaiset harjat, jotka ovat laitteiden osia (ei kuiten
kaan hammasharjat, hammasproteeseja varten ja hiusharjat)

3,7

0

9603 30 10

Taiteilijansiveltimet ja kirjoitussiveltimet

3,7

0

9603 30 90

Siveltimet kosmeettisia valmisteita varten

3,7

0

9603 40 10

Maali- tai lakkaharjat ja -siveltimet (ei kuitenkaan nimikkeen 9603.30 tai
teilijansiveltimet ja niiden kaltaiset)

3,7

0

9603 40 90

Maalaustyynyt ja -telat

3,7

0

9603 50 00

Harjat, jotka ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia

3,7

0

9603 90 10

Käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat

3,7

0

9603 90 91

Kadunlakaisuharjat; kotitaloudessa käytettävät luudat ja harjat, myös ken
käharjat ja vaateharjat; harjat eläimiä varten (ei kuitenkaan harjat, jotka
ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia sekä varvuista tai muista
kasviaineista koostuvat luudat ja harjat)

3,7

0

9603 90 99

Mopit ja höyhenhuiskut; luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit har
jaskimput ja -tupsut; kumi- ja muut kuivauspyyhkimet; luudat ja harjat,
muualle kuulumattomat

3,7

0

9604 00 00

Käsiseulat ja -sihdit (ei kuitenkaan siivilät)

3,7

0

9605 00 00

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistuk
seen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset (ei kuitenkaan ma
nikyyrivälinesarjat)

3,7

0

9606 10 00

Painonapit ja niiden osat

3,7

0
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Perustaso

Luokka

9606 21 00

Muovinapit, tekstiiliaineella päällystämättömät (ei kuitenkaan painonapit
ja kalvosinnapit)

3,7

0

9606 22 00

Napit, epäjaloa metallia, tekstiiliaineella päällystämättömät (ei kuitenkaan
painonapit ja kalvosinnapit)

3,7

0

9606 29 00

Napit (ei kuitenkaan muovista tai epäjalosta metallista valmistetut, tekstii
liaineella päällystämättömät sekä painonapit ja kalvosinnapit)

3,7

0

9606 30 00

Napinsydämet ja muut napinosat; napinteelmät

2,7

0

9607 11 00

Vetoketjut, joiden hakaset ovat epäjaloa metallia

6,7

0

9607 19 00

Vetoketjut (ei kuitenkaan ne, joiden hakaset ovat epäjaloa metallia)

7,7

0

9607 20 10

Vetoketjujen osat, epäjaloa metallia

6,7

0

9607 20 90

Vetoketjujen osat (muuta kuin epäjaloa metallia)

7,7

0

9608 10 10

Kuulakärkikynät, nestemäisellä musteella toimivat

3,7

0

9608 10 30

Kuulakärkikynät, joiden runko tai hylsy on jalometallia tai valssattua jalo
metallia (ei kuitenkaan nestemäisellä musteella toimivat)

3,7

0

9608 10 91

Kuulakärkikynät, joissa on patruuna (ei kuitenkaan kynät, joiden runko
tai hylsy on jalometallia tai valssattua jalometallia sekä nestemäisellä mus
teella toimivat kynät)

3,7

0

9608 10 99

Kuulakärkikynät (ei kuitenkaan patruunalliset ja nestemäisellä musteella
toimivat kynät)

3,7

0

9608 20 00

Huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustetut kynät

3,7

0

9608 31 00

Tussikynät

3,7

0

9608 39 10

Täytekynät ja niiden kaltaiset kynät, joiden runko tai hylsy on jalometallia
tai valssattua jalometallia (ei kuitenkaan tussikynät)

3,7

0

9608 39 90

Täytekynät ja niiden kaltaiset kynät (ei kuitenkaan kynät, joiden runko tai
hylsy on jalometallia tai valssattua jalometallia, sekä tussikynät)

3,7

0

9608 40 00

Lyijytäytekynät

3,7

0

9608 50 00

Sarjat, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta seuraavassa luettelossa
mainitusta tavarasta: kuulakärkikynät, huopa-, kuitu- tai muulla huokoi
sella kärjellä varustetut kynät, täytekynät ja lyijytäytekynät

3,7

0
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Luokka

9608 60 10

Kuulakärkikynien varapatruunat, jotka koostuvat kuulakärjestä ja muste
säiliöstä, nestemäisellä musteella toimivat

2,7

0

9608 60 90

Kuulakärkikynien varapatruunat, jotka koostuvat kuulakärjestä ja muste
säiliöstä (ei kuitenkaan nestemäisellä musteella toimivat)

2,7

0

9608 91 00

Kynänterät ja niiden kärjet

2,7

0

9608 99 20

Kuulakärkikynien, huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustet
tujen kynien, lyijytäytekynien ja täytekynien osat, metallia, muualle kuulu
mattomat; monistuskynät, kynänvarret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset
pitimet, metallia

2,7

0

9608 99 80

Kuulakärkikynien, huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustet
tujen kynien, lyijytäytekynien ja täytekynien osat, muuta kuin metallia,
muualle kuulumattomat; monistuskynät, kynänvarret, kynänpitimet ja nii
den kaltaiset pitimet, muuta kuin metallia

2,7

0

9609 10 10

Kynät, joissa grafiittilyijyä ympäröi jäykkä tuppi

2,7

0

9609 10 90

Kynät, joissa lyijyä ympäröi jäykkä tuppi (ei kuitenkaan grafiitista valmis
tetut ”lyijyt”)

2,7

0

9609 20 00

Irtolyijyt, myös värilliset

2,7

0

9609 90 10

Pastelliliidut ja piirustushiilet

2,7

0

9609 90 90

Väriliidut, kirjoitus- tai piirustusliitu sekä vaatturinliitu

1,7

0

9610 00 00

Kivitaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut, myös kehystetyt

2,7

0

9611 00 00

Päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja niiden kaltaiset leimasimet, käsikäyt
töiset; käsikäyttöiset latomahaat sekä käsinpainantasarjat

2,7

0

9612 10 10

Kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, joihin on
imeytetty väri tai joita on muuten valmistettu jättämään painantajälkeä,
myös keloilla tai kaseteissa, muovia (ei kuitenkaan kudottua tekstiiliai
netta)

2,7

0

9612 10 20

Värinauhat, tekokuitua, leveys pienempi kuin 30 mm, asetettu pysyvästi
muovi- tai metallikoteloihin, jollaisia käytetään automaattisissa kirjoitus
koneissa, atk-laitteissa ja muissa koneissa

vapaa

0

9612 10 80

Kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, joihin on
imeytetty väri tai joita on muuten valmistettu jättämään painantajälkeä,
myös keloilla tai kaseteissa, kudottua tekstiiliainetta tai paperia (ei kuiten
kaan alanimikkeen 9612.10.20 tekokuidusta valmistetut)

2,7

0
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Luokka

9612 20 00

Värityynyt, myös jos niihin on imeytetty väri, koteloineen tai ilman

2,7

0

9613 10 00

Kaasukäyttöiset taskusytyttimet, kertatäyttöiset

2,7

0

9613 20 10

Kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleentäytettävät, joissa on sähköinen
sytytysjärjestelmä

2,7

0

9613 20 90

Kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleentäytettävät, joissa on mekaani
nen sytytysjärjestelmä

2,7

0

9613 80 00

Sytyttimet (ei kuitenkaan kaasukäyttöiset taskusytyttimet sekä sytyttimet,
sytytinkivet ja sydämet)

2,7

0

9613 90 00

Sytyttimien osat, muualle kuulumattomat

2,7

0

9614 00 10

Karkeasti muotoillut puu- tai juuriteelmät tupakkapiippujen valmistusta
varten

vapaa

0

9614 00 90

Tupakkapiiput, myös piipunpesät, sikari- ja savukeimukkeet sekä niiden
osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan karkeasti muotoillut puu- tai
juuriteelmät tupakkapiippujen valmistusta varten)

2,7

0

9615 11 00

Kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet, kovakumia tai muovia

2,7

0

9615 19 00

Kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet (ei kuitenkaan kovakumia tai
muovia)

2,7

0

9615 90 00

Hiusneulat, hiuspinteet, papiljotit ja niiden kaltaiset esineet sekä niiden
osat, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan nimikkeen 8516 sähkötermi
set laitteet)

2,7

0

9616 10 10

Hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toalettisuihkupullot (ei kuitenkaan
rahalla tai rahakkeella toimivat)

2,7

0

9616 10 90

Hajuvesisuihkupullojen ja niiden kaltaisten toalettisuihkupullojen helat ja
suihkutuspäät (ei kuitenkaan rahalla tai rahakkeella toimivat)

2,7

0

9616 20 00

Puuterihuiskut ja tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita varten

2,7

0

9617 00 11

Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset koteloineen, vetoisuus enin
tään 0,75 l

6,7

0

9617 00 19

Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset koteloineen, vetoisuus
enemmän kuin 0,75 l

6,7

0

9617 00 90

Termospullojen ja muiden termosastioiden osat (ei kuitenkaan lasisäiliöt)

6,7

0

9618 00 00

Sovitus- ja mallinuket; automaattiset ja muut liikkuvat esittelyvälineet,
joita käytetään näyteikkunoiden somistamiseen (ei kuitenkaan lelunuket,
nuket esittely- ja opetustarkoituksiin)

1,7

0

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/749

CN 2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

9701 10 00

Maalaukset, esim. ”öljymaalaukset, vesivärimaalaukset ja pastellit” ja pii
rustukset, kokonaan käsin tehdyt (ei kuitenkaan nimikkeen 4906 tekniset
piirustukset sekä käsinmaalatut tai -koristetut tavarat)

vapaa

0

9701 90 00

Kollaasit ja niiden kaltaiset koristetaulut

vapaa

0

9702 00 00

Alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat

vapaa

0

9703 00 00

Mistä aineesta tahansa valmistetut alkuperäisveistokset ja -patsaat

vapaa

0

9704 00 00

Postimerkit, veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuoret, ehiöt ja niiden kal
taiset tavarat, mitätöidyt tai mitätöimättömät, muut kuin nimikkeeseen
4907 kuuluvat

vapaa

0

9705 00 00

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset, historialliset,
arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat ja
kokoelmaesineet

vapaa

0

9706 00 00

Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet

vapaa

0”
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LIITE IV
”D JAKSO

ECUADORIN TULLIEN POISTOLUETTELO EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN TAVAROIDEN
OSALTA

Ellei Ecuadorin tullien poistoluettelossa toisin määrätä, seuraavia vaiheluokkia sovelletaan tämän sopimuksen III osaston
(Tavarakauppa) 22 artiklan (Tullien poistaminen) mukaisesti:
1. Vaiheluokan ”0” tullinimikkeissä tarkoitettuihin, Euroopan unionista peräisin oleviin tuotteisiin, jäljempänä
’alkuperätuotteet’, sovellettavat tullit poistetaan kokonaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
2. Vaiheluokan ”3” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan neljässä tasasuuressa
erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien
tammikuun 1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
3. Vaiheluokan ”5” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan kuudessa
tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien
vuosien tammikuun 1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
4. Vaiheluokan ”7” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan kahdeksassa
tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien
vuosien tammikuun 1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
5. Vaiheluokan ”10” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan 11 tasasuuressa
erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien
tammikuun 1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
6. Vaiheluokan ”15” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan 16 tasasuuressa
erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien
tammikuun 1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
7. Vaiheluokassa ”E” tarkoitetut alkuperätuotteet on vapautettu kaikista tulleihin liittyvistä sitoumuksista.
8. Vaiheluokan ”IB” tullinimikkeissä tarkoitettuihin hintavakautusjärjestelmään kuuluviin alkuperätuotteisiin
sovellettavat tullit poistetaan asteittain. Kun tulleja poistetaan, perustason on oltava pienin perustaso tullien
poistoluettelossa tai sovellettava suosituimmuustulli. Tullien poistaminen toteutetaan neljässä tasasuuressa erässä
alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun
1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
9. Vaiheluokan ”IC” tullinimikkeissä tarkoitettuihin hintavakautusjärjestelmään kuuluviin alkuperätuotteisiin
sovellettavat tullit poistetaan asteittain. Kun tulleja poistetaan, perustason on oltava pienin perustaso tullien
poistoluettelossa tai sovellettava suosituimmuustulli. Tullien poistaminen toteutetaan kuudessa tasasuuressa erässä
alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun
1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
10. Vaiheluokan ”ID” tullinimikkeissä tarkoitettuihin hintavakautusjärjestelmään kuuluviin alkuperätuotteisiin
sovellettavat tullit poistetaan asteittain. Kun tulleja poistetaan, perustason on oltava pienin perustaso tullien
poistoluettelossa tai sovellettava suosituimmuustulli. Tullien poistaminen toteutetaan kahdeksassa tasasuuressa erässä
alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun
1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
11. Vaiheluokan ”IE” tullinimikkeissä tarkoitettuihin hintavakautusjärjestelmään kuuluviin alkuperätuotteisiin
sovellettavat tullit poistetaan asteittain. Kun tulleja poistetaan, perustason on oltava pienin perustaso tullien
poistoluettelossa tai sovellettava suosituimmuustulli. Tullien poistaminen toteutetaan 11 tasasuuressa erässä alkaen
tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun
1 päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista.
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12. Vaiheluokan ”IF” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavan hintavakautusjärjestelmän kiinteä
osa (15 prosenttia) poistetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
13. Vaiheluokan ”IG” tullinimikkeissä tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavan hintavakautusjärjestelmän kiinteä
osa (20 prosenttia) poistetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
14. Vaiheluokassa ”IH” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavan hintavakautusjärjestelmän kiinteä osa (15
prosenttia) poistetaan kuudessa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät
poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun 1 päivänä.
15. Vaiheluokassa ”II” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavan hintavakautusjärjestelmän kiinteä osa (20
prosenttia) poistetaan kahdeksassa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät
poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun 1 päivänä.
16. Vaiheluokassa ”IJ” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavan hintavakautusjärjestelmän kiinteä osa (15
prosenttia) poistetaan 11 tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät
poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun 1 päivänä.
17. Vaiheluokassa ”IK” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavan hintavakautusjärjestelmän kiinteä osa (20
prosenttia) poistetaan 11 tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät
poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun 1 päivänä.
18. Vaiheluokassa ”B” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador kuitenkin poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen hintavakausjärjestelmän kiinteän osan
(15 prosenttia) vuotuiselta 800 tonnin suuruiselta kiintiöltä, johon lisätään vuosittain 24 tonnia vuodesta yksi
alkaen.
19. Vaiheluokassa ”B1” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 800 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön (1), johon lisätään vuosittain 24 tonnia vuodesta yksi alkaen.
20. Vaiheluokassa ”D” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan sovella tuontitulleja 500 tonnin suuruiseen vuotuiseen kokonaiskiintiöön, johon lisätään
vuosittain 15 tonnia vuodesta yksi alkaen.
21. Vaiheluokassa ”L1” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 400 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön, johon lisätään vuosittain 20 tonnia vuodesta yksi alkaen.
22. Vaiheluokassa ”L2” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 600 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön, johon lisätään vuosittain 30 tonnia vuodesta yksi alkaen.
23. Vaiheluokassa ”L3” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 500 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön, johon lisätään vuosittain 25 tonnia vuodesta yksi alkaen.
24. Vaiheluokassa ”L4” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan 18:ssa tasasuuressa erässä alkaen
tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun 1
päivänä, minkä jälkeen kyseiset tuotteet ovat vapaat kaikista tulleista; edellä esitetystä huolimatta Ecuador ei
kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 1 000 tonnin suuruiseen vuotuiseen
kokonaiskiintiöön, johon lisätään vuosittain 50 tonnia vuodesta yksi alkaen.
25. Vaiheluokassa ”M” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 300 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön.
26. Vaiheluokassa ”MC” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 400 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön.
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27. Vaiheluokassa ”PA” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 250 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön, johon lisätään vuosittain 7,5 tonnia vuodesta yksi alkaen.
28. Ecuador ei sovella vaiheluokassa ”P” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin tämän sopimuksen voimaantulopäivästä
alkaen tuontitulleja 800 tonnin suuruisessa kokonaiskiintiössä, johon lisätään vuosittain 24 tonnia vuodesta yksi
alkaen. Tavarat, joita tuodaan kunkin vuoden kumuloitua määrää enemmän, saavat seuraavan kohtelun:
a) tullinimikkeen 16010000 alkuperätuotteiden tulleja ei poisteta;
b) tullinimikkeeseen 02101200 sovellettavan hintavakautusjärjestelmän kiinteä osa (20 prosenttia) poistetaan
kahdeksassa tasasuuressa erässä alkaen tämän sopimuksen voimaantulopäivästä; myöhemmät poistoerät
toteutetaan seuraavien vuosien tammikuun 1 päivänä;
c) tullinimikkeitä 02101900, 16024100 ja 16024200 vastaavat tullit poistetaan luokkaa 15 varten vahvistettujen
määräysten mukaisesti.
29. Vaiheluokassa ”SP” tarkoitettuihin alkuperätuotteisiin sovellettavia tulleja ei poisteta; edellä esitetystä huolimatta
Ecuador ei kuitenkaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sovella tuontitulleja 750 tonnin suuruiseen
vuotuiseen kokonaiskiintiöön.
30. Tullin määrä kussakin erässä pyöristetään alaspäin vähintään lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen tai, jos
tullin määrä ilmaistaan rahayksikkönä, vähintään lähimpään 0,001:een yksikköön Ecuadorin virallista valuuttaa.
31. Tässä jaksossa ilmaisulla ”vuosi yksi” tarkoitetaan kalenterivuotta, joka alkaa tämän sopimuksen 330 artiklan
(Voimaantulo) mukaista sopimuksen voimaantuloa seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. ”Vuosi kaksi”, ”vuosi
kolme” ja niin edelleen tarkoittavat tässä kohdassa määriteltyä vuotta yksi seuraavia kalenterivuosia.
32. Tämän jakson määräyksissä viitataan Andien yhteisön jäsenvaltioiden nimikkeistöön (NANDINA), joka perustuu
vuoden 2007 harmonoituun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmään (HS).
33. Tämän jakson määräyksiä, mukaan luettuina tullinimikkeiden päivitykset, tulkitaan NANDINA-nimikkeistön yleisten
huomautusten sekä jaksoja ja ryhmiä koskevien huomautusten mukaisesti. Siltä osin kuin tämän jakson määräykset
ovat samanlaisia kuin vastaavat NANDINAn määräykset, tämän jakson määräyksillä on sama merkitys kuin
vastaavilla NANDINAn määräyksillä.
34. Jos tämä sopimus tulee voimaan 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen saman kalenterivuoden 31 päivää
joulukuuta, tariffikiintiön mukaista määrää korjataan suhteessa jäljellä olevan kalenterivuoden pituuteen.
(1) ”Kokonaiskiintiö” on kiintiö, johon vapauttamisaikatauluun kuuluvat tullinimikkeet sisällytetään; tähän kiintiöön
saattaa siksi sisältyä yksi tai useita tullinimikkeitä.”
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LIITE V
”ECUADORIN TULLIEN POISTOLUETTELO EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN TAVAROIDEN OSALTA
NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

01011010

– – hevoset

15

0

01011020

– – aasit

10

0

01019011

– – – kilpahevoset

15

0

01019019

– – – muut

15

0

01019090

– – muut

15

0

01021000

– puhdasrotuiset siitoseläimet

0

0

01029010

– – härät härkätaistelua varten

10

0

01029090

– – muut

5

0

01031000

– puhdasrotuiset siitoseläimet

0

0

01039100

– – paino pienempi kuin 50 kg

10

0

01039200

– – paino vähintään 50 kg

10

0

01041010

– – puhdasrotuiset siitoseläimet

0

0

01041090

– – muut

10

0

01042010

– – puhdasrotuiset siitoseläimet

0

0

01042090

– – muut

10

0

01051100

– – kanat

0

0

01051200

– – kalkkunat

0

0

01051900

– – muut

0

0

01059400

– – kanat

10

0

01059900

– – muut

10

0

01061100

– – kädelliset

10

0

01061200

– – valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon ni
säkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit
(Sirenia-lahkon nisäkkäät)

10

0

01061911

––––

10

0

laamat (Lama glama), myös guanakot

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

01061912

––––

alpakat (Lama pacus)

10

0

01061919

––––

muut

10

0

01061990

Koirat

10

0

01062000

– matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

10

0

01063100

– – petolinnut

10

0

01063200

– – papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit,
arat ja kakadut)

10

0

01063900

– – muut

10

0

01069010

Mehiläiset

5

0

01069090

– – muut

10

0

02011000

– ruhot ja puoliruhot

20

E

02012000

– muut palat, luulliset

20

E

02013000

– luuton liha

20

E

02021000

– ruhot ja puoliruhot

20

E

02022000

– muut palat, luulliset

20

E

02023000

– luuton liha

20

E

02031100

– – ruhot ja puoliruhot

MEP

E

02031200

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

MEP

E

02031900

– – muut

MEP

E

02032100

– – ruhot ja puoliruhot

MEP

E

02032200

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

MEP

E

02032900

– – muut

MEP

E

02041000

– karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdyte
tyt

20

10

02042100

– – ruhot ja puoliruhot

20

10

02042200

– – muut palat, luulliset

20

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

02042300

– – luuttomat

20

10

02043000

– karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

20

10

02044100

– – ruhot ja puoliruhot

20

10

02044200

– – muut palat, luulliset

20

10

02044300

– – luuttomat

20

10

02045000

– vuohenliha

20

5

02050000

Hevosen-, aasin-, muulin- tai muuliaasinliha, tuore,
jäähdytetty tai jäädytetty

25

5

02061000

– nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt

20

E

02062100

– – kieli

20

E

02062200

– – maksa

20

E

02062900

– – muut

20

E

02063000

– – sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

20

0

02064100

– – maksa

25

0

02064900

– – muut

25

0

02068000

– muu, tuore tai jäähdytetty

25

5

02069000

– muu, jäädytetty

25

5

02071100

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

MEP

E

02071200

– – paloittelematon, jäädytetty

MEP

E

02071300

– – paloiteltu liha ja sisäelimet, tuoreet tai jäähdy
tetyt

MEP

E

02071400

– – paloiteltu liha ja sisäelimet, jäädytetyt

MEP

E

02072400

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

MEP

E

02072500

– – paloittelematon, jäädytetty

MEP

E

02072600

– – paloiteltu liha ja sisäelimet, tuoreet tai jäähdy
tetyt

MEP

E

02072700

– – paloiteltu liha ja sisäelimet, jäädytetyt

MEP

E

02073200

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

MEP

E

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

02073300

– – paloittelematon, jäädytetty

MEP

E

02073400

– – rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdy
tetty

MEP

E

02073500

– – muu, tuore tai jäähdytetty

MEP

E

02073600

– – muu, jäädytetty

MEP

E

02081000

– kania tai jänistä

25

0

02083000

– kädellistä nisäkästä

20

0

02084000

– valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon ni
säkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia
(Sirenia-lahkon nisäkästä)

20

0

02085000

– matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

20

0

02089000

– muut

20

0

02090010

– kylki ja kuve

25

0

02090090

– muut

25

0

02101100

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

25

7

02101200

– – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava)
sekä niiden palat

MEP

P

02101900

– – muut

45

P

02102000

– naudanliha

25

E

02109100

– – kädellistä nisäkästä

25

0

02109200

– – valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon
nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugon
gia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

25

0

02109300

– – matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

25

0

02109910

– – – lihasta tai sisäelimistä valmistettu syötävä
jauho

Huomautukset

02109910 A

––––

lihasta tai sisäelimistä valmistettu syötävä
jauho

30

10

Paitsi siipikarja
tuotteet

02109910 B

––––

lihasta tai sisäelimistä valmistettu syötävä
jauho

30

E

Siipikarjatuotteet
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Perustaso

Luokka

Huomautukset

– – – muut

02109990 A

––––

muut

30

10

Paitsi siipikarja
tuotteet

02109990 B

––––

muut

30

E

Siipikarjatuotteet

0301100000

– akvaariokalat

10

0

0301911000

– – – teolliseen siitokseen tai kasvatukseen

5

0

0301919000

– – – muut

10

0

0301920000

– – ankerias (Anguilla spp.)

5

0

0301930000

– – karppi

5

0

0301940000

– – Thunnus thynnus -lajin tonnikala

10

0

0301950000

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

10

0

0301991000

– – – teolliseen siitokseen tai kasvatukseen

5

0

0301999000

– – – muut

10

0

0302110000

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir
jolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhyn
chus chrysogaster

20

0

0302120000

– – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus),
merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hu
cho hucho)

20

0

0302190000

– – muut

20

0

0302210000

– – pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippog
lossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

20

0

0302220000

– – punakampela (Pleuronectes platessa)

20

0

0302230000

– – kielikampelat (Solea spp.)

20

0

0302290000

– – muut

20

0

0302310000

– – valkotonnikala (Thunnus alalunga)

20

0
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Perustaso

Luokka

0302320000

– – keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

0

0

0302330000

– – boniitti

0

0

0302340000

– – isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

0

0

0302350000

– – Thunnus thynnus -lajin tonnikala

20

0

0302360000

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

20

0

0302390000

– – muut

0

0

0302400000

– silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), ei
kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

20

0

0302500000

– turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

20

0

0302610000

– – sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

20

0

0302620000

– – kolja (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0302630000

– – seiti (Pollachius virens)

20

0

0302640000

– – makrilli (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0302650000

– – haikalat

20

0

0302660000

– – ankerias (Anguilla spp.)

20

0

0302670000

– – miekkakala (Xiphias gladius)

20

0

0302680000

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

20

0

0302690010

– – – tilapia

20

0

0302690090

– – – muut

20

0

0302700000

– maksa, mäti ja maiti

20

0

0303110000

– – punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

20

0

0303190000

– – muut

20

0
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

0303210000

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir
jolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhyn
chus chrysogaster

20

0

0303220000

– – merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hu
cho hucho)

20

0

0303290000

– – muut

20

0

0303310000

– – pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippog
lossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

20

0

0303320000

– – punakampela (Pleuronectes platessa)

20

0

0303330000

– – kielikampelat (Solea spp.)

20

0

0303390000

– – muut

20

0

0303410000

– – valkotonnikala (Thunnus alalunga)

0

0

0303420000

– – keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

0

0

0303430000

– – boniitti

0

0

0303440000

– – isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

0

0

0303450000

– – Thunnus thynnus -lajin tonnikala

20

0

0303460000

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

20

0

0303490000

– – muut

20

0

0303510000

– – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0303520000

– – turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus)

20

0

0303610000

– – miekkakala (Xiphias gladius)

0

0

0303620000

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

0

0

0303710000

– – sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

20

0

0303720000

– – kolja (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0303730000

– – seiti (Pollachius virens)

20

0
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Perustaso

Luokka

0303740000

– – makrilli (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0303750000

– – haikalat

20

0

0303760000

– – ankerias (Anguilla spp.)

20

0

0303770000

– – meribassi (Dicentrarchus labrax) ja täpläbassi
(Dicentrarchus punctatus)

20

0

0303780000

– – kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturs
kat (Urophycis spp.)

20

0

0303790010

– – – tilapia

0

0

0303790090

– – – muut

0

0

0303800000

– maksa, mäti ja maiti

20

0

0304110000

– – miekkakala (Xiphias gladius)

20

0

0304120000

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

20

0

0304190010

– – – tilapia

20

0

0304190090

– – – muut

20

0

0304210000

– – miekkakala (Xiphias gladius)

20

0

0304220000

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

20

0

0304291000

– – – kummeliturskaa (Merluccius spp.) tai suomu
turskaa (Urophycis spp.)

20

0

0304299010

––––

tilapia

20

0

0304299090

––––

muut

20

0

0304910000

– – miekkakala (Xiphias gladius)

20

0

0304920000

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

20

0

0304990000

– – muut

20

0

0305100000

– ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut
jauhot, jauheet ja pelletit

10

0

0305200000

– kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut,
suolatut tai suolavedessä

20

0

0305301000

– – turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0
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Perustaso

Luokka

0305309000

– – muut

20

0

0305410000

– – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus),
merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hu
cho hucho)

20

0

0305420000

– – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305490000

– – muut

20

0

0305510000

– – turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus)

20

0

0305591000

– – – piikkihain ja muiden haiden evät

20

0

0305592000

– – – kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomu
turskat (Urophycis spp.)

20

0

0305599000

– – – muut

20

0

0305610000

– – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305620000

– – turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus)

20

0

0305630000

– – sardelli (Engraulis spp.)

20

0

0305690000

– – muut

20

0

0306110000

– – langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus
spp.)

20

0

0306120000

– – hummerit (Homarus spp.)

20

0

0306131100

––––

kokonaiset

20

0

0306131200

––––

pyrstöt, kuoritut

20

0

0306131300

––––

pyrstöt, kuorineen, höyryssä tai vedessä
keittämättömät

20

0

0306131400

––––

pyrstöt, kuorineen, höyryssä tai vedessä
keitetyt

20

0

0306131900

––––

muut

20

0

0306139100

––––

katkaravut

20

0

0306139900

––––

muut

20

0

0306140000

– – taskuravut

20

0

Huomautukset
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Luokka

0306190000

– – muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäi
sistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

20

0

0306210000

– – langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus
spp.)

20

0

0306220000

– – hummerit (Homarus spp.)

20

0

0306231100

––––

teolliseen siitokseen tai kasvatukseen

5

0

0306231900

––––

muut

20

0

0306239100

––––

teolliseen siitokseen tai kasvatukseen

5

0

0306239900

––––

muut

20

0

0306240000

– – taskuravut

20

0

0306291000

– – – jauhot, jauheet ja pelletit

20

0

0306299000

– – – muut

20

0

0307100000

– osterit

20

0

0307211000

– – – kampasimpukat

20

0

0307219000

– – – muut

20

0

0307291000

– – – kampasimpukat

20

0

0307299000

– – – muut

20

0

0307310000

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

20

0

0307390000

– – muut

20

0

0307410000

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

20

0

0307490000

– – muut

20

0

0307510000

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

20

0

0307590000

– – muut

20

0

0307600000

– etanat, ei kuitenkaan neritakotilot

20

0

0307911000

– – – merisiilit

20

0

0307919000

– – – muut

20

0

0307992000

– – – abalonit (Concholepas concholepas)

20

0
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Perustaso
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0307993000

– – – fuscus (Isostichopus fuscus)

20

0

0307994000

– – – rantakotilot

20

0

0307995000

– – – maljakotilot

20

0

0307999000

– – – muut

20

0

04011000

– rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti

MEP

E

04012000

– rasvapitoisuus enemmän kuin 1 painoprosentti
mutta enintään 6 painoprosenttia

MEP

E

04013000

– rasvapitoisuus enemmän kuin 6 painoprosenttia

MEP

E

04021010

– – pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

MEP

L1

04021090

– – muut

MEP

L1

04022111

––––

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

MEP

L1

04022119

––––

muut

MEP

L1

04022191

– pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

MEP

L1

04022199

––––

muut

MEP

L1

04022911

––––

pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

MEP

L1

04022919

––––

muut

MEP

L1

04022991

––––

pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

MEP

L1

04022999

––––

muut

MEP

L1

04029110

– – – maitotiiviste

MEP

L2

04029190

– – – muut

MEP

L1

04029910

– – – tiivistetty maito

30

L2

04029990

– – – muut

MEP

L2

04031000

– jogurtti

30

L3

04039010

– – kirnupiimä

30

L1

04039090

– – muut

30

L1
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Perustaso

Luokka

5

5

04041010

– – osittain tai kokonaan demineralisoitu hera

04041090

– – muut

MEP

L1

04049000

– muut

MEP

L1

04051000

– voi

MEP

E

04052000

– maidosta valmistetut levitteet

MEP

L3

04059020

– – vedetön maitorasva (”voiöljy”)

MEP

E

04059090

– – muut

MEP

E

04061000

– tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja
juustoaine

20

E

04062000

– juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riip
pumatta

20

L3

04063000

– sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

MEP

L3

04064000

– sinihomejuusto ja muut juustot, joissa on Penicil
lium roqueforti -homeitiöillä tuotettuja juovia

20

L4

04069040

– – kosteus vähemmän kuin 50 painoprosenttia,
täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

25

L4

04069050

– – kosteus vähintään 50 mutta vähemmän kuin
56 painoprosenttia, täysin rasvattomasta aine
esta laskettuna

25

L4

04069060

– – kosteus vähintään 56 mutta vähemmän kuin
69 painoprosenttia, täysin rasvattomasta aine
esta laskettuna

04069060 A

– – – kosteus vähintään 56 ja enintään 63,5 pai
noprosenttia, täysin rasvattomasta aineesta
laskettuna

25

L4

04069060 B

– – – kosteus vähintään 63,5 mutta vähemmän
kuin 69 painoprosenttia, täysin rasvatto
masta aineesta laskettuna

MEP

L3

04069090

– – muut

MEP

L3

04070010

– haudottaviksi tarkoitetut

0

0

04070020

– rokotusten tuotantoon (eivät sisällä tiettyjä pato
geeneja)

0

0
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04070090

– muut

25

E

04081100

– – kuivatut

25

E

04081900

– – muut

25

E

04089100

– – kuivatut

25

E

04089900

– – muut

25

E

04090010

– vähintään 300 kg vetävissä astioissa

15

10

04090090

– muut

30

10

04100000

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumat
tomat

25

5

05010000

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvat
tomiksi tehdyt; hiusjätteet

20

0

05021000

– sian tai villisian harjakset ja muut karvat sekä
niiden jätteet

0

0

05029000

– muut

10

0

05040010

– vatsat

20

D

05040020

– suolet

10

D

05040030

– rakot

10

D

05051000

– pehmustehöyhenet; untuvat

10

0

05059000

– muut

10

0

05061000

– osseiini ja hapolla käsitellyt luut

10

0

05069000

– muut

10

0

05071000

– norsunluu; norsunluusta saatu jauhe ja jätteet

10

0

05079000

– muut

10

0

0508000000

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai
yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstä
mättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten
kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamatto
mat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei mää
rämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe
ja jätteet

10

0

05100010

– sappi, myös kuivattu; rauhaset ja muut eläintuot
teet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden
valmistukseen

10

0
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Luokka

05100090

– muut

10

0

05111000

– naudan siemenneste

0

0

0511911000

– – – kalan mäti ja maiti

0

0

0511912000

– – – kalanjätteet

5

0

0511919000

– – – muut

0

0

05119910

– – – kokenilli ja vastaavat hyönteiset

0

0

05119930

– – – eläinten, muiden kuin nautaeläinten, sie
menneste

0

0

05119940

– – – alkiot

0

0

05119990

– – – muut

0

0

06011000

– sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, le
potilassa

0

0

06012000

– sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kas
vavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai
juurina

0

0

06021010

– – orkideat

0

0

06021090

– – muut

0

0

06022000

– puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät
tai pähkinät ovat syötäviä

0

0

06023000

– rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

0

0

06024000

– ruusut, myös vartetut

0

0

06029010

– – orkideat ja niiden juurrutetut pistokkaat

0

0

06029090

– – muut

0

0

06031100

– – ruusut

15

0

06031210

– – – miniatyyrit

15

0

06031290

– – – muut

15

0

06031300

– – orkideat

15

0

06031410

– – – pomponit

15

0

06031490

– – – muut

15

0
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06031910

– – – morsiusharsot (Gypsolphilia paniculata L.)

15

0

06031920

– – – asterit

15

0

06031930

– – – alströmeriat

15

0

06031940

– – – gerberat

15

0

06031990

– – – liljakasvit

15

0

06039000

– muut

15

0

06041000

– sammal ja jäkälä

15

0

06049100

– – tuoreet

15

0

06049900

– – muut

15

0

07011000

– siemenet

0

0

07019000

– muut

20

15

07020000

Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt

15

7

07031000

– kepasipuli ja salottisipuli

15

10

07032010

– – siemenet

15

0

07032090

– – muut

20

0

07039000

– purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset

15

0

07041000

– kukkakaali ja parsakaali

15

0

07042000

– ruusukaali

15

5

07049000

– muut

15

5

07051100

– – keräsalaatti

15

0

07051900

– – muut

15

0

07052100

– – salaattisikuri eli suppusikuri (Cichorium intybus
var. foliosum)

15

0

07052900

– – muut

15

5

07061000

– porkkanat ja nauriit

15

5
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07069000

– muut

15

5

07070000

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

15

5

07081000

– herneet (Pisum sativum)

15

10

07082000

– pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

25

10

07089000

– muut

15

5

07092000

– parsat

15

5

07093000

– munakoisot

15

5

07094000

– ruoti- eli lehtiselleri

15

5

07095100

– – Agaricus-sukuiset sienet

15

5

07095900

– – muut

15

5

07096000

– Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

15

10

07097000

– pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

15

5

07099010

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

15

M

07099020

– – oliivit

15

10

07099030

– – latva-artisokat

15

0

07099090

– – muut

15

10

07101000

– perunat

25

PA

07102100

– – herneet (Pisum sativum)

15

10

07102200

– – pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

25

10

07102900

– – muut

15

5

07103000

– pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

15

5

07104000

– sokerimaissi

15

MC

07108010

– – parsat

15

0

07108090

– – muut

15

0
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Perustaso
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07109000

– kasvissekoitukset

15

7

07112000

– oliivit

15

0

07114000

– kurkut

15

5

07115100

– Agaricus-sukuiset sienet

15

5

07115900

– – muut

15

5

07119000

– muut kasvikset; kasvissekoitukset

15

5

07122000

– kepasipulit

25

7

07123100

– – Agaricus-sukuiset sienet

15

5

07123200

– – puunkorvat (Auricularia spp.)

15

5

07123300

– – hytykät (Tremella spp.)

15

5

07123900

– – muut (puunkorvat ja sienet)

15

5

07129010

– – valkosipuli

15

5

07129020

– – sokerimaissisiemenet

15

0

07129090

– – muut

15

0

07131010

– – siemenet

0

0

07131090

– – muut (herneet)

15

10

07132010

– – siemenet

0

0

07132090

– – muut (kahviherneet)

15

10

07133110

– – – siemenet

0

0

07133190

– – – muut (pavut)

20

10

07133210

– – – siemenet

0

0

07133290

– – – muut

20

10

07133311

––––

mustat

0

0

07133319

––––

muut

0

0

07133391

––––

mustat

15

10

07133392

––––

kanariansiemen

15

10
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Luokka

07133399

– – – muut (muut pavut)

15

10

07133910

– – – siemenet

0

0

07133991

––––

limanpavut (Phaseolus lunatus)

20

10

07133992

––––

lehmänpavut (mustasilmäpavut) (Vigna
unguiculata)

20

10

07133999

––––

muut

20

10

07134010

– – siemenet

0

0

07134090

– – muut (linssit)

15

5

07135010

– – siemenet

0

0

07135090

– – – muut (härkäpavut)

15

5

07139010

– – siemenet

0

0

07139090

– – muut (kuivatut palkokasvit)

15

5

07141000

– maniokkijuuret (kassava)

15

0

07142010

– – siemenet

15

0

07142090

– – muut

15

0

07149010

– – Maca-juuret (Lepidium meyenii)

15

0

07149090

– – muut

15

5

08011110

– – – siemenet

0

0

08011190

– – – muut

15

0

08011900

– – muut

15

0

08012100

– – kuorelliset

15

0

08012200

– – kuorettomat (pähkinät)

15

10

08013100

– – kuorelliset

15

5

08013200

– – kuorettomat

15

5

08021100

– – kuorelliset

15

5

08021210

– – – siemenet

0

0
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Luokka

Huomautukset

08021290

– – – muut

15

0

08022100

– – kuorelliset

15

5

08022200

– – kuorettomat

15

0

08023100

– – kuorelliset

15

5

08023200

– – kuorettomat

15

0

08024000

– kastanjat (Castanea spp.)

15

5

08025000

– pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

15

5

08026000

– australianpähkinät (macadamiapähkinät)

15

0

08029000

– muut

15

0

08030011

– – jauhobanaanit (ruoan valmistukseen)

15

0

08030012

– – Cavendish Valery -lajikkeesta

15

0

08030013

– – kääpiöbanaanit (Musa acuminata)

15

0

08030019

– – muut

15

0

08030020

– kuivatut

15

0

08041000

– taatelit

15

5

08042000

– viikunat

15

5

08043000

– ananakset

15

5

08044000

– avokadot

15

0

08045010

– – guavat

15

0

08045020

– – mangot ja mangostanit

15

0

08051000

– appelsiinit

08051000 A

– appelsiinit

20

0

1. marraskuuta ja
30. huhtikuuta
väliseksi ajaksi

08051000 B

– appelsiinit

20

10

1. toukokuuta ja
31. lokakuuta vä
liseksi ajaksi

L 356/772
NANDINA
2007

08052010

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

Huomautukset

– – mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat)

08052010 A

– – – mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat)

20

5

1. marraskuuta ja
30. huhtikuuta
väliseksi ajaksi

08052010 B

– – – mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat)

20

10

1. toukokuuta ja
31. lokakuuta vä
liseksi ajaksi

08052020

– – tangelot (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

08052020 A

– – – tangelot (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

15

0

1. marraskuuta ja
30. huhtikuuta
väliseksi ajaksi

08052020 B

– – – tangelot (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

15

10

1. toukokuuta ja
31. lokakuuta vä
liseksi ajaksi

08052090

– – muut

08052090 A

– – – muut

15

0

1. marraskuuta ja
30. huhtikuuta
väliseksi ajaksi

08052090 B

– – – muut

15

10

1. toukokuuta ja
31. lokakuuta vä
liseksi ajaksi

08054000

– greipit, myös pomelot

15

5

08055010

– – sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

15

10

08055021

– – – sitruunaa (Citrus limonum, tavallinen sit
ruuna, creole lemon) (Citrus aurantifolia)

15

5

08055022

– – – tahitinlimetti (Citrus latifolia)

15

5

08059000

– muut

15

5

08061000

– tuoreet

15

0

08062000

– kuivatut, myös rusinat

15

0

08071100

– – vesimelonit

15

0

08071900

– – muut (melonit)

15

5

08072000

– papaijat

15

5

24.12.2016
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2007

Tavaran kuvaus

L 356/773

Perustaso

Luokka

08081000

– omenat

15

0

08082010

– – päärynät

15

0

08082020

– – kvittenit

15

0

08091000

– aprikoosit

15

0

08092000

– kirsikat

15

0

08093000

– persikat, tuoreet, myös nektariinit

15

0

08094000

– luumut ja oratuomenmarjat

15

0

08101000

– mansikat

15

0

08102000

– vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja lo
ganinmarjat

15

0

08104000

– karpalot, mustikat ja muut Vaccinium-suvun he
delmät

15

5

08105000

– kiivit

15

0

08106000

– durianit

15

5

08109010

– – granadillat ja muut passiohedelmät (Passiflora
spp.)

15

5

08109020

– – kirimojat, guanabanat ja muut Annona-lajik
keet (Annona spp.)

15

5

08109030

– – puutomaatit (tamarillot) (Cyphomandra betacea)

15

5

08109040

– – pitayat (Cereus spp.)

15

5

08109050

– – ananaskirsikat (Physalis peruviana)

15

5

08109090

– – muut

15

0

08111010

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävät

15

0

08111090

– – muut

15

0

08112000

– vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loga
ninmarjat, musta-, valko- tai punaherukat

15

0

08119010

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävät

15

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

08119091

– – – mangot (Mangifera indica L.)

15

0

08119092

– – – Camu Camu (Myrciaria dubia)

15

0

08119093

– – – lucumat (Lucuma obovata)

15

0

08119094

– – – maracuya-passiohedelmät (Passiflora edulis)

15

0

08119095

– – – guanabanat (Annona muricata)

15

0

08119096

– – – papaija

15

0

08119099

– – – muut

15

5

08121000

– kirsikat

15

0

08129020

– – persikat, tuoreet, myös nektariinit

15

0

08129090

– – muut

15

5

08131000

– aprikoosit

15

5

08132000

– luumut

15

5

08133000

– omenat

15

5

08134000

– muut hedelmät

15

5

08135000

– tämän ryhmän pähkinöiden ja kuivattujen hedel
mien sekoitukset

15

5

08140010

– sitruunaa (Citrus limonum, tavallinen sitruuna,
creole lemon) (Citrus aurantifolia)

15

5

08140090

– muut

15

5

09011110

– – – siemenet

10

10

09011190

– – – muut

15

10

09011200

– – kofeiinittomat

15

10

09012110

– – – pavut

15

10

09012120

– – – jauhetut

20

10

09012200

– – kofeiinittomat

20

10

09019000

– muut

20

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

09021000

– vihreä tee (fermentoimaton), tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 3 kg

15

10

09022000

– muu vihreä tee (fermentoimaton)

15

10

09023000

– musta tee (fermentoitu) ja osittain fermentoitu
tee, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 3 kg

20

10

09024000

– muu musta tee (fermentoitu) ja muu osittain fer
mentoitu tee

20

10

09030000

Mate

20

0

09041100

– – murskaamattomat ja jauhamattomat

15

5

09041200

– – murskatut tai jauhetut

15

5

09042010

– – paprika (Capsicum annuum, L.)

15

0

09042090

– – muut

15

0

09050000

Vanilja

15

0

09061100

– – kaneli (Cinnamomum zeylanicum Blume)

10

5

09061900

– – muut

10

5

09062000

– murskatut tai jauhetut

15

5

09070000

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukka
varret)

10

5

09081000

– muskottipähkinä

10

5

09082000

– muskotti

10

0

09083000

– kardemumma

10

5

09091000

– aniksen tai tähtianiksen siemenet

10

0

09092010

– – siemenet

10

0

09092090

– – muut

10

5

09093000

– roomankuminan siemenet

10

5

09094000

– kuminan siemenet

10

0

09095000

– fenkolinsiemenet; katajanmarjat

10

0

09101000

– inkivääri

10

5

Huomautukset

L 356/776

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

09102000

– sahrami

10

0

09103000

– kurkuma

10

0

09109100

– – tämän ryhmän 1 huomautuksen b alakoh
dassa tarkoitetut sekoitukset

10

5

09109910

– – – laakerinlehdet

10

0

09109990

– – – muut

10

0

10011010

– – siemenet

0

0

10011090

– – muut

36

IC

10019010

– – siemenvilja, vehnää

0

0

10019020

– – muu vehnä

36

IC

10019030

– – vehnän ja rukiin sekavilja

36

IC

10020010

– siemenet

0

0

10020090

– muut

15

5

10030010

– siemenet

0

0

10030090

– muut

36

IC

10040010

– siemenet

0

0

10040090

– muut

5

5

10051000

– siemenet

0

0

10059011

– – – keltaiset

MEP

E

10059012

– – – valkoiset

MEP

E

10059020

– – popcorn (Zea mays convar. microsperma tai Zea
mays var. everta)

15

E

10059030

– – valkoinen jättimaissi (Zea mays amylacea cv. gi
gante)

MEP

E

10059040

– – purppuranpunainen orasmaissi (Zea mays amy
lacea cv. morado)

MEP

E

10059090

– – muut

MEP

E

10061010

– – siemenet

0

0

Huomautukset
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L 356/777

Perustaso

Luokka

10061090

– – muut

MEP

E

10062000

– esikuorittu riisi (cargo- eli tumma riisi)

MEP

E

10063000

– osittain kai kokonaan hiottu riisi, myös kiillo
tettu tai lasitettu

MEP

E

10064000

– rikottu riisi

MEP

E

10070010

– siemenet

0

0

10070090

– muut

MEP

E

10081010

– – siemenet

0

0

10081090

– – muut

20

0

10082010

– – siemenet

0

0

10082090

– – muut

15

0

10083010

– – siemenet

0

0

10083090

– – muut

15

0

10089011

– – – siemenet

0

0

10089019

– – – muut

20

0

10089091

– – – siemenet

0

0

10089092

– – – amarantti (Amaranthus caudatus), muut kuin
siemenet

20

0

10089099

– – – muut

20

0

11010000

Vehnäjauho tai vehnän ja rukiin sekaviljasta val
mistettu jauho.

36

IC

11021000

– ruisjauho

20

5

11022000

– maissijauho

MEP

E

11029000

– muut

Huomautukset

11029000 A

– – muut

20

10

Ei kuitenkaan rii
sijauho

11029000 B

– – muut

20

E

Riisijauho

11031100

– – vehnää

MEP

0

11031300

– – maissia

20

E

L 356/778
NANDINA
2007
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Euroopan unionin virallinen lehti
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

Huomautukset

– – muuta viljaa

11031900 A

– – – muuta viljaa

20

10

Ei kuitenkaan rii
sirouheet ja kar
keat riisijauhot

11031900 B

– – – muuta viljaa

20

E

Riisirouheet ja
karkeat riisijauhot

11032000

– pelletit

11032000 A

– – pelletit

20

10

Ei kuitenkaan
maissi- ja riisipel
letit

11032000 B

– – pelletit

20

E

Maissi- ja riisipel
letit

11041200

– – kauraa

20

0

11041900

– – muuta viljaa

30

5

11042200

– – kauraa

20

0

11042300

– – maissia

20

E

11042910

– – – ohraa

20

10

11042990

– – – muut

30

5

11043000

– viljanjyvien alkiot, kokonaiset, litistetyt, hiuta
leiksi valmistetut tai jauhetut

15

5

11051000

– jauhot ja jauheet

30

10

11052000

– hiutaleet, jyväset ja pelletit

30

10

11061000

– nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta valmis
tetut

30

5

11062010

– – Maca-juuret (Lepidium meyenii)

20

0

11062090

– – muut

20

0

11063010

– – banaania tai jauhobanaania

20

0

11063020

– – lucumaa (Lucuma obovata)

20

0

11063090

– – muut

20

0

11071000

– paahtamattomat

MEP

0

11072000

– paahdetut

MEP

0

11081100

– – vehnätärkkelys

36

IE

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti
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L 356/779

Perustaso

Luokka

MEP

E

11081200

– – maissitärkkelys

11081300

– – perunatärkkelys (peruna)

20

E

11081400

– – maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys)

20

E

11081900

– – muu tärkkelys

MEP

E

11082000

– inuliini

20

10

11090000

Vehnägluteeni, myös kuivattu

20

10

12010010

– siemenet

0

0

12010090

– muut

MEP

E

12021010

– – siemenet

0

0

12021090

– – muut

MEP

IJ

12022000

– kuoritut, myös murskatut

MEP

IJ

12030000

Kopra

10

0

12040010

– siemenet

0

0

12040090

– muut

10

0

12051010

– – siemenet

0

0

12051090

– – muut

MEP

IF

12059010

– – siemenet

0

0

12059090

– – muut

MEP

IF

12060010

– siemenet

0

0

12060090

– muut

MEP

IJ

12072010

– – siemenet

0

0

12072090

– – muut

15

10

12074010

– – siemenet

0

0

12074090

– – muut

MEP

IF

12075010

– – siemenet

0

0

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

12075090

– – muut

15

0

12079100

– – unikonsiemenet

15

0

12079911

––––

palmunpähkinät ja -ytimet

0

0

12079919

––––

muut

0

0

12079991

––––

sheapähkinän siemenet (karitepähkinän
siemenet)

MEP

IF

12079999

––––

muut

MEP

IK

12081000

– soijapavuista valmistetut

MEP

E

12089000

– muut

MEP

IJ

12091000

– sokerijuurikkaansiemenet

0

0

12092100

– – sinimailasen iduista valmistetut

0

0

12092200

– – apilasta (Trifolium spp.) valmistetut

0

0

12092300

– – natan siemenistä valmistetut

0

0

12092400

– – niittynurmikan (Poa pratensis L.) siemenistä
valmistetut

0

0

12092500

– – raiheinän (Lolium multiflorum Lam., Lolium pe
renne L.) siemenistä valmistetut

0

0

12092900

– – muut

0

0

12093000

– pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruoh
omaisten kasvien siemenet

0

0

12099110

– – – kepa-, valko- ja purjosipulista ja muista Al
lium-sukuisista kasviksista valmistetut

0

0

12099120

– – – keräkaalista, kukkakaalista, parsakaalista,
nauriista ja muista Brassica-sukuisista kas
viksista valmistetut

0

0

12099130

– – – porkkanasta (Daucus carota) valmistetut

0

0

12099140

– – – salaatista (Lactuca sativa) valmistetut

0

0

12099150

– – – tomaatista (Licopersicum spp.) valmistetut

0

0

12099190

– – – muut

0

0

12099910

– – – hedelmäpuiden tai metsäpuiden siemenet

0

0

12099920

– – – tupakan siemenet

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

12099930

– – – piikkiaralian (Caesalpinea spinosa) siemenet

0

0

12099940

– – – annatton (achiote, roucou) siemenet

0

0

12099990

– – – muut

0

0

12101000

– murskaamattomat, jauhamattomat ja pelleteiksi
valmistamattomat humalantähkät

10

0

12102000

– murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut hu
malantähkät; lupuliini

0

0

12112000

– ginsengjuuri

10

0

12113000

– kokapensaan lehdet

10

0

12114000

– unikko, lukuun ottamatta siemeniä

10

0

12119030

– – oregano (Origanum vulgare)

10

0

12119050

– – kissankynsi (Uncaria tomentosa)

10

0

12119060

– – sitruunaruoho (Cymbopogon citratus)

10

0

12119090

– – muut

10

0

12122000

– merilevät

5

0

12129100

– – sokerijuurikas

10

0

12129910

– – – sokeriruoko

10

10

12129990

– – – muut

10

0

12130000

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut,
jauhetut, puristetut tai pelleteiksi valmistetut

10

0

12141000

– sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit

15

5

12149000

– muut

10

0

13012000

– arabikumi

0

0

13019040

– – traganttikumi

5

0

13019090

– – muut

0

0

13021110

– – – unikkouutteet

15

0

13021190

– – – muut

15

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

13021200

– – lakritsista saadut

5

0

13021300

– – humalasta saadut

0

0

13021911

––––

pantu esille tai pakattu vähittäismyyntiin

15

0

13021919

––––

muut

15

0

13021920

– – – soijapapu-uute, myös jauhamaton

5

0

13021991

––––

pantu esille tai pakattu vähittäismyyntiin

5

0

13021999

––––

muut

5

0

13022000

– pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit

0

0

13023100

– – agar-agar

5

0

13023200

– – johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen
siemenistä tai guar-siemenistä saadut kasvilii
mat ja sakeuttamisaineet, myös modifioidut

15

0

13023910

– – – piikkiaralian siemenet (Caesalpinea spinosa)

15

0

13023990

– – – muut

0

0

14011000

– bambu

10

0

14012000

– rottinki

10

0

14019000

– muut

10

0

14042000

– puuvillalintterit

10

0

14049010

– – jauhettu annatto (achiote, roucou)

10

0

14049020

– – jauhettu piikkiaralia (Caesalpinea spinosa)

10

0

14049090

– – muut

10

0

15010010

– sianrasva, myös sianihra (laardi)

MEP

IG

15010030

– siipikarjanrasva

MEP

IG

15020011

– – denaturoidut

MEP

IJ

15020019

– – muut

MEP

IK

15020090

– muut

MEP

IK

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomarga
riini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat
tai muutoin valmistamattomat

MEP

IK

1504101000

– – kalanmaksasta valmistetut

15

0

1504102100

– – – raaka

15

0

1504102900

– – – muut

15

0

1504201000

– – raaka

10

0

1504209000

– – muut

10

0

1504300000

– merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

15

0

15050010

– villarasva, raaka

5

0

15050091

– – lanoliini

0

0

15050099

– – muut

5

0

15060010

– häränjalkaöljy

MEP

0

15060090

– muut

MEP

IG

15071000

– raaka öljy, myös sellainen, josta kasviliima on
poistettu

MEP

IK

15079010

– – sisältää enintään 1 % lisättyjä denaturoituja ai
neita

MEP

IK

15079090

– – muut

MEP

IK

15081000

– raaka öljy

MEP

IK

15089000

– muut

MEP

IK

15091000

– neitsytöljy

20

0

15099000

– muut

20

0

15100000

Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden
jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muun
tamattomat, myös näiden öljyjen tai jakeiden ja ni
mikkeen 1509 öljyjen tai jakeiden sekoitukset

20

0

15111000

– raa'at öljyt

MEP

IK

15119000

– muut

MEP

IK

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

15121110

– auringonkukkaöljy

MEP

IK

15121120

– – – safloriöljy

MEP

IK

15121910

– auringonkukkaöljy

MEP

IK

15121920

– – – safloriöljy

MEP

IK

15122100

– – raaka öljy, myös sellainen, josta gossypoli on
poistettu

MEP

IK

15122900

– – muut

MEP

IK

15131100

– – raaka öljy

MEP

IK

15131900

– – muut

MEP

IK

15132110

– palmunytimestä valmistettu

MEP

IK

15132120

– – – babassusta valmistettu

20

0

15132910

– – – palmunytimestä valmistettu

MEP

IK

15132920

– – – babassusta valmistettu

20

0

15141100

– – raaka öljy

MEP

IK

15141900

– – muut

MEP

II

15149100

– – raa'at öljyt

MEP

IK

15149900

– – muut

MEP

IK

15151100

– – raaka öljy

20

10

15151900

– – muut

20

10

15152100

– – raaka öljy

MEP

IK

15152900

– – muut

MEP

IK

15153000

– risiiniöljy ja sen jakeet

MEP

IK

15155000

– seesamiöljy ja sen jakeet

MEP

IK

15159000

– muut

MEP

IK

15161000

– eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

20

10

15162000

– kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

MEP

IK

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

15171000

– margariini, ei kuitenkaan nestemäinen marga
riini

MEP

IK

15179000

– muut

MEP

IK

15180010

– linoksiini

MEP

IG

15180090

– muut

MEP

IK

15200000

Raaka glyseroli; glyserolivedet ja -lipeät

5

0

15211010

– – karnaubavaha

0

0

15211020

– – kandelillavaha

15

0

15211090

– – muut

15

0

– – valaanpääöljy

15

0

15219010

– – mehiläisvaha tai muiden hyönteisten vahat

15

0

15220000

Villarasva; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen
käsittelyssä syntyneet jätteet

0

0

16010000

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta,
muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin
perustuvat elintarvikevalmisteet

MEP

P

16021000

– homogenoidut valmisteet

25

E

16022000

– eläimen maksasta valmistetut

25

E

16023110

– – – maustetut ja jäädytetyt lihanpalat

MEP

E

16023190

– – – muut

25

E

16023210

– – – maustetut ja jäädytetyt lihanpalat

MEP

E

16023290

– – – muut

25

E

16023910

– – – maustetut ja jäädytetyt lihanpalat

MEP

E

16023990

– – – muut

25

E

16024100

– – kinkku ja sen palat

30

P

16024200

– – lapa ja sen palat

30

P

16024900

– – muut, myös sekoitukset

25

7

1521902000

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

16025000

– naudasta valmistetut

25

E

16029000

– muut, myös eläimen verestä tehdyt valmisteet

25

E

16030000

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista
vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet
ja mehut

30

10

1604110000

– – lohi

20

0

1604120000

– – silli ja silakka

20

0

1604131000

– – – tomaattikastikkeessa

20

0

1604132000

– – – öljyssä

20

0

1604133000

– – – suolavedessä

20

0

1604139000

– – – muut

20

0

1604141000

– – – tonnikala

20

0

1604142000

– – – boniitti

20

0

1604150000

– – makrilli

20

0

1604160000

– – sardelli (aito anjovis)

20

0

1604190000

– – muut

20

0

1604200000

– muut kalavalmisteet ja -säilykkeet

20

0

1604300000

– kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

20

0

1605100000

– taskuravut

20

0

1605200000

– katkaravut

20

0

1605300000

– hummerit

20

0

1605400000

– muut äyriäiset

20

0

1605901000

– – simpukat ja abalonit

20

0

1605909000

– – muut

20

0

17011110

– – – ruskea sokeritoppa (panela, chancaca, raspa
dura)

30

E

17011190

– – – muut

MEP

E

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

17011200

– – juurikassokeri

MEP

E

17019100

– – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

MEP

E

17019910

– – – kemiallisesti puhdas fruktoosi

MEP

E

17019990

– – – muut

MEP

E

17021100

– – laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina il
maistuna vähintään 99 prosenttia kuiva-ai
neen painosta

0

0

17021910

– – – laktoosi

0

0

17021920

– – – laktoosisiirappi

15

0

17022000

– vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

15

0

17023010

– – glukoosipitoisuus vedettömänä glukoosina il
maistuna vähintään 99 prosenttia kuiva-ai
neen painosta (dekstroosi)

0

0

17023020

– – glukoosisiirappi

MEP

E

17023090

– – muut

MEP

E

17024010

– – glukoosi

MEP

E

17024020

– – glukoosisiirappi

MEP

E

17025000

– kemiallisesti puhdas fruktoosi

5

0

17026000

– muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on
fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuiva
painosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

MEP

E

17029010

– – keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan
kanssa sekoitettuna

20

5

17029020

– – sokeriväri

MEP

E

17029030

– – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerit

MEP

E

17029040

– – muut siirapit

MEP

E

17029090

– – muut

MEP

E

17031000

– ruokosokerimelassi

MEP

E

17039000

– muut

MEP

E

Huomautukset
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Perustaso
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Huomautukset

17041010

– – sokerikuorrutetut

20

3

17041090

– – muut

20

3

17049010

– – keitetyt makeiset, pastillit ja niiden kaltaiset
sokerivalmisteet

20

3

17049090

– – muut

20

3

18010011

– – siemenet

10

0

18010019

– – muut

20

0

18010020

– paahdetut

20

5

18020000

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet

20

5

18031000

– josta rasvaa ei ole poistettu

20

10

18032000

– josta rasva on joko kokonaan tai osittain pois
tettu

20

10

18040011

– – jonka öljyhappona ilmaistu happoluku on
enintään 1 %

20

10

18040012

– – jonka öljyhappona ilmaistu happoluku on
enemmän kuin 1 % mutta enintään 1,65 %

20

10

18040013

– – jonka öljyhappona ilmaistu happoluku on
enemmän kuin 1,65 %

20

10

18040020

– kaakaorasva ja -öljy

20

10

18050000

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältämätön

20

10

18061000

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä

18061000 A

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä

20

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

18061000 B

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

18062010

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämätön

20

10

24.12.2016
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Perustaso

Luokka

Huomautukset

18062090

– – muut

18062090 A

– – muut

20

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

18062090 B

– – muut

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

18063110

– – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön

20

10

18063190

– – – muut

20

10

18063200

– – täyttämättömät

20

10

18069000

– muut

20

10

19011010

– – enintään 12 kuukauden ikäisille pikkuvau
voille tarkoitetut maitovalmisteet

15

5

19011091

– – – valmistettu jauhoista, jauheista, tärkkelyk
sestä tai mallasuutteista

15

5

19011099

– – – muut

15

5

19012000

– seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipoma
tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

20

10

19019010

– – mallasuute

25

5

19019020

– – maitohyytelö tai dulce de leche

30

5

19019090

– – muut

20

5

19021100

– – munaa sisältävät

30

5

19021900

– – muut

30

IB

19022000

– täytetyt pastavalmisteet, myös kypsennetyt tai
muulla tavalla valmistetut

30

5

19023000

– muut pastavalmisteet

30

5

19024000

– couscous

20

3

19030000

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankor
vikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulo
misjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

5

5

L 356/790
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

19041000

– viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paah
tamalla tehdyt elintarvikevalmisteet

20

10

19042000

– paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamat
tomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiu
taleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut
elintarvikevalmisteet

20

10

19043000

– bulgurvehnä

20

5

19049000

– muut

20

10

19051000

– näkkileipä

20

5

19052000

– maustekakut ja vastaavat

20

5

19053100

– – makeat keksit ja pikkuleivät (lisättyä makeu
tusainetta sisältävät)

20

5

19053200

– – vohvelit ja vohvelikeksit

20

5

19054000

– korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paah
detut tuotteet

20

5

19059010

– – suola- tai maustekeksit

20

5

19059090

– – muut

20

5

20011000

– kurkut

30

5

20019010

– – oliivit

20

5

20019090

– – muut

30

5

20021000

– kokonaiset tai paloitellut tomaatit

20

5

20029000

– muut

20

5

20031000

– Agaricus-sukuiset sienet

30

5

20032000

– multasienet (tryffelit)

20

0

20039000

– muut

30

0

20041000

– perunat

20

10

20049000

– muut kasvikset sekä kasvissekoitukset

30

5

20051000

– homogenoidut kasvikset

30

5

20052000

– perunat

20

10

20054000

– herneet (Pisum sativum)

30

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

20055100

– – kuoritut

30

10

20055900

– – muut

30

10

20056000

– parsat

20

0

20057000

– oliivit

20

5

20058000

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

20

MC

20059100

– – bambunversot

20

0

20059910

– – – latva-artisokat

20

0

20059920

– – – Piquillo-pippuri (Capsicum annuum)

20

0

20059990

– – – muut

30

5

20060000

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut)
kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja
muut kasvinosat

30

10

20071000

– homogenoidut valmisteet

30

10

20079110

– – – hillot, hedelmähyytelöt ja marmeladit

20

10

20079120

– – – soseet ja pastat

30

10

20079911

––––

hillot, hedelmähyytelöt ja marmeladit

30

10

20079912

––––

soseet ja pastat

30

10

20079991

––––

hillot, hyytelöt ja marmeladit

30

10

20079992

––––

soseet ja pastat

30

10

20081110

– – – voi

30

5

20081190

– – – muut

30

5

20081910

– – – cashewpähkinät

20

5

20081920

– – – pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

20

0

20081990

– – – muut, myös sekoitukset

20

0

20082010

– – vedessä, sisältää lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta, myös siirappia

30

10

20082090

– – muut

30

10

20083000

– sitrushedelmät

20

10

Huomautukset
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20084000

– päärynät

20

0

20085000

– aprikoosit

30

10

20086010

– – vedessä, sisältää lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta, myös siirappia

30

10

20086090

– – muut

30

10

20087020

– – vedessä, sisältää lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta, myös siirappia

20

0

20087090

– – muut

20

0

20088000

– mansikat

30

10

20089100

– – palmunsydämet

20

0

20089200

– – sekoitukset

20

10

20089920

– – – papaijat

30

10

20089930

– – – mangot

30

10

20089990

– – – muut

20

10

20091100

– – jäädytetyt

20091100 A

– – jäädytetyt

30

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20091100 B

– – jäädytetyt

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20091200

– – jäädyttämätön, Brix-arvo enintään 20

30

10

20091900

– – muut

20091900 A

– – – muut

30

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20091900 B

– – – muut

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

– – Brix-arvo enintään 20

30

10

20092100

24.12.2016
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– – muut

20092900 A

– – – muut

30

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20092900 B

– – – muut

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20093100

– – Brix-arvo enintään 20

30

10

20093910

– – – nimikkeen 0805 50 21 limeteistä valmiste
tut

30

10

20093990

– – – muut

20093990 A

––––

muut

30

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20093990 B

––––

muut

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

30

10

20094100

– – Brix-arvo enintään 20

20094900

– – muut

20094900 A

– – – muut

30

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20094900 B

– – – muut

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20095000

– tomaattimehu

30

5

20096100

– – Brix-arvo enintään 30

10

10

20096900

– – muut
10

10

20096900 A

– – – muut

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %
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– – – muut

10

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20097100

– – Brix-arvo enintään 20

20

10

20097900

– – muut

20096900 B

Tavaran kuvaus

24.12.2016

20097900 A

– – – muut

20

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20097900 B

– – – muut

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20098011

– – – papaija

20098011 A

––––

papaija

30

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20098011 B

––––

papaija

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20098012

– – – passiohedelmästä (Passiflora edulis) valmiste
tut

20098012 A

––––

passiohedelmästä (Passiflora edulis) valmis
tetut

20

0

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20098012 B

––––

passiohedelmästä (Passiflora edulis) valmis
tetut

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20

0

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20098013

20098013 A

– – – guanabanasta (Annona muricata) valmistetut

––––

guanabanasta (Annona muricata) valmiste
tut

24.12.2016
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––––

guanabanasta (Annona muricata) valmiste
tut

L 356/795

Perustaso

Luokka

Huomautukset

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

– – – mangosta valmistetut

20098014 A

––––

mangosta valmistetut

20

0

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20098014 B

––––

mangosta valmistetut

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20

0

20098015

– – – Camu Camusta (Myrciaria dubia) valmistetut

20098019

– – – muut

20098019 A

––––

muut

30

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20098019 B

––––

muut

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20098020

– – muun kasviksen mehu

20098020 A

– – – muun kasviksen mehu

30

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20098020 B

– – – muun kasviksen mehu

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

20

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
30 %

20099000

– sekamehu

20099000 A

– sekamehu
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– sekamehu

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 30 %

21011100

– – uutteet, esanssit ja tiivisteet

30

5

21011200

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustu
vat valmisteet tai kahviin perustuvat valmis
teet

21011200 A

– – – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perus
tuvat valmisteet tai kahviin perustuvat val
misteet

30

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21011200 B

– – – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perus
tuvat valmisteet tai kahviin perustuvat val
misteet

30

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21012000

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä
näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka
teehen tai mateen perustuvat valmisteet

21012000 A

– – tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä
näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin
taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet

5

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21012000 B

– – tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä
näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin
taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet

5

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21013000

– paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvin
korvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivis
teet

20

0

21021010

– – kulttuurihiiva

15

3

21021090

– – muut

15

3

21022000

– kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksi
soluiset mikro-organismit

15

3

21023000

– valmistetut leivinjauheet

15

3

21031000

– soijakastike

20

3

20099000 B

Tavaran kuvaus
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21032000

– tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

20

3

21033010

– – sinappijauho

20

0

21033020

– – valmistettu sinappi

20

0

21039010

– – majoneesi

20

5

21039020

– – maustamisvalmisteita olevat sekoitukset

30

3

21039090

– – muut

20

5

21041010

– – valmisteet keittoja ja liemiä varten

20

5

21041020

– – valmistetut keitot ja liemet

20

5

21042000

– homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

20

5

21050010

– maitoa tai maitotuotteita sisältämättömät jääte
löt

20

10

21050090

– muut

20

10

21061011

– – – soijasta valmistetut, 65–75 % proteiinia kui
vapainosta

20

3

21061019

– – – muut

20

3

21061020

– – teksturoidut proteiiniaineet

20

3

21069010

– – jauheet pöytäkermoihin, hilloihin, jäätelöihin
tai vastaaviin valmisteisiin

21069010 A

– – jauheet pöytäkermoihin, hilloihin, jäätelöihin
tai vastaaviin valmisteisiin

15

3

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069010 B

– – – jauheet pöytäkermoihin, hilloihin, jäätelöi
hin tai vastaaviin valmisteisiin

15

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

10

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069021
21069021 A

– – – vähittäismyyntipakkauksissa
––––

vähittäismyyntipakkauksissa

L 356/798
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10

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

– – – muut

21069029 A

––––

muut

10

10

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069029 B

––––

muut

10

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069030

– – proteiinihydrolysaatit

21069030 A

– – – proteiinihydrolysaatit

5

0

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069030 B

– – – proteiinihydrolysaatit

5

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069040

– – hiiva-autolysaatit

21069040 A

– – – hiiva-autolysaatit

15

0

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069040 B

– – – hiiva-autolysaatit

15

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

15

0

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069050

21069050 A

– – leivän paranteet

– – – leivän paranteet

24.12.2016
NANDINA
2007
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– – – leivän paranteet

L 356/799

Perustaso

Luokka

Huomautukset

15

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069060

– – keinotekoisten makeutusaineiden sekoitukset,
joissa ravintoaineita

21069060 A

– – – keinotekoisten makeutusaineiden sekoituk
set, joissa ravintoaineita

20

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069060 B

– – – keinotekoisten makeutusaineiden sekoituk
set, joissa ravintoaineita

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069071

– – – vain kasvien, kasvin osien, siementen tai he
delmien sekoituksia tai uutteita sisältävät

21069071 A

––––

vain kasvien, kasvin osien, siementen tai
hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältä
vät

20

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069071 B

––––

vain kasvien, kasvin osien, siementen tai
hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältä
vät

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069072

– – – vain kasvien, kasvin osien, siementen tai he
delmien sekoituksia tai uutteita sisältävät,
mukana vitamiineja, mineraaleja tai muita
aineita

21069072 A

––––

vain kasvien, kasvin osien, siementen tai
hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältä
vät, mukana vitamiineja, mineraaleja tai
muita aineita

20

3

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069072 B

––––

vain kasvien, kasvin osien, siementen tai
hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältä
vät, mukana vitamiineja, mineraaleja tai
muita aineita

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069073

– – – vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisäl
tävät

L 356/800
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21069073 A

––––

vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia si
sältävät

20

3

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069073 B

––––

vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia si
sältävät

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069074

– – – vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisäl
tävät

21069074 A

––––

vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia si
sältävät

20

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069074 B

––––

vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia si
sältävät

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069079

– – – muut

21069079 A

––––

muut

20

3

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069079 B

––––

muut

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069080

– – enintään 12 kuukauden ikäisille pikkuvau
voille tarkoitetut valmisteet, muut kuin maito
valmisteet

21069080 A

– – – enintään 12 kuukauden ikäisille pikkuvau
voille tarkoitetut valmisteet, muut kuin mai
tovalmisteet

20

5

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069080 B

– – – enintään 12 kuukauden ikäisille pikkuvau
voille tarkoitetut valmisteet, muut kuin mai
tovalmisteet

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

21069090

– – muut

24.12.2016
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21069090 A

– – – muut

20

7

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on ≤
70 %

21069090 B

– – – muut

20

SP

Tuotteet, joiden
sokerisisältö on
> 70 %

22011000

– kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi

20

5

22019000

– muut

20

5

22021000

– vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävä tai maustettu

30

5

22029000

– muut

30

5

22030000

Mallasolut

20

0

22041000

– kuohuviini

20

0

22042100

– – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

20

0

22042910

– – – rypäleen puristemehu (grape must), jonka
käyminen on estetty tai keskeytetty alkoho
lia lisäämällä

15

0

22042990

– – – muut

20

0

22043000

– muu rypäleen puristemehu

15

0

22051000

– enintään 2 litraa vetävissä astioissa

30

0

22059000

– muut

30

0

22060000

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. sii
deri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmis
tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla
valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien
sekoitukset, muualle kuulumattomat

20

0

22071000

– denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholi
pitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia

15

0

22072000

– denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu dena
turoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

15

0

22082021

– – – Pisco

20

0
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20

0

22082022

– – – Singani

22082029

– – – muut

22082029a

––––

alkoholiuutteet ja -tiivisteet brandyn val
mistukseen, irtotavarana, alkoholipitoi
suus vähintään 50 astetta Gay Lussac -as
teikolla (50 G.L.), suoraan kuluttajille
myytäväksi soveltumattomat

20

0

22082029b

––––

muut

20

0

22082030

– – väkevät alkoholijuomat, puristejäännöksestä
tislaamalla valmistetut (grappa ja vastaavat)

20

0

22083000

– viski

22083000a

– – alkoholiuutteet ja -tiivisteet viskin valmistuk
seen, irtotavarana, alkoholipitoisuus vähintään
50 astetta Gay Lussac -asteikolla (50 G.L.),
suoraan kuluttajille myytäväksi soveltumatto
mat

20

0

22083000b

– – viski

20

0

22084000

– rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on
valmistettu tislaamalla käyneistä sokeriruo'osta
saaduista tuotteista

22084000a

– – alkoholiuutteet ja -tiivisteet rommin valmis
tukseen, irtotavarana, alkoholipitoisuus vähin
tään 50 astetta Gay Lussac -asteikolla (50 G.
L.), suoraan kuluttajille myytäväksi soveltu
mattomat

20

0

22084000b

– – rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka
on valmistettu tislaamalla käyneistä sokeri
ruo'osta saaduista tuotteista

20

0

22085000

– gini ja genever

22085000a

– – alkoholiuutteet ja -tiivisteet ginin ja geneverin
valmistukseen, irtotavarana, alkoholipitoisuus
vähintään 50 astetta Gay Lussac -asteikolla
(50 G.L.), suoraan kuluttajille myytäväksi so
veltumattomat

30

0

22085000b

– – gini ja genever

30

0

22086000

– votka

30

0

22087010

– – aniksesta valmistetut

30

0

22087020

– – Crème

30

0

Huomautukset
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22087090

– – muut

30

0

22089010

– – denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alko
holipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuuspro
senttia

15

0

22089020

– – väkevät alkoholijuomat, agavesta tislaamalla
valmistetut (tequila ja vastaavat)

30

0

22089042

– – – aniksesta valmistetut

30

0

22089049

– – – muut

30

0

22089090

– – muut

30

0

22090000

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvik
keet

20

0

23011010

– – greave

15

10

23011090

– – muut

15

0

2301201100

– – – rasvapitoisuus enemmän kuin 2 painopro
senttia

15

0

2301201900

– – – sokeripitoisuus enemmän kuin 2 painopro
senttia

15

0

2301209000

– – muut

15

0

23021000

– maissia

MEP

IJ

23023000

– vehnää

MEP

IH

23024000

– muita viljoja

MEP

IJ

23025000

– palkoviljaa

15

10

23031000

– tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden
kaltaiset jäteaineet

15

0

23032000

– sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut
sokerinvalmistuksen jätteet

15

0

23033000

– rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

15

0

23040000

Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa synty
neet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelle
teiksi valmistetut

MEP

IJ

23050000

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa
syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai
pelleteiksi valmistetut

15

10

Huomautukset
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23061000

– puuvillansiemenistä valmistetut

MEP

IJ

23062000

– pellavansiemenistä valmistetut

15

10

23063000

– auringonkukansiemenistä valmistetut

MEP

IJ

23064100

– – niukasti erukahappoa sisältävät

15

0

23064900

– – muut

15

5

23065000

– kookospähkinöistä tai koprasta valmistetut

15

5

23066000

– palmunpähkinöistä tai -ytimistä valmistetut

15

5

23069000

– muut

MEP

IH

23070000

Viinisakka; raaka viinikivi

15

0

23080010

– kehäkukkajauho

15

0

23080090

– muut

MEP

IJ

23091010

– – ilmanpitävissä tölkeissä

20

10

23091090

– – muut

MEP

B1

23099010

– – makeutettu rehu

MEP

B1

23099020

– – esisekoitukset

5

0

23099030

– – maidonkorvikkeet vasikoiden ruokintaan

5

0

23099090

– – muut (muut valmisteet, joita käytetään eläin
ten ruokintaan)

23099090 A

– – – muut (muut valmisteet, joita käytetään
eläinten ruokintaan)

MEP

B

Ei kuitenkaan rii
siä ja maissia si
sältävät

23099090 B

– – – muut (muut valmisteet, joita käytetään
eläinten ruokintaan)

MEP

E

Riisiä ja maissia
sisältävät

24011010

– – ruskea tupakka

15

10

24011020

– – vaalea tupakka

15

3

24012010

– – ruskea tupakka

15

10

24012020

– – vaalea tupakka

15

10

24013000

– tupakanjätteet

15

10
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24021000

– tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

30

10

24022010

– – ruskea tupakka

30

10

24022020

– – vaalea tupakka

30

10

24029000

– muut

30

10

24031000

– piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tu
pakankorviketta, sen määrästä riippumatta

30

10

24039100

– – ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka

20

10

24039900

– – muut

20

10

2501001000

– pöytäsuola

5

5

2501002000

– natriumkloridi, jonka puhtausaste on vähintään
99,5 %, myös vesiliuoksessa

0

0

2501009100

– – denaturoidut

5

0

2501009200

– – karjan ruokintaan

5

0

2501009900

– – muut

5

5

2502000000

Pasuttamattomat rautapyriitit

5

0

2503000000

Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saos
tettu eikä kolloidinen rikki

0

0

2504100000

– jauheena tai hiutaleina

0

0

2504900000

– muut

0

0

2505100000

– kvartsihiekka

0

0

2505900000

– muut

0

0

2506100000

– kvartsi

5

0

2506200000

– kvartsiitti

5

0

2507001000

– kaoliini, myös kalsinoitu

0

0

2507009000

– muut

0

0

2508100000

– bentoniitti

0

0

2508300000

– tulenkestävä savi

5

0

Huomautukset
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2508400000

– muut savet

0

0

2508500000

– andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti

5

0

2508600000

– mulliitti

5

0

2508700000

– samotti ja dinasmaa

5

0

2509000000

Liitu

0

0

2510100000

– jauhamattomat

5

0

2510200000

– jauhetut

5

0

2511100000

– luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä)

0

0

2511200000

– luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti)

5

0

2512000000

Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli ja
diatomiitti) ja niiden kaltaiset piipitoiset maalajit,
joiden näennäinen ominaispaino on enintään 1,
myös kalsinoidut

0

0

2513100000

– hohkakivi

5

0

2513200000

– smirgeli, luonnonkorundi, luonnongranaatti ja
muut luonnon hioma-aineet

0

0

2514000000

Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan
sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen
tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

5

0

2515110000

– – raaka tai karkeasti lohkottu

5

5

2515120000

– – ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla lei
kattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kap
paleiksi tai laatoiksi

5

5

2515200000

– Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu
muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi; alabasteri

5

0

2516110000

– – raaka tai karkeasti lohkottu

5

0

2516120000

– – ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla lei
kattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kap
paleiksi tai laatoiksi

5

0

2516200000

– hiekkakivi

5

0

2516900000

– muu muistomerkki- tai rakennuskivi

5

0

Huomautukset
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2517100000

– pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jol
laisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä,
maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen
tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi,
myös lämpökäsitellyt

5

0

2517200000

– kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä
valmistettu sepeli, myös jos siinä on alanimik
keessä 2517 10 00 tarkoitettuja aineita

5

0

2517300000

– tervasepeli

5

0

2517410000

– – marmorista saadut

5

0

2517490000

– – muut

5

0

2518100000

– kalsinoimaton ja sintraamaton (raaka) dolomiitti

5

0

2518200000

– kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti

5

0

2518300000

– dolomiittisullomassa

5

0

2519100000

– luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti)

0

0

2519901000

– – fuusioitu magnesiumoksidi (magnesia)

5

0

2519902000

– – muu magnesiumoksidi, myös kemiallisesti
puhdas

0

0

2519903000

– – perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi,
myös jos siinä on vähäisiä määriä muita en
nen sintrausta lisättyjä oksideja

5

0

2520100000

– kipsikivi; anhydriitti

5

0

2520200000

– kipsi

0

0

2521000000

Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään
kalkin tai sementin valmistukseen

0

0

2522100000

– sammuttamaton kalkki

5

0

2522200000

– sammutettu kalkki

5

0

2522300000

– hydraulinen kalkki

5

0

2523100000

– sementtiklinkkerit

5

5

2523210000

– – valkosementti, myös keinotekoisesti värjätty

10

0
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2523290000

– – muut

10

5

2523300000

– aluminaattisementti

10

0

2523900000

– muu hydraulinen sementti

10

5

2524101000

– – kuidut

0

0

2524109000

– – muut

5

0

2524900000

– muut

0

0

2525100000

– raaka kiille ja levyiksi tai lehtisiksi lohkottu kiille

5

0

2525200000

– kiillejauhe

0

0

2525300000

– kiillejätteet

5

0

2526100000

– murskaamattomat ja jauhamattomat

5

0

2526200000

– murskatut tai jauhetut

0

0

2528100000

– luonnon natriumboraatit ja niiden rikasteet
(myös kalsinoidut)

0

0

2528900000

– muut

0

0

2529100000

– maasälpä

5

0

2529210000

– – jossa on enintään 97 painoprosenttia kal
siumfluoridia

5

0

2529220000

– – jossa on enemmän kuin 97 painoprosenttia
kalsiumfluoridia

5

0

2529300000

– leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti

5

0

2530100000

– vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamatto
mat

0

0

2530200000

– kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaa
tit)

5

0

2530900000

– muut

5

0

2601110000

– – agglomeroimattomat

5

0

2601120000

– – agglomeroidut

5

0

2601200000

– pasutetut rautapyriitit

0

0
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2602000000

Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset
mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania
vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta

5

0

2603000000

Kuparimalmit ja -rikasteet

5

0

2604000000

Nikkelimalmit ja -rikasteet

5

0

2605000000

Kobolttimalmit ja -rikasteet

5

0

2606000000

Alumiinimalmit ja -rikasteet

5

0

2607000000

Lyijymalmit ja -rikasteet

5

0

2608000000

Sinkkimalmit ja -rikasteet

5

0

2609000000

Tinamalmit ja -rikasteet

5

0

2610000000

Kromimalmit ja -rikasteet

5

0

2611000000

Volframimalmit ja -rikasteet

5

0

2612100000

– uraanimalmit ja -rikasteet

5

0

2612200000

– toriummalmit ja -rikasteet

5

0

2613100000

– pasutetut

5

0

2613900000

– muut

5

0

2614000000

Titaanimalmit ja -rikasteet

5

0

2615100000

– zirkoniummalmit ja -rikasteet

0

0

2615900000

– muut

5

0

2616100000

– hopeamalmit ja -rikasteet

5

0

2616901000

– kultamalmit ja -rikasteet

5

0

2616909000

– – muut

5

0

2617100000

– antimonimalmit ja -rikasteet

5

0

2617900000

– muut

5

0
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Luokka

2618000000

Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyväs
tetty kuona (kuonahiekka)

5

0

2619000000

Kuona (muu kuin jyvästetty kuona), hehkuhilse ja
muut raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät
jätteet

5

0

2620110000

– – kovasinkki

0

0

2620190000

– – muut

5

0

2620210000

– – lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset na
kutuksenestoaineseosten lietteet

5

0

2620290000

– – muut

5

0

2620300000

– joissa on pääasiallisesti kuparia

5

0

2620400000

– joissa on pääasiallisesti alumiinia

5

0

2620600000

– joissa on arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden
sekoituksia ja jollaisia käytetään arseenin tai ky
seisten metallien erottamiseen tai niiden kemial
listen yhdisteiden valmistamiseen

5

0

2620910000

– – joissa on antimonia, berylliumia, kadmiumia,
kromia tai niiden sekoituksia

5

0

2620990000

– – muut

5

0

2621100000

– yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat
ja jätteet

5

0

2621900000

– muut

5

0

2701110000

– – antrasiitti

0

0

2701120000

– – bituminen kivihiili

0

0

2701190000

– – muu kivihiili

0

0

2701200000

– briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiin
teät polttoaineet

5

0

2702100000

– ruskohiili, myös jauhettu, mutta ei yhteenpuris
tettu

0

0

2702200000

– yhteenpuristettu ruskohiili

5

0

2703000000

– turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

0

0
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Perustaso

Luokka

2704001000

– kovahiilestä saatu koksi ja puolikoksi

5

5

2704002000

– ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puoli
koksi

5

0

2704003000

– retorttihiili

5

0

2705000000

Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja nii
den kaltaiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja
muut kaasumaiset hiilivedyt

5

0

2706000000

Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kiven
näisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös
ns. preparoitu terva

5

0

2707100000

– bentsoli (bentseeni)

5

0

2707200000

– toluoli (tolueeni)

5

0

2707300000

– ksyloli (ksyleenit)

0

0

2707400000

– naftaleeni

0

0

2707501000

– – mineraalitärpätti

0

0

2707509000

– – muut

0

0

2707910000

– – kreosoottiöljyt

5

0

2707991000

– – – antraseeni

5

0

2707999000

– – – muut

0

0

2708100000

– piki

10

5

2708200000

– pikikoksi

10

0

2709000000

Bitumisista kivennäisistä saadut raakaöljyt

10

5

2710111100

––––

0

0

2710111310

–––––

nakutuksenestoindeksi vähintään 80
mutta pienempi kuin 87

0

0

2710111320

–––––

nakutuksenestoindeksi vähintään 87
mutta pienempi kuin 90

0

0

2710111330

–––––

nakutuksenestoindeksi vähintään 90
mutta pienempi kuin 95

0

0

2710111340

–––––

nakutuksenestoindeksi vähintään 95

0

0

2710111390

–––––

muut

0

0

ilma-alusten moottoreihin
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0

0

2710111900

––––

2710112000

– – – tetraetyylilyijyä sisältävä lakkabensiini

0

0

2710119100

––––

raskasbensiini

10

0

2710119200

––––

bensiinisuihkumoottori- ja turbiiniben
siini

15

0

2710119300

––––

tetrapropyyli

10

0

2710119400

––––

sekoitetut n-parafiinit

0

0

2710119500

––––

sekoitetut n-olefiinit

10

0

2710119910

–––––

maatalousöljy, jossa on vähintään 70
painoprosenttia maaöljyä tai bitumi
sista kivennäisistä saatua öljyä, tuho
laistorjuntayhdisteiden
kantoaineena
maataloudessa

0

0

2710119920

–––––

ruiskutusöljy

0

0

2710119930

–––––

polttoaineet pienimuotoista kalastusta
harjoittavien kalastusalusten moottorei
hin

0

0

2710119990

–––––

muut

10

10

2710191200

––––

sekoitetut n-parafiinit

5

0

2710191300

––––

sekoitetut n-olefiinit

10

0

2710191410

–––––

lentopetroli

0

0

2710191420

–––––

lentopetroli N4

0

0

2710191490

–––––

muut

0

0

2710191500

––––

lentopetroli

0

0

2710191900

––––

muut

0

0

2710192110

–––––

setaani-indeksi vähintään 40 mutta
enintään 44

0

0

2710192120

–––––

setaani-indeksi vähintään 45

0

0

2710192130

–––––

diesel 2

0

0

2710192140

–––––

diesel pienimuotoista kalastusta har
joittavien kalastusalusten moottoreihin

0

0

2710192190

–––––

muut

0

0
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Perustaso

Luokka

0

0

2710192200

–––––

2710192900

––––

muut

10

5

2710193100

––––

sekoitetut n-parafiinit

5

0

2710193200

––––

sekoitetut n-olefiinit

10

0

2710193300

–––––

sähköneristysöljyt

5

0

2710193400

––––

10

5

2710193510

–––––

kumiliuotin

0

0

2710193520

–––––

Liuotin nro 1

0

0

2710193530

–––––

mineraalitärpätti (lakkabensiini)

0

0

2710193590

–––––

muut

5

0

2710193600

––––

nesteet hydraulisiin vaihteistojärjestelmiin

10

5

2710193700

––––

valkoöljyt (vaseliinista tai parafiinista)

5

5

2710193800

–––––

muut voiteluöljyt

10

5

2710193900

–––––

muut

10

5

2710910000

– – joissa on polyklorinoituja bifenyylejä (PCB),
polyklorinoituja terfenyylejä (PCT) tai polybro
minoituja bifenyylejä (PBB)

10

0

2710990000

– – muut

10

0

2711110000

– – luonnonkaasu eli maakaasu

0

0

2711120000

– – propaani

0

0

2711130000

– – butaanit

0

0

2711140000

– – eteeni, propeeni, buteeni ja butadieeni

0

0

2711190000

– – muut

0

0

2711210000

– – luonnonkaasu eli maakaasu

5

0

2711290000

– – muut

5

0

2712101000

– – raaka

5

5

voitelurasvat
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Luokka

2712109000

– – muut

5

0

2712200000

– vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisäl
tävä parafiini

5

0

2712901000

– – mikrokiteinen maaöljyvaha

0

0

2712902000

– – otsokeriitti ja seresiini

5

0

2712903000

– – vähintään 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä
parafiini

0

0

2712909000

– – muut

0

0

2713110000

– – kalsinoimaton

5

0

2713120000

– – kalsinoitu

10

0

2713200000

– maaöljybitumi

10

0

2713900000

– muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä
saatujen öljyjen jätetuotteet

10

10

2714100000

– bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka

10

0

2714900010

– – kauppabitumit

0

0

2714900020

– – nopeasti kovettuva sementti

0

0

2714900030

– – teolliset asfaltit (hapetetut)

0

0

2714900090

– – muut

10

5

2715001000

– asfalttimastiksi

10

5

2715009000

– muut

10

5

2716000000

Sähköenergia

0

0

2801100000

– kloori

0

0

2801200000

– jodi

0

0

2801300000

– fluori; bromi

0

0

2802000000

Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

0

0

2803001000

– asetyleeni musta

0

0

2803009000

– muut

0

0

2804100000

– vety

5

5
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2804210000

– – argon

5

0

2804290000

– – muut

5

0

2804300000

– typpi

5

0

2804400000

– happi

5

0

2804501000

– – boori

5

0

2804502000

– – telluuri

5

0

2804610000

– – jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia
piitä

5

0

2804690000

– – muut

5

0

2804701000

– – punainen tai amorfinen fosfori

5

0

2804709000

– – muut

5

0

2804800000

– arseeni

0

0

2804901000

– – jauhettu

5

0

2804909000

– – muut

5

0

2805110000

– – natrium

0

0

2805120000

– – kalsium

0

0

2805190010

– – – strontium ja barium

0

0

2805190090

– – – muut

5

0

2805300000

– harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium,
myös näiden aineiden keskinäiset seokset ja le
jeeringit

0

0

2805400000

– elohopea

0

0

2806100000

– kloorivety (kloorivetyhappo)

5

7

2806200000

– klooririkkihappo

0

0

2807001000

– rikkihappo

5

5

2807002000

– oleum (savuava rikkihappo)

5

5

2808001000

– typpihappo

0

0

2808002000

– typpi-rikkihapot (nitraushapot)

0

0
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2809100000

– difosforipentoksidi

5

0

2809201010

– – – ortofosforihappo, jonka pitoisuus on vähin
tään 75 %

0

0

2809201090

– – – muut

0

0

2809202000

– – polyfosforihapot

0

0

2810001000

– ortoboorihappo

0

0

2810009000

– muut

0

0

2811110000

– – fluorivety (fluorivetyhappo)

5

0

2811191000

––––

aminosulfonihappo (sulfamidihappo)

5

0

2811193000

––––

fosforin johdannaiset

0

0

2811194000

––––

syaanivety

5

0

2811199000

––––

muut

0

0

2811210000

– – hiilidioksidi

10

5

2811221000

– – – silikageeli

0

0

2811229000

– – – muut

0

0

2811292000

– – – typpioksiduuli (ilokaasu, dinitromonoksidi)

10

0

2811294000

– – – diarseenitrioksidi (arseeniseskvioksidi, arsee
nianhydridi, valkoinen arsenikki)

10

0

2811299010

––––

rikkidioksidi

5

0

2811299090

––––

muut

0

0

2812101000

– – arseenitrikloridi

5

0

2812102000

– – karbonyylidikloridi (fosgeeni)

5

0

2812103100

– – – fosforitrikloridioksidi

5

0

2812103200

– – – fosforitrikloridi

5

0

2812103300

– – – fosforipentakloridi

5

0

2812103900

– – – muut

5

0

2812104100

– – – rikkimonokloridi

5

0
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2812104200

– – – rikkidikloridi

5

0

2812104900

– – – muut

5

0

2812105000

– – tionyylikloridi

5

0

2812109000

– – muut

5

0

2812900000

– muut

5

0

2813100000

– hiilidisulfidi (rikkihiili)

10

0

2813902000

– – fosforisulfidit

5

0

2813909000

– – muut

5

0

2814100000

– vedetön ammoniakki

0

0

2814200000

– ammoniakin vesiliuos

0

0

2815110000

– – kiinteä

5

0

2815120000

– – vesiliuoksena (natronlipeä)

5

0

2815200000

– kaliumhydroksidi (kaustinen kali)

0

0

2815300000

– natrium- tai kaliumperoksidit

0

0

2816100000

– magnesiumhydroksidi ja -peroksidi

0

0

2816400000

– strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -pe
roksidit

0

0

2817001000

– sinkkioksidi (peittovalkoinen tai sinkkikukka)

5

5

2817002000

– sinkkiperoksidi

10

0

2818100000

– keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti mää
rittelemätön

0

0

2818200000

– alumiinioksidi, muu kuin keinotekoinen korundi

0

0

2818300000

– alumiinihydroksidi

0

0

2819100000

– kromitrioksidi

5

0

2819901000

– – dikromitrioksidi (kromiseskvioksidi tai vihreä
kromioksidi)

0

0
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2819909000

– – muut

5

0

2820100000

– mangaanidioksidi

0

0

2820900000

– muut

0

0

2821101000

– – oksidit

0

0

2821102000

– – hydroksidit

5

0

2821200000

– maavärit

5

0

2822000000

Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolt
tioksidit

0

0

2823001000

– titaanidioksidi (titaanioksidi tai titaanianhydridi)

0

0

2823009000

– muut

0

0

2824100000

– lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti)

0

0

2824900010

– – punainen ja oranssi lyijymönjä

5

0

2824900090

– – muut

0

0

2825100000

– hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epä
orgaaniset suolat

10

0

2825200000

– litiumoksidi ja -hydroksidi

5

0

2825300000

– vanadiinioksidit ja -hydroksidit

5

0

2825400000

– nikkelioksidit ja -hydroksidit

0

0

2825500000

– kuparioksidit ja -hydroksidit

0

0

2825600000

– germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi

5

0

2825700000

– molybdeenioksidit ja -hydroksidit

0

0

2825800000

– antimonioksidit

5

0

2825901000

– – tinaoksidit ja -hydroksidit

0

0

2825904000

– – kalsiumoksidit ja -hydroksidit

0

0

2825909000

– – muut

0

0

2826120000

– – alumiinia

5

0

2826191000

– – – natriumia

5

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
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Tavaran kuvaus

L 356/819

Perustaso

Luokka

0

0

5

0

2826199000

– – – muut

2826300000

– natriumheksafluoroaluminaatti
kryoliitti)

2826900000

– muut

5

0

2827100000

– ammoniumkloridi

0

0

2827200000

– kalsiumkloridi

0

0

2827310000

– – magnesiumia

0

0

2827320000

– – alumiinia

0

0

2827350000

– – nikkeliä

0

0

2827391000

– – – kuparia

0

0

2827393000

– – – tinaa

0

0

2827394000

– – – rautaa

5

0

2827395000

– – – sinkkiä

0

0

2827399000

– – – muut

0

0

2827410000

– – kuparia

5

0

2827491000

– – – alumiinia

0

0

2827499000

– – – muut

0

0

2827510000

– – natrium- tai kaliumbromidia

0

0

2827590000

– – muut

0

0

2827601000

– – natriumia tai kaliumia

0

0

2827609000

– – muut

0

0

2828100000

– kaupallinen kalsiumhypokloriitti ja muut kal
siumhypokloriitit

0

0

2828901100

– – – natriumia

10

5

2828901900

– – – muut

10

0

2828902000

– – kloriittia

0

0

2828903000

– – hypobromiittia

0

0

(synteettinen

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

2829110000

– – natriumia

5

0

2829191000

– – – kaliumia

5

0

2829199000

– – – muut

0

0

2829901000

– – perkloraatit

5

0

2829902000

– – kaliumjodaatti

0

0

2829909000

– – muut

0

0

2830101000

– – natriumsulfidi

0

0

2830102000

– – natriumvetysuldifi (natriumsulfohydraatti)

5

0

2830901000

– – kaliumsulfidi

5

0

2830909000

– – muut

5

0

2831100000

– natriumia

0

0

2831900000

– muut

5

0

2832100000

– natriumsulfiitit

0

0

2832201000

– – ammoniumia

5

0

2832209000

– – muut

5

0

2832301000

– – natriumia

10

0

2832309000

– – muut

10

0

2833110000

– – dinatriumsulfaatti

0

0

2833190000

– – muut

0

0

2833210000

– – magnesiumia

0

0

2833220000

– – alumiinia

10

5

2833240000

– – nikkeliä

0

0

2833250000

– – kuparia

0

0

2833270000

– – bariumia

0

0

2833291000

– – – rautaa

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

2833293000

– – – lyijyä

0

0

2833295000

– – – kromia

10

0

2833296000

– – – sinkkiä

0

0

2833299000

– – – muut

0

0

2833301000

– – alumiinia

5

0

2833309000

– – muut

5

0

2833401000

– – natriumia

0

0

2833409000

– – muut

0

0

2834100000

– nitriitit

0

0

2834210000

– – kaliumia

0

0

2834291000

– – – magnesiumia

0

0

2834299000

– – – muut

0

0

2835100000

– fosfinaatit (hypofosfiitit) ja fosfonaatit (fosfiitit)

0

0

2835220000

– – mono- tai dinatriumia

5

7

2835240000

– – kaliumia

0

0

2835250000

– – kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)

0

0

2835260000

– – muut kalsiumfosfaatit

0

0

2835291000

– – rautaa

0

0

2835292000

– – triammoniumia

0

0

2835299000

– – – muut

0

0

2835310000

– – natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti)

0

0

2835391000

– – – natriumtripyrofosfaatit

0

0

2835399000

– – – muut

0

0

2836200000

– dinatriumkarbonaatti

0

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

2836300000

– natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)

0

0

2836400000

– kaliumkarbonaatit

0

0

2836500000

– kalsiumkarbonaatti

0

0

2836600000

– bariumkarbonaatti

5

0

2836910000

– – litiumkarbonaatti

5

0

2836920000

– – strontiumkarbonaatti

5

0

2836991000

– – – saostettu magnesiumkarbonaatti

5

0

2836992000

– – – ammoniumkarbonaatit

0

0

2836993000

– – – kobolttikarbonaatti

0

0

2836994000

– – – nikkelikarbonaatti

0

0

2836995000

– – – natriumseskvikarbonaatti

0

0

2836999000

– – – muut

0

0

2837111000

– – – syanidi

5

0

2837112000

– – – syanidioksidi

5

0

2837190000

– – muut

5

0

2837200000

– kompleksisyanidit

5

0

2839110000

– – – natriummetasilikaatit

5

7

2839190000

– – muut

5

0

2839901000

– – alumiinia

0

0

2839902000

– – saostettua kalsiumia

0

0

2839903000

– – magnesiumia

0

0

2839904000

– – kaliumia

5

0

2839909000

– – muut

0

0

2840110000

– – vedetön

5

0

2840190000

– – muut

0

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

L 356/823

Perustaso

Luokka

2840200000

– muut boraatit

5

0

2840300000

– peroksoboraatit (perboraatit)

5

0

2841300000

– natriumdikromaatti

0

0

2841501000

– – sinkki- ja lyijykromaatit

5

0

2841502000

– – kaliumkromaatti

0

0

2841503000

– – natriumkromaatti

0

0

2841504000

– – kaliumdikromaatti

0

0

2841505000

– – talliumdikromaatti

0

0

2841509000

– – muut

0

0

2841610000

– – kaliumpermanganaatti

0

0

2841690000

– – muut

5

0

2841700000

– molybdaatit

10

0

2841800000

– volframaatit

10

0

2841901000

– – aluminaatit

0

0

2841909000

– – muut

5

0

2842100000

– kaksois- ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien
aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittele
mättömät

0

0

2842901000

– arsenaatit ja arseniitit

5

0

2842902100

– – – ammoniumia ja sinkkiä

5

0

2842902900

– – – muut

0

0

2842903000

– – kaksois- tai kompleksifosfaatit (fosfonisuolat)

0

0

2842909000

– – muut

0

0

2843100000

– kolloidiset jalometallit

5

0

2843210000

– – hopeanitraatti

10

5

2843290000

– – muut

10

0

2843300000

– kultayhdisteet

5

0

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

2843900000

– muut yhdisteet; amalgaamat

10

0

2844100000

– luonnonuraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dis
persiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja
seokset, joissa on luonnonuraania tai luonnonu
raaniyhdisteitä

5

0

2844200000

– U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; pluto
nium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot
(myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset,
joissa on U-235-rikasteista uraania, plutoniumia
tai näiden tuotteiden yhdisteitä

5

0

2844300000

– U-235:n suhteen köyhdytetty uraani ja sen yh
disteet; torium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dis
persiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja
seokset, joissa on U-235:n suhteen köyhdytettyä
uraania, toriumia tai näiden tuotteiden yhdisteitä

5

0

2844401000

– – radioaktiiviset jätteet

5

0

2844409000

– – muut

5

0

2844500000

– ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaineelementit (panokset)

5

0

2845100000

– raskas vesi (deuteriumoksidi)

5

0

2845900000

– muut

5

0

2846100000

– ceriumyhdisteet

5

0

2846900000

– muut

5

0

2847000000

Vetyperoksidi (happikaasulla kyllästetty vesi), myös
kiinteytettynä urealla

0

0

2848000000

Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei
kuitenkaan ferrofosfidi

5

0

2849100000

– kalsiumin

10

0

2849200000

– piin

5

0

2849901000

– – volframin

5

0

2849909000

– – muut

0

0

2850001000

– lyijynitridi

0

0

2850002000

– atsidit

0

0

2850009000

– muut

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

2852001000

– elohopeasulfaatit

0

0

2852002100

– – merbromiini (INN) (elohopeakromi)

0

0

2852002900

– – muut

0

0

2852009000

– muut

0

0

2853001000

– kloorisyanidi

5

0

2853003000

– tislattu vesi, vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn
mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava
vesi; nestemäinen ilma ja puhdistettu ilma

0

0

2853009000

– muut

5

0

2901100000

– tyydyttyneet

5

0

2901210000

– – eteeni

5

0

2901220000

– – propeeni (propyleeni)

5

0

2901230000

– – buteeni ja sen isomeerit

5

0

2901240000

– – 1,3-butadieeni ja isopreeni

5

0

2901290000

– – muut

5

5

2902110000

– – sykloheksaani

0

0

2902190000

– – muut

0

0

2902200000

– bentseeni

0

0

2902300000

– tolueeni

0

0

2902410000

– – o-ksyleeni

0

0

2902420000

– – o-ksyleeni

0

0

2902430000

– – p-ksyleeni

0

0

2902440000

– – ksyleeni-isomeerien seokset

0

0

2902500000

– styreeni

0

0

2902600000

– etyylibentseeni

5

0

2902700000

– kumeeni

5

0

2902901000

– – naftaleeni

5

0

Huomautukset
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Luokka

2902909000

– – muut

0

0

2903111000

– – – kloorimetaani (metyylikloridi)

5

0

2903112000

– – – kloorietaani (etyylikloridi)

5

0

2903120000

– – dikloorimetaani (metyleenikloridi)

5

0

2903130000

– – kloroformi (trikloorimetaani)

0

0

2903140000

– – hiilitetrakloridi

5

0

2903150000

– – eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani)

10

0

2903191000

– – – 1,1,1-Trikloorietaani (metyylikloroformi)

5

0

2903199000

– – – muut

5

0

2903210000

– – vinyylikloridi (kloorieteeni)

10

0

2903220000

– – trikloorieteeni

0

0

2903230000

– – tetrakloorieteeni (perkloorieteeni)

5

0

2903291000

– – – vinyylideenikloridi (monomeeri)

5

0

2903299000

– – – muut

5

0

2903310000

– – eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani)

0

0

2903391000

– – – bromimetaani (metyylibromidi)

0

0

2903392100

– – – difluorimetaani

5

0

2903392200

– – – trifluorimetaani

5

0

2903392300

– – – difluorietaani

5

0

2903392400

– – – trifluorietaani

5

0

2903392500

– – – tetrafluorietaani

5

0

2903392600

– – – pentafluorietaani

5

0

2903393000

– – – 1,1,3,3,3-pentafluori-2-(trifluorimetyyli)
prop-1-eeni

5

0

2903399000

– – – muut

0

0

2903410000

– – trikloorifluorimetaani

5

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

2903420000

– – diklooridifluorimetaani

5

0

2903430000

– – triklooritrifluorietaanit

5

0

2903440000

– – diklooritetrafluorietaanit ja klooripentafluorie
taani

5

0

2903451000

– – – klooritrifluorimetaani

5

0

2903452000

– – – pentakloorifluorietaani

5

0

2903453000

– – – tetraklooridifluorietaanit

5

0

2903454100

––––

heptakloorifluoripropaanit

5

0

2903454200

––––

heksaklooridifluoripropaanit

5

0

2903454300

––––

pentaklooritrifluoripropaanit

5

0

2903454400

––––

tetraklooritetrafluoripropaanit

5

0

2903454500

––––

triklooripentafluoripropaanit

5

0

2903454600

––––

diklooriheksafluoripropaanit

5

0

2903454700

––––

klooriheptafluoripropaanit

5

0

2903459000

– – – muut

0

0

2903460000

– – bromikloridifluorimetaani, bromitrifluorime
taani ja dibromitetrafluorietaanit

5

0

2903470000

– – muut perhalogeenijohdannaiset

5

0

2903491100

––––

klooridifluorimetaani

5

0

2903491300

––––

diklooripentafluoripropaanit

5

0

2903491400

––––

diklooritrifluorietaanit

5

0

2903491500

––––

klooritetrafluorietaanit

5

0

2903491600

––––

dikloorifluorietaanit

5

0

2903491700

––––

klooridifluorietaanit

5

0

2903491800

––––

trikloorifluorietaanit

0

0

2903491900

––––

muut

0

0

Huomautukset
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Luokka

2903492000

– – – ainoastaan fluorilla ja bromilla halogenoi
dut metaanin, etaanin tai propaanin johdan
naiset

5

0

2903499000

– – – muut

5

0

2903511000

– – – lindaani (ISO) gammaisomeeri

5

0

2903512000

– – – alfa-, beeta- ja deltaisomeerit

10

0

2903519000

– – – muut

5

0

2903521000

– – – aldriini (ISO)

10

0

2903522000

– – – klordaani (ISO)

10

0

2903523000

– – – heptakloori (ISO)

0

0

2903591000

– – – kamfekloori (ISO) (toksafeeni)

0

0

2903592000

– – – mireksi

0

0

2903599000

– – – muut

0

0

2903610000

– – klooribentseeni, o-diklooribentseeni ja p-dik
looribentseeni

5

0

2903621000

– – – heksaklooribentseeni (ISO)

5

0

2903622000

– – – DDT (ISO) (klofenotaani (INN), 1,1,1-trik
loori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaani)

5

0

2903690000

– – muut

5

0

2904101000

– naftaliinisulfonihapot

5

5

2904109000

– – muut

0

0

2904201000

– – dinitrotolueeni

10

0

2904202000

– – trinitrotolueeni (TNT)

10

0

2904203000

– – trinitrobutyylimetaksyleeni ja dinitrobutyylipa
rasymeeni

5

0

2904204000

– – nitrobentseeni

5

0

2904209000

– – muut

5

0

2904901000

– – trikloorinitrometaani (klooripikriini)

5

0
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Luokka

2904909000

– – muut

0

0

2905110000

– – metanoli (metyylialkoholi)

0

0

2905121000

– – – propyylialkoholi

0

0

2905122000

– – – isopropyylialkoholi

0

0

2905130000

– – 1-butanoli (n-butyylialkoholi)

0

0

2905141000

– – – isobutyyli

0

0

2905149000

– – – muut

0

0

2905161000

– – – 2-etyyliheksanoli

0

0

2905169000

– – – muut oktanolit

0

0

2905170000

– – 1-dodekanoli (lauryylialkoholi), 1-heksadeka
noli (setyylialkoholi) ja 1-oktadekanoli (stea
ryylialkoholi)

0

0

2905191000

– – – metyyliamyylialkoholi

0

0

2905192000

– – – muut heksyylialkoholit (heksanolit); heptyy
lialkoholit (heptanolit)

0

0

2905193000

– – – nonyylialkoholit (nonanolit)

5

0

2905194000

– – – dekyylialkoholit (dekanolit)

0

0

2905195000

– – – 3,3-dimetyylibutan-2-oli
holi)

5

0

2905196000

– – – pentanoli (amyylialkoholi) ja sen isomeerit

5

0

2905199000

– – – muut

0

0

2905220000

– – asykliset terpeenialkoholit

0

0

2905290000

– – muut

0

0

2905310000

– – eteeniglykoli (etaanidioli)

0

0

2905320000

– – propeeniglykoli (propaani-1,2-dioli)

0

0

2905391000

– – buteeniglykoli (butaanidioli)

0

0

2905399000

– – – muut

0

0

(pinakolyylialko
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2905410000

– – 2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli
(trimetylolipropaani)

0

0

2905420000

– – pentaerytritoli (pentaerytriitti)

0

0

29054300

– – mannitoli

5

0

29054400

– – D-glusitoli (sorbitoli)

15

E

2905450000

– – glyseroli

10

5

2905490000

– – muut

0

0

2905510000

– – etklorvinoli (INN)

0

0

2905590000

– – muut

0

0

2906110000

– – mentoli

0

0

2906120000

– – sykloheksanoli, metyylisykloheksanolit ja di
metyylisykloheksanolit

5

0

2906130000

– – sterolit ja inositolit

0

0

2906190000

– – muut

0

0

2906210000

– – bentsyylialkoholi

0

0

2906290000

– – muut

0

0

2907111000

– – – fenoli (hydroksibentseeni)

0

0

2907112000

– – – suolat

0

0

2907120000

– – kresolit ja niiden suolat

0

0

2907131000

– – – nonyylifenoli

0

0

2907139000

– – – muut

0

0

2907150000

– – naftolit ja niiden suolat

0

0

2907190000

– – muut

0

0

2907210000

– – resorsinoli ja sen suolat

0

0

2907220000

– – hydrokinoni (kinoli) ja sen suolat

0

0
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2907230000

– – 4,4′-isopropyylideenidifenoli (bisfenoli a, dife
nylolipropaani)

0

0

2907291000

– – – fenolialkoholit

0

0

2907299000

– – – muut

0

0

2908110000

– – pentakloorifenoli (ISO)

0

0

2908190000

– – muut

0

0

2908910000

– – dinosebi (ISO) ja sen suolat

0

0

2908991000

– – – vain sulfojohdannaiset, niiden suolat ja este
rit

0

0

2908992100

––––

dinitro-ortokresoli (DNOC)

0

0

2908992200

––––

dinitrofenoli

0

0

2908992300

––––

pikriinihappo (trinitrofenoli)

0

0

2908992900

––––

muut

0

0

2908999000

– – – muut

0

0

2909110000

– – dietyylieetteri (etyylioksidi)

0

0

2909191000

– – – metyyli-tert-butyylieetteri

0

0

2909199000

– – – muut

0

0

2909200000

– syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sekä
niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdan
naiset

0

0

2909301000

– – anetoli

0

0

2909309000

– – muut

0

0

2909410000

– – 2,2′-oksidietanoli (dieteeniglykoli)

0

0

2909430000

– – eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monobutyy
lieetterit

0

0

2909440000

– – eteeniglykolin ja dieteeniglykolin muut mo
noalkyylieetterit

0

0

2909491000

– – – dipropyleeniglykoli

5

0

2909492000

– – – trieteeniglykoli

0

0
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2909493000

– – – glyseryyliguiakoli

0

0

2909494000

– – – propeeniglykolimetyylieetteri

0

0

2909495000

– – – muut propeeniglykolieetterit

0

0

2909496000

– – – muut eteeniglykolieetterit

0

0

2909499000

– – – muut

0

0

2909501000

– – guiakoli, eugenoli ja isoeugenoli; kaliumsulfo
guiakolaatti

0

0

2909509000

– – muut

0

0

2909601000

– – metyylietyyliketoniperoksidi

0

0

2909609000

– – muut

0

0

2910100000

– oksiraani (eteenioksidi)

5

0

2910200000

– metyylioksiraani (propeenioksidi)

0

0

2910300000

– 1-kloori-2,3-epoksipropaani (epikloorihydriini)

5

0

2910400000

– dieldriini (ISO, INN)

10

0

2910902000

– – endriini (ISO)

10

0

2910909000

– – muut

0

0

2911000000

Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunkti
oita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitroja nitrosojohdannaiset

5

0

2912110000

– – metanaali (formaldehydi)

5

0

2912120000

– – etanaali (asetaldehydi)

0

0

2912192000

– – – sitraali ja sintronella

0

0

2912193000

– – – glutaarialdehydi

5

0

2912199000

– – – muut

0

0

2912210000

– – bentsoealdehydi (bentsoehapon aldehydi)

0

0

2912291000

– – – kanelialdehydi ja fenyyliasetaldehydi

0

0

2912299000

– – – muut

0

0
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2912300000

– aldehydialkoholit

0

0

2912410000

– – vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)

0

0

2912420000

– – etyylivanilliini
hydi)

(3-etoksi-4-hydroksibentsalde

0

0

2912490010

– – – anisaldehydi (4-anisaldehydi, 4-metoksibet
saldehydi)

0

0

2912490090

– – – muut

5

0

2912500000

– aldehydien sykliset polymeerit

0

0

2912600000

– paraformaldehydi

5

0

2913000000

Nimikkeen 2912 tuotteiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset

0

0

2914110000

– – asetoni

10

0

2914120000

– – butanoni (metyylietyyliketoni)

0

0

2914130000

– – 4-metyylipentan-2-oni
toni)

0

0

2914190000

– – muut

0

0

2914210000

– – kamferi

0

0

2914221000

– – – sykloheksanoni

0

0

2914222000

– – – metyylisykloheksanonit

0

0

2914230000

– – jononit ja metyylijononit

0

0

2914292000

– – – isoforoni

0

0

2914299000

– – – muut

0

0

2914310000

– – fenyyliasetoni (fenyylipropan-2-oni)

0

0

2914390000

– – muut

0

0

2914401000

– – 4-hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni (diasetonial
koholi)

0

0

2914409000

– – muut

0

0

2914500000

– – ketonifenolit ja muita happifunktioita sisältä
vät ketonit

0

0

(metyyli-isobutyylike
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2914610000

– – antrakinoni

0

0

2914690000

– – muut

0

0

2914700000

– halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

0

0

2915110000

– muurahaishappo

0

0

2915121000

– – – natriumformiaatti

5

0

2915129000

– – – muut

0

0

2915130000

– – muurahaishapon esterit

0

0

2915210000

– etikkahappo

0

0

2915240000

– etikkahappoanhydridi

0

0

2915291000

– – – kalsiumin, lyijyn, kuparin, kromin, alumii
nin tai raudan asetaatit

0

0

2915292000

– – – natriumasetaatti

0

0

2915299000

– – – muut

0

0

2915310000

– – – etyyliasetaatti

0

0

2915320000

– – – vinyyliasetaatti

0

0

2915330000

– – – n-butyyliasetaatti

0

0

2915360000

– – dinosebiasetaatti (ISO)

0

0

2915391000

– – – metyyliasetaatti

0

0

2915392100

––––

propyyliasetaatti

0

0

2915392200

––––

isopropyyliasetaatti

0

0

2915393000

– – – amyyli- ja isoamyyliasetaatit

0

0

2915399000

– – – muut

0

0

2915401000

– – hapot

10

0

2915402000

– – suolat ja esterit

0

0

2915501000

– – propionihappo

0

0

2915502100

– – – suolat

0

0
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2915502200

– – – esterit

0

0

2915601100

– butaanihapot

0

0

2915601900

– – – muut

0

0

2915602000

– – pentaanihapot (valeriaanahapot) ja niiden suo
lat ja esterit

0

0

2915701000

– – – palmitiinihappo, sen suolat ja esterit

0

0

2915702100

– – – steariinihappo

0

0

2915702200

– – – suolat

0

0

2915702900

– – – esterit

0

0

2915902000

– – bromoetikkahapot

0

0

2915903100

– – – asetyylikloridi

0

0

2915903900

– – – muut

0

0

2915904000

– – tinaoktanoaatti

0

0

2915905000

– – lauriinihappo

0

0

2915909000

– – muut

0

0

2916111000

– – – akryylihappo

0

0

2916112000

– – – suolat

0

0

2916121000

– – – butyyliakrylaatti

0

0

2916129000

– – – muut

0

0

2916130000

– – metakryylihappo ja sen suolat

0

0

2916141000

– – – metyylimetakrylaatti

0

0

2916149000

– – – muut

0

0

2916151000

– – – öljyhappo

5

5

2916152000

– öljyhapon suolat ja esterit

0

0

2916159000

– – – muut

0

0

2916191000

– – – sorbiinihappo ja sen suolat

0

0
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2916192000

– – – akryylihapon johdannaiset

0

0

2916199010

– – – metakryylihapon johdannaiset

0

0

2916199090

––––

0

0

2916201000

– – alletriini (ISO)

5

0

2916202000

– – permetriini (ISO) (INN)

5

0

2916209000

– – muut

5

0

2916311000

– – – bentsoehappo

0

0

2916313000

– – – natriumbentsoaatti

0

0

2916314000

– – – naftaleenibentsoaatti, ammoniumbentsoaa
tti, kaliumbentsoaatti, kalsiumbentsoaatti,
metyylibentsoaatti ja etyylibentsoaatti

0

0

2916319000

– – – muut

0

0

2916321000

– – – bentsoyyliperoksidi

0

0

2916322000

– – – bentsoyylikloridi

0

0

2916340000

– – fenyylietikkahappo ja sen suolat

0

0

2916350000

– – fenyylietikkahapon esterit

0

0

2916360000

– – binapakryyli (ISO)

0

0

2916390000

– – muut

0

0

2917111000

– – – oksaalihappo

0

0

2917112000

– – – suolat ja esterit

0

0

2917121000

– – – adipiinihappo

0

0

2917122000

– – – suolat ja esterit

0

0

2917131000

– – – atselaiinihappo (INN), sen suolat ja esterit

0

0

2917132000

– – – sebasiinihappo, sen suolat ja esterit

0

0

2917140000

– – maleiinihappoanhydridi

0

0

muut
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2917191000

– – – maleiinihappo

0

0

2917192000

– – – suolat, esterit ja muut maleiinihapon joh
dannaiset

0

0

2917193000

– – – fumaarihappo

0

0

2917199000

– – – muut

0

0

2917200000

– syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarbok
syylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, perok
sidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset

0

0

2917320000

– – dioktyyliortoftalaatit

5

0

2917330000

– – dinonyyli- ja didesyyliortoftalaatit

10

0

2917341000

– – – dimetyyli- tai dietyyliortoftalaatit

10

0

2917342000

– – – dibutyyliortoftalaatit

5

0

2917349000

– – – muut

5

0

2917350000

– – ftaalihappoanhydridi

0

0

2917361000

– – – tereftaalihappo

0

0

2917362000

– – – suolat

5

0

2917370000

– – dimetyylitereftalaatti

0

0

2917392000

– – – ortoftaalihappo ja sen suolat

5

0

2917393000

– – – isoftaalihappo, sen suolat ja esterit

0

0

2917394000

– – trimellitiinihappoanhydridi

0

0

2917399000

– – – muut

5

0

2918111000

– – – maitohappo

0

0

2918112000

– – – kalsiumlaktaattti

0

0

2918119000

– – – muut

0

0

2918120000

– – viinihappo

0

0

2918130000

– – viinihapon suolat ja esterit

0

0

2918140000

– – sitruunahappo

0

0
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2918153000

– – – natriumsitraatti

0

0

2918159000

– – – muut

0

0

2918161000

– – – glukonihappo

0

0

2918162000

– – – kalsiumglukonaatti

0

0

2918163000

– – – natriumglukonaatti

0

0

2918169000

– – – muut

0

0

2918180000

– – klooribentsilaatti (ISO)

0

0

2918191000

– – – 2-2-difenyyli-2-hydroksietikkahappo (bent
syylihappo)

0

0

2918192000

– – – glukonihapon johdannaiset

0

0

2918199000

– – – muut

0

0

2918211000

– – – salisyylihappo

0

0

2918212000

– – – suolat

0

0

2918221000

– – – o-asetyylisalisyylihappo

5

0

2918222000

– – – suolat ja esterit

0

0

2918230000

– – muut salisyylihapon esterit ja niiden suolat

5

0

2918291100

––––

metyyli-p-hydroksibentsoaatti

0

0

2918291200

––––

propyyli-p-hydroksibentsoaatti

0

0

2918291900

––––

muut

0

0

2918299000

– – – muut

0

0

2918300000

– karboksyylihapot, jotka sisältävät aldehydi- tai
ketonifunktion, mutta eivät muita happifunkti
oita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja
peroksihapot sekä niiden johdannaiset

0

0

2918910000

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5–trikloorifenoksietikka
happo), sen suolat ja esterit

0

0

2918991100

––––

2,4-D (ISO)

0

0

2918991200

––––

suolat

0

0

2918992000

– – – 2,4-D-esterit

0

0
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2918993000

– – – dikamba (ISO)

0

0

2918994000

– – – MCPA (ISO)

0

0

2918995000

– – – 2,4-DB-(2,4-dikloorifenoksi) voihappo

0

0

2918996000

– – – diklooripropi (ISO)

0

0

2918997000

– – – diklofop-metyyli (metyyli 2-(4-(2,4-dikloori
fenoksi)fenoksi)propionaatti)

0

0

2918999100

––––

naprokseeninatrium

0

0

2918999200

––––

2,4-dikloorifenoksipropionihappo

0

0

2918999900

––––

muut

0

0

2919100000

– tris(2,3-dibromopropyyli)fosfaatti

5

0

2919901100

– – – natriumglyserofosfaatti

0

0

2919901900

– – – muut

0

0

2919902000

– – dimetyylidikloorivinyylifosfaatti (DDVP)

0

0

2919903000

– – klorfenvinfossi (ISO)

0

0

2919909000

– – muut

5

0

2920111000

– – – parationi (ISO)

0

0

2920112000

– – – parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi)

10

0

2920192000

– – – o-etyyli-o-p-nitrofenyyli
naatti (EPN)

5

0

2920199000

– – – muut

0

0

2920901000

– – nitroglyseriini (glyseryylitrinitraatti)

5

0

2920902000

– – pentriitti (tetranitropentaerytritoli)

5

0

2920903100

– – – dimetyyliä ja trimetyyliä

5

0

2920903200

– – – dietyyliä ja trietyyliä

5

0

2920903900

– – – muut

5

0

2920909000

– – muut

0

0

bentseenitiofosfo
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2921110000

– – metyyliamiini, dimetyyliamiini ja trimetyylia
miini sekä niiden suolat

0

0

2921191000

– – – bis(2-kloorietyyli)etyyliamiini

0

0

2921192000

– – – kloorimetiini (INN) (bis(2-kloorietyyli) me
tyyliamiini)

5

0

2921193000

– – – trikloorimetiini (INN) (tris(2-kloorietyyli)
amiini)

5

0

2921194000

– – – N,N-dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai
isopropyyli) 2-kloorietyyliamiinit ja niiden
protonoidut suolat

5

0

2921195000

– – – dietyyliamiini ja sen suolat

5

0

2921199000

– – – muut

0

0

2921210000

– – eteenidiamiini ja sen suolat

5

0

2921220000

– – heksametyleenidiamiini ja sen suolat

5

0

2921290000

– – muut

0

0

2921300000

– syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset
mono- ja polyamiinit sekä niiden johdannaiset;
niiden suolat

0

0

2921410000

– – aniliini ja sen suolat

0

0

2921421000

– – – kloorianiliinit

0

0

2921422000

– – – n-metyyli-n,2,4,6-tetranitroaniliini (tetryyli)

5

0

2921429000

– – – muut

0

0

2921430000

– – toluidiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

5

0

2921440000

– – difenyyliamiini ja sen johdannaiset; niiden
suolat

5

0

2921450000

– – 1-naftyyliamiini (α-naftyyliamiini), 2-naftyylia
miini (β-naftyyliamiini) ja niiden johdannaiset;
niiden suolat

5

0

2921461000

– – amfetamiini (INN)

0

0

2921462000

– – – bentsfetamiini
(INN),
deksamfetamiini
(INN), etilamfetamiini (INN) ja fenkamfa
miini (INN)

5

0

2921463000

– – – lefetamiini (INN), levamfetamiini (INN), me
fenoreksi (INN) ja fentermiini (INN)

5

0
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2921469000

– – – muut

0

0

2921491000

– – – ksilidiinit

5

0

2921499000

– – – muut

0

0

2921510000

– – o-, m-, p-fenyleenidiamiini, diamiinotolueenit
ja niiden johdannaiset; niiden suolat

0

0

2921590000

– – – muut

0

0

2922111000

– – – monoetanoliamiini

0

0

2922112000

– – – suolat

0

0

2922121000

– – – dietanoliamiini

0

0

2922122000

– – – suolat

5

0

2922131000

– – – trietanoliamiini

0

0

2922132000

– – – suolat

5

0

2922141000

– – – dekstropropoksifeeni (INN)

0

0

2922142000

– – – suolat

0

0

2922192100

––––

n,n-dimetyyli-2-aminoetanoli ja sen pro
tonoidut suolat

0

0

2922192200

––––

n,n-dietyyli-2-aminoetanoli ja sen proto
noidut suolat

5

0

2922192900

––––

muut

0

0

2922193000

– – – etyylidietanoliamiini

0

0

2922194000

– – – metyylidietanoliamiini

0

0

2922199000

– – – muut

0

0

2922210000

– – aminohydroksinaftaleenisulfonihapot ja niiden
suolat

5

0

2922290000

– – muut

5

0

2922311000

– – – amfepramoni (INN)

5

0

2922312000

– – – metadoni (INN)

0

0

2922313000

– – – normetadoni (INN)

0

0
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2922319000

– – – muut

0

0

2922390000

– – muut

0

0

2922410000

– – lysiini ja sen esterit; niiden suolat

0

0

2922421000

– – – mononatriumglutamaatti

5

0

2922429000

– – – muut

0

0

2922430000

– – antraniilihappo ja sen suolat

5

0

2922441000

– – – tilidiini (INN)

0

0

2922449000

– – – muut

0

0

2922491000

– – – glysiini (INN), sen suolat ja esterit

0

0

2922493000

– – – alaniinit (INN), fenyylialaniini (INN), leusiini
(INN), isoleusiini (INN) ja aspartiinihappo
(INN)

0

0

2922494100

––––

eteenidiamiinitetraetikkahappo
(edetiikkahappo (INN))

0

0

2922494200

––––

suolat

5

0

2922499000

– – – muut

0

0

2922503000

– – 2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4-metyyli)-fenyyli
propaani (STP, DOM)

0

0

2922504000

– – aminohappofenolit, niiden suolat ja johdan
naiset

0

0

2922509000

– – muut

0

0

2923100000

– koliini ja sen suolat

0

0

2923200000

– lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit

5

0

2923901000

– – koliinin johdannaiset

0

0

2923909000

– – muut

0

0

2924110000

– – meprobamaatti (INN)

0

0

2924120000

– – fluoriasetamidi (ISO), fosfamidoni (ISO) ja
monokrotofossi (ISO)

0

0

2924190000

– – muut

0

0
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2924211000

– – – diuroni (ISO)

0

0

2924219000

– – – muut

0

0

2924230000

– – 2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantranii
lihappo) ja sen suolat

0

0

2924240000

– – etinamaatti (INN)

0

0

2924291000

– – – asetyyli-p-aminofenoli (parasetamoli) (INN)

0

0

2924292000

– – – lidokaiini (INN)

0

0

2924293000

– – – karbaryyli (ISO), (INN)

0

0

2924294000

– – – propanyyli (ISO)

5

5

2924295000

– – – metalaksyyli (ISO)

0

0

2924296000

– – – aspartaami (INN)

0

0

2924297000

– – – atenololi (INN)

0

0

2924298000

– – – butakloori (2′-kloori-2′,6′ dietyyli-N-(bu
toksimetyyli) asetanilidi)

0

0

2924299100

––––

butakloori (2′-kloori-2′,6′
(metoksimetyyli) asetanilidi)

0

0

2924299900

––––

muut

0

0

2925110000

– – sakkariini ja sen suolat

0

0

2925120000

– – glutetimidi (INN)

0

0

2925190000

– – muut

0

0

2925210000

– – klordimeformi (ISO)

10

0

2925291000

– – – guanidiinit, niiden suolat ja johdannaiset

0

0

2925299000

– – – muut

5

5

2926100000

– akrylonitriili

5

0

2926200000

– 1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi)

5

0

2926301000

– – fenproporeksi (INN) ja sen suolat

5

0

dietyyli-N-

Huomautukset

L 356/844

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

2926302000

– – metadoni (INN) välituote (4-syaani-2-dimetyy
liamino-4,4-difenyylibutaani)

0

0

2926902000

– – asetonitriili

5

0

2926903000

– – asetonisyaanihydrini

5

0

2926904000

– – 2-syaani-n-[(etyyliamino)karbonyyli]-2-(me
toksiamino) asetamidi (symoksaliini)

0

0

2926905000

– – sypermetriini

0

0

2926909000

– – muut

0

0

2927000000

– diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet

5

0

2928001000

– etyylimetyylisetoksiimi (butanonioksimi)

0

0

2928002000

– foksiimi (ISO) (INN)

0

0

2928009000

– muut

0

0

2929101000

– – tolueenidi-isosyanaatti

5

0

2929109000

– – muut

0

0

2929901000

– – N,N-dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli tai
isopropyyli) fosforamidodihalidit

10

0

2929902000

– – dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopro
pyyli) N,N-dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli
tai isopropyyli) fosforiamidaatit

10

0

2929903000

– – natriumsyklamaatti (INN)

10

0

2929909000

– – muut

10

0

2930201000

– – etyylidipropyylitiokarbamaatti

0

0

2930202000

– – butilaatti (ISO), tiobenkarbi, vernolaatti

5

5

2930209000

– – muut

5

0

2930301000

– – tetrametyylitiuraamidisulfidi (ISO) (INN)

0

0

2930309000

– – muut

5

0

2930400000

– metioniini

0

0
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2930500000

– kaptafoli (ISO) ja metamidofossi (ISO)

0

0

2930901100

– – – metyylitiofanaatti (ISO)

0

0

2930901900

– – – muut

0

0

2930902100

– – – N,N-dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli tai
isopropyyli) aminoetaani-2-tiolits ja niiden
protonoidut suolat

0

0

2930902900

– – – muut

0

0

2930903000

– – malationi (ISO)

0

0

2930905100

– – – natriumisopropyyliksantaatti (ISO)

10

0

2930905900

– – – muut

5

0

2930906000

– – tiodiglykoli (bis(2-hydroksietyyli) sulfidi)

0

0

2930907000

– – O,O-dietyyli, S-[2-(dietyyliamino)etyyli] fosfo
rotioaatti ja sen alkyloidut tai protonoidut
suolat

0

0

2930908000

– – O-etyyli, S-fenyyli etyylifosfonotiolotionaatti
(fonofos)

5

0

2930909200

– – – metioniinin suolat, esterit ja johdannaiset

5

0

2930909300

– – – dimetoaatti (ISO), fentioni (ISO)

0

0

2930909400

– – – [S-2-(dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai
isopropyyli)amino)etyyli]
vetyalkyyli(me
tyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfo
notioaatit ja niiden O-alkyyli (≤ C10, myös
sykloalkyyli) esterit; niiden alkyloidut tai
protonoidut suolat

0

0

2930909500

– – – 2-lkoorietyylisulfidi ja kloorimetyylisulfidi;
bis(2-kloorietyyli)sulfidi

0

0

2930909600

– – – bis(2-kloorietyylitio)metaani; 1,2-bis(2-kloo
rietyylitio)etaani; 1,3-bis(2-kloorietyylitio)n-propaani; 1,4-bis(2-kloorietyylitio)-n-bu
taani; 1,5-bis(2-kloorietyylitio)-n-pentaani

0

0

2930909700

– – – bis-(2-kloorietyylitiometyyli)oksidi;
kloorietyylitioetyyli)oksidi

0

0

bis(2-
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2930909800

– – – muut, jotka sisältävät fosforiatomin, joka
on yhdistetty yhteen metyyli-, etyyli-, n-pro
pyyli- tai isopropyyliryhmään, mutta ei
muihin hiiliatomeihin

5

0

2930909900

– – – muut

0

0

2931001000

– lyijytetraetyyli

5

0

2931003100

– – glyfosaatti (ISO)

0

0

2931003200

– – suolat

0

0

2931004000

– O-alkyyli (≤ C10, myös sykloalkyyli) alkyyli(me
tyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfonof
luoridaatit

5

0

2931009200

– – trikloorifoni (ISO)

0

0

2931009300

– – O-alkyyli (≤ C10, myös sykloalkyyli) N,N-dial
kyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopro
pyyli)fosfonoaminosyanidaatit

0

0

2931009400

– – 2-kloorivinyylidiklooriarsiini; bis(2-kloorivi
nyyli)klooriarsiini; tris(2-kloorivinyyli)arsiini

0

0

2931009500

– – alkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopro
pyyli)fosfonyylidifluoridit

0

0

2931009600

– – [O-2-(dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai
isopropyyli)amino)etyyli]vetyalkyyli(metyyli,
etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfoniitit ja
niiden O-alkyyli (≤ C10, myös sykloalkyyli)
esterit; niiden alkyloidut tai protonoidut suo
lat

0

0

2931009700

– – O-isopropyylimetyylifosfonokloridaatti; O-pi
nakolyylimetyylifosfonokloridaatti

0

0

2931009800

– – muut, jotka sisältävät fosforiatomin, joka on
yhdistetty yhteen metyyli-, etyyli-, n-propyylitai isopropyyliryhmään, mutta ei muihin hii
liatomeihin

0

0

2931009900

– – muut

0

0

2932110000

– – tetrahydrofuraani

0

0

2932120000

– – 2-furaldehydi (furfuraali)

5

0

2932131000

– – – furfuryylialkoholi

5

0

2932132000

– – – tetrahydrofurfuryylialkoholi

10

0

2932190000

– – muut

0

0
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2932210000

– -kumariini, metyylikumariinit ja etyylikumariinit

0

0

2932291000

– – – warfariini (ISO) (INN)

0

0

2932292000

– – – fenolftaleiini (INN)

0

0

2932299000

– – – muut

0

0

2932910000

– – isosafroli

0

0

2932920000

– – 1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)propan-2-oni

0

0

2932930000

– – piperonaali

0

0

2932940000

– – safroli

0

0

2932950000

– – tetrahydrokannabinolit (kaikki isomeerit)

0

0

2932991000

– – – piperonyylibutoksidi

0

0

2932992000

– – – eukalyptoli

0

0

2932994000

– – – karbofuraani (ISO)

0

0

2932999000

– – – muut

0

0

2933111000

– – – fenatsoni (INN) (antipyriini)

0

0

2933113000

– – – dypironi(4-metyyliamino-1,5-dimetyyli-2-fe
nyyli-3-pyratsoloninatriummetaanisulfo
naatti)

0

0

2933119000

– – – muut

0

0

2933191000

– – – fenyylibutatsoni (INN)

5

0

2933199000

– – – muut

0

0

2933210000

– – hydantoiini ja sen johdannaiset

0

0

2933290000

– – muut

0

0

2933310000

– – pyridiini ja sen suolat

0

0

2933320000

– – piperidiini ja sen suolat

0

0

2933331000

– – – bromatsepaami (INN)

0

0
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2933332000

– – – fentanyyli (INN)

5

0

2933333000

– – – petidiini (INN)

5

0

2933334000

– – – petidiini (INN) välituote A: 4-syano-1-me
tyyli-4-fenyylipiperidiini tai 1-metyyli-4-fe
nyyli-4-syanopiperidiini)

5

0

2933335000

– – – alfentaniili (INN), anileridiini (INN), betsitra
midi (INN), difenoksilaatti (INN), difenok
siini (INN), dipipanoni (INN), fensyklidiini
(INN) (PCP), fenoperidiini (INN), ketobemi
doni (INN), metyylifenidaatti (INN), pentat
sokiini (INN), pipradroli (INN), piritiramidi
(INN), propiraami (INN) ja trimeperidiini
(INN)

5

0

2933339000

– – – muut

0

0

2933391100

––––

piklorami (ISO)

0

0

2933391200

––––

suolat

5

0

2933392000

– – – parakvattidikloridi

0

0

2933393000

– – – isonikotiinihapon hydratsidi

0

0

2933396000

– – – 3-kinuklidinyylibentsilaatti

5

0

2933397000

– – – kinuklidin-3-oli

5

0

2933399000

– – – muut

0

0

2933410000

– – levorfanoli (INN) ja sen suolat

5

0

2933491000

– – – 6-etoksi-1,2-dihydro-2,2,4-trimetyylikino
liini (etoksikiini)

0

0

2933499000

– – – muut

0

0

2933520000

– – malonyylikarbamidi (barbituurihappo) ja sen
suolat

5

0

2933531000

– – – fenobarbitaali (INN)

0

0

2933532000

– – – allobarbitaali (INN), amobarbitaali (INN),
barbitaali (INN), butalbitaali (INN) ja buto
barbitaali

0

0

2933533000

– – – syklobarbitaali (INN), metyylifenobarbitaali
(INN) ja pentobarbitaali (INN)

5

0

2933534000

– – – sekbutabarbitaali (INN), sekobarbitaali (INN)
ja vinyylibitaali (INN)

0

0
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2933539000

– – – muut

0

0

2933540000

– – muut malonyylikarbamidin (barbituurihapon)
johdannaiset; niiden suolat

0

0

2933551000

– – – lopratsolaami (INN)

0

0

2933552000

– – – meklokvaloni (INN)

5

0

2933553000

– – – metakvaloni (INN)

5

0

2933554000

– – – tsipeproli (INN)

5

0

2933559000

– – – muut

0

0

2933591000

– – – piperatsiini (dieteenidiamiini) ja 2,5-dime
teenipiperatsiini (dimetyyli-2,5-dieteenidia
miini)

0

0

2933592000

– – – amproli (INN)

5

0

2933593000

– – – muut piperatsiinin johdannaiset

0

0

2933594000

– – – tiopentaalinatrium (INN)

0

0

2933595000

– – – siprofloksasiini (INN) ja sen suolat

0

0

2933596000

– – – hydroksitsiini (INN)

0

0

2933599000

– – – muut

0

0

2933610000

– – melamiini

0

0

2933691000

– – – atratsiini (ISO)

0

0

2933699000

– – – muut

0

0

2933710000

– – 6-heksaanilaktaami (epsilon-kaprolaktaami)

10

0

2933720000

– – klobatsaami (INN) ja metypryloni (INN)

0

0

2933791000

– – – primidoni (INN)

0

0

2933799000

– – – muut

0

0

2933911000

– – – alpratsolaami (INN)

0

0

2933912000

– – – diatsepaami (INN)

0

0

2933913000

– – – loratsepaami (INN)

0

0
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2933914000

– – – triatsolaami (INN)

0

0

2933915000

– – – kamatsepaami (INN), klooridiatsepoksidi
(INN), klonatsepaami (INN), kloratsepaatti,
deloratsepaami (INN), estatsolaami (INN),
fludiatsepaami (INN) ja flunitratsepaami
(INN)

0

0

2933916000

– – – fluratsepaami (INN), halatsepaami (INN),
etyyliloflasepaatti (INN), lormetatsepaami
(INN), matsindoli (INN), medatsepaami
(INN), midatsolaami (INN), nimetatsepaami
(INN)

0

0

2933917000

– – – nitratsepaami (INN), nordatsepaami (INN),
oksatsepaami (INN), pinatsepaami (INN),
pratsepaami (INN), pyrovaleroni (INN), te
matsepaami (INN) ja tetratsepaami (INN)

0

0

2933919000

– – – muut

0

0

2933991000

– – – parbendatsoli (INN)

5

0

2933992000

– – – albendatsoli (INN)

0

0

2933999000

– – – muut

0

0

2934101000

– – tiabendatsoli (ISO)

0

0

2934109000

– – muut

0

0

2934200000

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää bentsotiatsoli
rengasrakenteen (myös hydratun), ei enempää
fuusioidut

0

0

2934300000

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää fenotiatsiiniren
kaan (myös hydratun), ei enempää fuusioidut

0

0

2934911000

– – – aminoreksi (INN), brotitsolaami (INN), klo
tiatsepaami (INN), kloksatsolaami (INN) ja
dekstromoramidi (INN)

0

0

2934912000

– – – haloksatsolaami (INN), ketatsolaami (INN),
mesokarbi (INN), oksatsolaami (INN) ja pe
moliini (INN)

0

0

2934913000

– – – fendimetratsiini (INN), fenmetratsiini (INN)
ja sufentaniili (INN)

0

0

2934919000

– – – muut

0

0

2934991000

– – – sultonit ja sultaamit

0

0
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2934992000

– – – 6-aminopenisillaanihappo

0

0

2934993000

– – – nukleiinihapot ja niiden suolat

0

0

2934994000

– – – levamisoli (INN)

0

0

2934999000

– – – muut

0

0

2935001000

– sulfiridi (INN)

0

0

2935009000

– muut

0

0

2936210000

– – A-vitamiinit ja niiden johdannaiset

0

0

2936220000

– – B1-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936230000

– – B2-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936240000

– – D–tai DL-pantoteenihappo (B3– tai B5-vita
miini) ja sen johdannaiset

0

0

2936250000

– – B6-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936260000

– – B12-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936270000

– – C-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936280000

– – E-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936291000

– – – B9-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936292000

– – – K-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936293000

– – – PP-vitamiini ja sen johdannaiset

0

0

2936299000

– – – muut vitamiinit ja niiden johdannaiset

0

0

2936900000

– muut, myös luonnon konsentraatit

0

0

2937110000

– – somatotropiini, sen johdannaiset ja sitä raken
teellisesti vastaavat aineet

5

0

2937120000

– – insuliini ja sen suolat

0

0

2937191000

– – – oksitosiini (INN)

5

0

2937199000

– – – muut

0

0

2937211000

– – – hydrokortisoni

5

0

2937212000

– – – prednisoloni (INN) (dehydrohydrokortisoni)

0

0
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2937219000

– – – muut

0

0

2937221000

– – – betametasoni (INN)

0

0

2937222000

– – – deksametasoni (INN)

5

0

2937223000

– – – triamkinoloni (INN)

5

0

2937224000

– – – fluosinonidi (INN)

0

0

2937229000

– – – muut

0

0

2937231000

– – – progesteroni (INN) ja sen johdannaiset

0

0

2937232000

– – – estrioli (folikuliinihydraatti)

0

0

2937239000

– – – muut

0

0

2937291000

– – – syproteroni (INN)

5

0

2937292000

– – – finasteridi (INN)

5

0

2937299000

– – – muut

0

0

2937310000

– – epinefriini (INN) (adrenaliini)

0

0

2937390000

– – muut

0

0

2937400000

– aminohappojohdannaiset

0

0

2937500000

– prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit,
niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vas
taavat aineet

5

0

2937900000

– muut

5

0

2938100000

– rutosiidi (rutiini) ja sen johdannaiset

5

0

2938902000

– – saponiinit

0

0

2938909000

– – muut

0

0

2939111000

– – – unikkouute, väkevöity; sen suolat

0

0

2939112000

– – – kodeiini ja sen suolat

0

0

2939113000

– – – dihydrokodeiini (INN) ja sen suolat

0

0

2939114000

– – – heroiini ja sen suolat

0

0

2939115000

– – – morfiini ja sen suolat

0

0
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2939116000

– – – buprenorfiini (INN), etyylimorfiini, etorfiini
(INN), hydrokodoni (INN), hydromorfoni
(INN); niiden suolat

0

0

2939117000

– – – folkodiini (INN), nikomorfiini (INN), oksiko
doni (INN), oksimorfoni (INN), tebakoni
(INN) ja tebaiini; niiden suolat

5

0

2939191000

– – – papaveriini, sen suolat ja johdannaiset

0

0

2939199000

– – – muut

0

0

2939200000

– kiina-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden
suolat

0

0

2939300000

– kofeiini ja sen suolat

0

0

2939410000

– – efedriini ja sen suolat

0

0

2939420000

– – pseudoefedriini (INN) ja sen suolat

0

0

2939430000

– – katiini (INN) ja sen suolat

5

0

2939492000

– – – DL-norefedriini (fenyylipropanolamiini) ja
sen suolat

5

0

2939499000

– – – muut

0

0

2939510000

– – fenetylliini (INN) ja sen suolat

5

0

2939590000

– – muut

0

0

2939610000

– – ergometriini (INN) ja sen suolat

0

0

2939620000

– – ergotamiini (INN) ja sen suolat

0

0

2939630000

– – lysergihappo ja sen suolat

5

0

2939690000

– – muut

0

0

2939911000

– – – kokaiini, sen suolat, esterit ja muut johdan
naiset

0

0

2939912000

– – – ekgoniini, sen suolat, esterit ja muut joh
dannaiset

0

0

2939914000

– – – metamfetamiini (INN), sen suolat, esterit ja
muut johdannaiset

0

0

2939915000

– – – metamfetamiinirasemaatti, sen suolat, este
rit ja muut johdannaiset

0

0
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2939916000

– – – levometamfetamiini, sen suolat, esterit ja
muut johdannaiset

0

0

2939991000

– – – skopolamiini, sen suolat ja johdannaiset

10

5

2939999000

– – – muut

0

0

2940000000

Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakka
roosi, laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (le
vuloosi); sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokerieste
rit ja niiden suolat, muut kuin nimikkeiden 2937,
2938 tai 2939 tuotteet

0

0

2941101000

– – ampisilliini (INN) ja sen suolat

0

0

2941102000

– – amoksisilliini (INN) ja sen suolat

0

0

2941103000

– – oksasilliini (INN), kloksasilliini (INN), dikloksa
silliini (INN) ja niiden suolat

0

0

2941104000

– – ampisilliinin, amoksisilliinin ja dikloksasilliinin
johdannaiset

0

0

2941109000

– – muut

0

0

2941200000

– streptomysiinit ja niiden johdannaiset; niiden
suolat

0

0

2941301000

– – oksitetrasykliini (ISO) (INN) ja sen johdannai
set; sen suolat

0

0

2941302000

– – klooritetrasykliini ja sen johdannaiset; sen
suolat

0

0

2941309000

– – muut

0

0

2941400000

– klooriamfenikoli ja sen johdannaiset; sen suolat

5

0

2941500000

– erytromysiini ja sen johdannaiset; sen suolat

0

0

2941901000

– – neomysiini (INN) ja sen johdannaiset; sen suo
lat

0

0

2941902000

– – aktinomysiini ja sen johdannaiset; sen suolat

0

0

2941903000

– – basitrasiini (INN) ja sen johdannaiset; sen suo
lat

0

0

2941904000

– – gramisidiini (INN) ja sen johdannaiset; sen
suolat

0

0
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2941905000

– – tyrotrisiini (INN) ja sen johdannaiset; sen suo
lat

0

0

2941906000

– – kefaleksiini (INN) ja sen johdannaiset; sen suo
lat

0

0

2941909000

– – muut

0

0

2942000000

Muut orgaaniset yhdisteet

0

0

3001201000

– – maksasta valmistetut

5

0

3001202000

– – sapesta valmistetut

5

0

3001209000

– – muut

5

0

3001901000

– – hepariini ja sen suolat

5

0

3001909000

– – muut

5

0

3002101100

– – – myrkkyrokote

5

0

3002101200

– – – kurkkumätärokote

5

0

3002101300

– – – jäykkäkouristusrokote

5

0

3002101900

– – – muut

5

5

3002103100

– – – ihmisveriplasma ja muut ihmisverifraktiot

5

0

3002103200

– – – syövän tai HIVin hoitoon

5

0

3002103300

– – – laboratorio- tai diagnostiikkareagenssit, joita
ei ole tarkoitettu annettavaksi potilaille

5

0

3002103900

– – – muut

5

0

3002201000

– – poliorokote

5

0

3002202000

– – vesikauhurokote

5

0

3002203000

– – tuhkarokkorokote

5

0

3002209000

– – muut

5

0

3002301000

– – vatsahaavarokote

0

0

3002309000

– – muut

0

0

3002901000

– – mikro-organismiviljelmät

0

0
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3002902000

– – laboratorio- tai diagnostiikkareagenssit, joita ei
ole tarkoitettu annettavaksi potilaille

0

0

3002903000

– – ihmisveri

5

0

3002904000

– – saksitoksiini

5

0

3002905000

– – risiini

5

0

3002909000

– – muut

5

0

3003100000

– joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihap
porakenteisia johdannaisia tai streptomysiinejä
tai niiden johdannaisia

5

5

3003200000

– joissa on muita antibiootteja

5

5

3003310000

– – joissa on insuliinia

5

0

3003390000

– – muut

5

5

3003400000

– joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia,
mutta ei hormoneja tai muita nimikkeen 2937
tuotteita eikä antibiootteja

5

5

3003901000

– – ihmiskäyttöön

0

0

3003902000

– – eläinlääkinnälliseen käyttöön

0

0

3004101000

– – ihmiskäyttöön

5

10

3004102000

– – eläinlääkinnälliseen käyttöön

5

5

3004201100

– – – syöpäkasvainten tai HI-viruksen hoitoon

5

5

3004201900

– – – muut

5

10

3004202000

– – eläinlääkinnälliseen käyttöön

5

5

3004310000

– – joissa on insuliinia

0

0

3004321100

––––

syöpäkasvainten tai HI-viruksen hoitoon

5

5

3004321900

––––

muut

5

10

3004322000

– – – eläinlääkinnälliseen käyttöön

5

5

3004391100

––––

syöpäkasvainten tai HI-viruksen hoitoon

5

5

3004391900

––––

muut

5

5
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3004392000

– – – eläinlääkinnälliseen käyttöön

5

5

3004401100

– – – anestesia

5

5

3004401200

– – – syöpäkasvainten tai HI-viruksen hoitoon

5

5

3004401900

– – – muut

5

5

3004402000

– – eläinlääkinnälliseen käyttöön

5

5

3004501000

– – ihmiskäyttöön

5

10

3004502000

– – eläinlääkinnälliseen käyttöön

5

5

3004901000

– – ihmisveriplasman synteettiset korvikkeet

5

5

3004902100

– – – anestesia

5

5

3004902200

– – – nitroglyseriinillä kyllästetyt laastarit

10

5

3004902300

– – – suonensisäiseen ruokintaan

5

5

3004902400

– – – syöpäkasvainten tai HI-viruksen hoitoon

5

5

3004902900

– – – muut

5

5

3004903000

– – muut lääkkeet, eläinlääkinnälliseen käyttöön

5

5

3005101000

– – liimanauhat ja pienet siteet

10

5

3005109000

– – muut

10

5

3005901000

– – imukykyinen puuvilla

15

10

3005902000

– – siteet

15

10

3005903100

– – – kyllästetty kipsillä ja muilla murtumien hoi
toon soveltuvilla aineilla

15

10

3005903900

– – – muut

15

10

3005909000

– – muut

15

10

3006101000

– – steriili kirurginen katgutti, sen kaltaiset steriilit
haavanompeluaineet (myös steriilit absorboi
tuvat sidelangat kirurgiseen tai hammaslääkin
täkäyttöön)

5

0

3006102000

– – steriilit kudosliimat kirurgiseen haavansulke
miseen

15

10
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3006109000

– – muut

5

0

3006200000

– veriryhmän määritysreagenssit

5

0

3006301000

– – bariumsulfaattia sisältävät varjoainevalmisteet

5

0

3006302000

– – muut varjoainevalmisteet

5

0

3006303000

– – diagnostiset reagenssit

5

0

3006401000

– – hammassementit ja muut hampaantäytteet

5

0

3006402000

– – luusementit

5

0

3006500000

– ensiapulaatikot ja -pakkaukset

15

5

3006600000

– hormoneihin, muihin nimikkeen 2937 tuottei
siin tai spermisideihin perustuvat kemialliset eh
käisyvalmisteet

10

5

3006700000

– lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen käyt
töön tarkoitetut geelivalmisteet, joita käytetään
kehon osien voiteluaineena kirurgisissa toimen
piteissä tai lääkärintarkastuksissa tai kontaktiai
neena kehon ja lääketieteellisen instrumentin vä
lillä

5

0

3006910000

– – avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvik
keet

15

5

3006920000

– – farmaseuttiset jätteet

15

10

3101001000

– merilintujen uloste (guano)

0

0

3101009000

– muut

0

0

3102101000

– – joissa on typpeä enemmän kuin 45 painopro
senttia, mutta enintään 46 painoprosenttia
(lannoite)

0

0

3102109000

– – muut

0

0

3102210000

– – ammoniumsulfaatit

0

0

3102290000

– – muut

0

0

3102300000

– ammoniumnitraatti, myös vesiliuoksena

0

0
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3102400000

– ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbo
naatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aine
iden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita

0

0

3102500000

– natriumnitraatti

0

0

3102600000

– kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksois
suolat ja seokset

0

0

3102800000

– virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin
seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena

0

0

3102901000

– – kalsiumnitraatin ja magnesiumnitraatin seok
set

0

0

3102909000

– – muut

0

0

3103100000

– superfosfaatit

0

0

3103900010

– kuona

0

0

3103900090

– – muut

0

0

3104201000

– – joissa on kaliumia enemmän kuin 22 paino
prosenttia, mutta enintään 62 painoprosenttia,
ilmaistu kaliumoksidina (lannoitteen laatu)

0

0

3104209000

– – muut

0

0

3104300000

– kaliumsulfaatti

0

0

3104901000

– – magnesium- ja kaliumsulfaatti

0

0

3104909000

– – muut

0

0

3105100000

– tähän ryhmään kuuluvat tuotteet tabletteina tai
niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan
enintään 10 kg:n pakkauksissa

5

0

3105200000

– kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on
kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja
kaliumia

0

0

3105300000

– diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfos
faatti)

0

0

3105400000

– ammoniumdivetyortofosfaati (monoammonium
fosfaatti) sekä ammoniumdivetyortofosfaatti se
koitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diam
moniumfosfaatin) kanssa

0

0

Huomautukset

L 356/860

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

3105510000

– – joissa on nitraatteja ja fosfaatteja

0

0

3105590000

– – muut

0

0

3105600000

– kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on
kahta lannoittavaa ainetta: fosforia ja kaliumia

0

0

3105901000

– – natriumkaliumnitraatti (salpietari)

0

0

3105902000

– – muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet,
joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja
kaliumia

0

0

3105909000

– – muut

0

0

3201100000

– kebratshouute

10

0

3201200000

– akaasiauute

10

0

3201902000

– – kebratshoparkitusaine

10

0

3201903000

– – tammi- tai kastanjauute

10

0

3201909000

– – muut

10

0

3202100000

– synteettiset orgaaniset parkitusaineet

10

5

3202901000

– – entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten

10

5

3202909000

– – muut

10

5

3203001100

– – kampetsepuusta valmistetut

5

0

3203001200

– – klorofyllit

0

0

3203001300

– luonnonindigo

5

0

3203001400

– – annattosta valmistetut (achiote, roucou)

10

5

3203001500

– – kehäkukasta valmistetut (ksantofylli)

10

5

3203001600

– – purppuranpunaisesta
(antosyaani)

10

5

3203001700

– – kurkumasta valmistetut (kurkumiini)

10

5

3203001900

– – muut

10

5

3203002100

– – kokenilli

10

5

maissista

valmistetut
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3203002900

– – muut

10

0

3204110000

– – dispersiovärit ja niihin perustuvat valmisteet

0

0

3204120000

– – happovärit, myös esimetalloidut, ja niihin pe
rustuvat valmisteet; peittavärit ja niihin perus
tuvat valmisteet

0

0

3204130000

– – emäksiset värit ja niihin perustuvat valmisteet

0

0

3204140000

– – suorat värit ja niihin perustuvat valmisteet

0

0

3204151000

– – – synteettinen indigo

0

0

3204159000

– – – muut

0

0

3204160000

– – reaktiovärit ja niihin perustuvat valmisteet

0

0

3204170000

– – pigmenttivärit ja niihin perustuvat valmisteet

0

0

3204191000

– – – synteettisiin karotenoideihin perustuvat val
misteet

0

0

3204199000

– – – muut

0

0

3204200000

– synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään
fluoresoivina kirkasteina

0

0

3204900000

– muut

0

0

3205000000

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuk
sessa tarkoitetut substraattipigmentteihin perustu
vat valmisteet

10

5

3206110000

– – joissa on vähintään 80 prosenttia titaanidiok
sidia kuiva-aineen painosta

0

0

3206190000

– – muut

5

0

3206200000

– kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmis
teet

0

0

3206410000

– – ultramariini ja siihen perustuvat valmisteet

0

0

3206420000

– – litoponi ja muut sinkkisulfidiin perustuvat
pigmentit ja valmisteet

0

0
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3206491000

– – – konsentroituneet dispersiot muita pigment
tejä varten muovissa, kumissa tai muussa
materiaalissa

5

0

3206492000

– – – kadmiumyhdisteisiin perustuvat pigmentit
ja valmisteet

0

0

3206493000

– – – heksasyaaniferraatteihin (ferrosyanideihin ja
ferrisyanideihin) perustuvat pigmentit ja
valmisteet

0

0

3206499100

––––

mineraalimustat

0

0

3206499900

––––

muut

0

0

3206500000

– epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään lumi
noforeina

5

0

3207100000

– valmistetut pigmentit, valmistetut samennusai
neet, valmistetut värit ja niiden kaltaiset valmis
teet

0

0

3207201000

– – lasiintuvat emalit ja lasitteet

10

5

3207209000

– – muut

5

0

3207300000

– nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet

10

0

3207401000

– – lasisulate

5

5

3207409000

– – muut

10

0

3208100000

– polyestereihin perustuvat

15

0

3208200000

– akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

15

5

3208900000

– muut

15

0

3209100000

– akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

15

7

3209900000

– muut

15

7

3210001000

– korroosiota ja karstaa estävät vedenkestävät pin
noitteet

15

7

3210002000

– valmistetut vesipigmenttivärit, jollaisia käytetään
nahan viimeistelyyn

5

7

3210009000

– muut

5

7

3211000000

Valmistetut kuivikkeet

5

7
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3212100000

– pronssi- ja värilehtiset

0

0

3212901000

– – nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin
vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut
pigmentit (myös metallijauheet ja -hiutaleet),
jollaisia käytetään maalien valmistuksessa

5

0

3212902000

– – värit ja muut väriaineet pakattuina tai muuten
valmisteltuina vähittäismyyntiä varten

5

7

3213101000

– – vesimaalit (esisekoitetut, vesivärit)

15

7

3213109000

– – muut

15

7

3213900000

– muut

5

7

3214101000

– – kitti, hartsisementit ja mastiksit

15

7

3214102000

– – silotteet

5

7

3214900000

– muut

15

7

3215110000

– – musta

5

0

3215190000

– – muut

5

7

3215901000

– – hektografiaan ja mimeografiaan

15

0

3215902000

– – kuulakärkikyniin

15

0

3215909000

– – muut

5

0

33011200

– – appelsiinista valmistetut

0

0

33011300

– – sitruunasta valmistetut

5

0

33011910

– – – limetistä valmistetut

5

0

33011990

– – – muut

5

0

33012400

– – piparmintusta (Mentha piperita) valmistetut:

0

0

33012500

– – muista mintuista valmistetut

0

0

33012910

– – – aniksesta valmistetut

5

0

33012920

– – – eukalyptuksesta valmistetut

5

5

33012930

– – – laventelista tai lavandiinista valmistetut

0

0

33012990

– – – muut

5

5
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33013000

– resinoidit

10

0

33019010

– – eteeristen öljyjen vesitisleet ja -liuokset

5

0

33019020

– – uutetut oleohartsit

5

0

33019090

– – muut

5

0

3302101000

– – alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuus
prosenttia

10

5

3302109000

– – muut

10

5

3302900000

– muut

5

5

3303000000

hajuvedet ja toalettivedet

20

7

3304100000

– huulimeikkivalmisteet

20

7

3304200000

– silmämeikkivalmisteet

20

7

3304300000

– manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet

20

10

3304910000

– – puuterit, myös puristepuuterit

20

10

3304990000

– – muut

20

7

3305100000

– shampoot

20

7

3305200000

– permanenttivalmisteet hiusten kihartamista tai
suoristamista varten

20

7

3305300000

– hiuskiinteet

20

7

3305900000

– muut

20

7

3306100000

– hampaiden puhdistusaineet

20

7

3306200000

– hammasvälien puhdistukseen käytettävä lanka
(hammaslanka)

15

7

3306900000

– muut

20

7

3307100000

– parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja aftershave-valmisteet

20

7

3307200000

– henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodo
rantit ja antiperspirantit

20

7

3307300000

– hajustetut kylpysuolat ja muut kylpyvalmisteet

20

7

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

L 356/865

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

3307410000

– ’agarbatti’ ja muut hyvänhajuiset valmisteet,
jotka vaikuttavat palaessaan

20

7

3307490000

– – muut

20

7

3307901000

– – piilolasi- tai tekosilmävalmisteet

20

7

3307909000

– – muut

20

7

3401110000

– – toalettikäyttöön tarkoitetut (myös tuotteet, joi
hin on lisätty lääkeainetta)

20

10

3401191000

– – – tankoina, paloina tai valettuina kappaleina

20

10

3401199000

– – – muut

20

10

3401200000

– saippua muissa muodoissa

20

10

3401300000

– ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiivi
set tuotteet ja valmisteet nestemäisinä tai voi
teina, vähittäismyyntimuodossa, myös jos niissä
on saippuaa

15

10

3402111000

– – – rasva-alkoholisulfaatit tai -sulfonaatit

15

5

3402119000

– – – muut

20

5

3402121000

– – – rasva-amiinisuolat

15

10

3402129000

– – – muut

15

5

3402131000

– – – saatu kondensoimalla eteenioksidia suora
ketjuisten alkoholisekoitusten kanssa, joissa
on vähintään 11 hiiliatomia

15

5

3402139000

– – – muut, ionittomat

15

5

3402191000

– – – alkyylibetaiini- tai sulfobetaiiniproteiinit

15

5

3402199000

– – – muut

20

5

3402200000

– pakatut tai muuten vähittäismyyntiä varten val
mistetut valmisteet

15

10

3402901000

– – puhdistusaineet tekstiiliteollisuuteen

15

5

3402909100

– – – natriumnonyylioksibentseenisulfonaattiin
perustuvat pinta-aktiiviset valmisteet

5

5
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3402909900

– – – muut

5

5

3403110000

– – valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan
tai muiden aineiden käsittelyyn

15

5

3403190000

– – muut

15

10

3403910000

– – valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan
tai muiden aineiden käsittelyyn

15

5

3403990000

– – muut

5

0

3404200000

– poly(oksieteeniä) (polyeteeniglykolia)

5

0

3404903000

– – kemiallisesti muunnettua ruskohiili- eli ligniit
tivahaa

10

0

3404904010

– – – keinotekoiset

0

0

3404904020

– – – valmistetut

10

5

3404909010

– – – keinotekoiset

0

0

3404909020

– – – valmistetut

10

7

3405100000

– kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmis
teet jalkineita ja nahkaa varten

20

7

3405200000

– kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmis
teet puuhuonekalujen, -lattioiden ja muiden puu
pintojen hoitoa varten

15

7

3405300000

– kiillotusaineet ja niiden kaltaiset valmisteet vau
nunkoreja varten, muut kuin metallikiillotteet

15

7

3405400000

– hankauspastat ja -jauheet sekä muut hankausval
misteet

15

7

3405900000

– muut

5

7

3406000000

Kynttilät, vahakynttilät ja vastaavat tuotteet

20

10

3407001000

– muovausmassat

20

7

3407002000

– ’hammasvahat’ tai ’hammasmallimassat’

15

5

3407009000

– muut hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut kipsi
pohjaiset valmisteet

10

0

35011000

– kaseiini

5

0

35019010

– – kaseiiniliimat

5

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/867

Perustaso

Luokka

35019090

– – muut

0

0

35021100

– – kuivatut

10

0

35021900

– – muut

10

0

35022000

– maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai
useamman heraproteiinin tiivisteet

10

0

35029010

– – albumiinit

10

0

35029090

– – albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

10

0

35030010

– gelatiini ja gelatiinijohdannaiset

5

0

35030020

– kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat

10

0

35040010

– peptonit ja niiden johdannaiset

0

0

35040090

– muut

0

0

35051000

– dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

MEP

E

35052000

– liimat ja liisterit

MEP

E

3506100000

– liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat
tuotteet, liimana tai liisterinä vähittäin myytävät
pakatut tai muuten valmistetut, nettopainoltaan
enintään 1 kg:n pakkauksissa

15

7

3506910000

– – kumiin tai nimikkeiden 3901–3913 polymee
reihin perustuvat liimat ja liisterit

15

5

3506990000

– – muut

15

5

3507100000

– juoksutin ja juoksutintiivisteet

0

0

3507901300

– – – pankreatiini

0

0

3507901900

– – – muut

0

0

3507903000

– – papaiini

5

0

3507904000

– – muut entsyymit ja niiden rikasteet

0

0

3507905000

– – entsymaattiset valmisteet lihan pehmennystä
varten

10

0

3507906000

– – entsymaattiset valmisteet juomien kirkasta
mista varten

10

0

3507909000

– – muut

0

0
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3601000000

Ruuti

10

5

3602001100

– – dynamiitti

10

5

3602001900

– – muut

10

5

3602002000

– ammoniumnitraattiin perustuvat

10

5

3602009000

– muut

10

0

3603001000

– tulilanka

10

5

3603002000

– räjähtävä tulilanka

10

5

3603003000

– räjähdysnallit

10

5

3603004000

– sytytysnallit

10

5

3603005000

– sytyttimet

10

5

3603006000

– sähköräjähdysnallit

10

5

3604100000

– ilotulitusvälineet

10

5

3604900000

– muut

10

0

3605000000

– tulitikut, muut kuin nimikkeen 3604 pyrotekni
set tavarat

20

10

3606100000

– polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään 300
cm3 vetävissä astioissa, jollaisia käytetään savuk
keensytyttimien ja niiden kaltaisten sytyttimien
täyttämiseen

15

0

3606900000

– muut

10

0

3701100000

– röntgenkäyttöön tarkoitetut

0

0

3701200000

– pikakuvafilmit

10

0

3701301000

– graafisen alan metallilevyt

5

0

3701309000

– – muut

5

0

3701910000

– – värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten
tarkoitetut

5

0

3701990000

– – muut

5

0

3702100000

– röntgenkäyttöön tarkoitetut

0

0
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3702310000

– – värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten
tarkoitetut

10

0

3702320000

– – muut, joissa on hopeahalidiemulsio

10

0

3702390000

– – muut

10

0

3702410000

– – leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suu
rempi kuin 200 m, värivalokuvausta (monivä
rikuvausta) varten

10

0

3702420000

– – leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suu
rempi kuin 200 m, muuhun kuin värivaloku
vaukseen tarkoitetut

10

0

3702430000

– – leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus enin
tään 200 m

10

0

3702440000

– – leveys suurempi kuin 105 mm, mutta enin
tään 610 mm

5

0

3702510000

– – leveys enintään 16 mm ja pituus enintään
14 m

10

0

3702520000

– – leveys enintään 16 mm ja pituus suurempi
kuin 14 m

10

0

3702530000

– – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus enintään 30 m, dioja varten

10

0

3702540000

– – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus enintään 30 m, muut kuin
dioja varten

10

0

3702550000

– – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus suurempi kuin 30 m

10

0

3702560000

– – leveys suurempi kuin 35 mm

10

0

3702910000

– – leveys enintään 16 mm

10

0

3702930000

– – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus enintään 30 m

10

0

3702940000

– – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus suurempi kuin 30 m

10

0

3702950000

– – leveys suurempi kuin 35 mm

10

0

3703100000

– rullissa, joiden
610 mm

10

0

leveys

on

suurempi

kuin

Huomautukset

L 356/870

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

3703200000

– muut, värivalokuvausta (monivärikuvausta) var
ten

10

0

3703900000

– muut

10

0

3704000000

– valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, -kartonki,
-pahvi ja -tekstiilit, valotetut, mutta kehittämät
tömät

10

0

3705100000

– offsetpainatusta ja -monistusta varten

10

0

3705900000

– muut

5

0

3706100000

– – leveys vähintään 35 mm

10

0

3706900000

– muut

10

0

3707100000

– säteilylle herkistävät emulsiot

10

0

3707900000

– muut

10

0

3801100000

– keinotekoinen grafiitti

5

0

3801200000

– kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti

0

0

3801300000

– hiilipitoiset elektrodimassat ja niiden kaltaiset
massat uunien vuoraamiseen

5

0

3801900000

– muut

5

0

3802100000

– aktiivihiili

5

0

3802901000

– – piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli
ja diatomiitti), aktiiviset

0

0

3802902000

– – eläinhiili, myös käytetty

5

0

3802909000

– – muut

5

0

3803000000

Mäntyöljy, myös puhdistettu

5

0

3804001000

– väkevöity sulfiittijäteliemi

5

0

3804009000

– muut

0

0

3805100000

– pihka-, puu- ja sulfaattitärpättiöljyt

5

0

3805901000

– – mäntyöljy

5

0

3805909000

– – muut

5

0
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3806100000

– kolofoni ja hartsihapot

0

0

3806200000

– kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin
ja hartsihappojen johdannaisten suolat, lukuun
ottamatta kolofonin additiotuotteiden suoloja

5

0

3806300000

– hartsiesterit

0

0

3806903000

– pinoliini ja hartsiöljyt

5

0

3806904000

– sulatuksella
gums)

5

0

3806909000

– – muut

5

0

3807000000

Puuterva; puutervaöljyt; puukreosootti; raaka meta
noli; kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset kolofo
niin, hartsihappoihin tai kasvipikeen perustuvat
valmisteet

0

0

3808500011

– – vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai
valmisteina tai tavaroina

5

0

3808500019

– – – muut

5

5

3808500021

– – – vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
tai valmisteina tai tavaroina

5

5

3808500029

– – – muut

0

0

3808500031

– – – vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
tai valmisteina tai tavaroina

5

5

3808500039

– – – muut

0

0

3808500090

– – muut

0

0

3808911100

––––

joissa on permetriiniä tai sypermetriiniä
tai muita synteettisiä pyretrumkorvikkeita

10

5

3808911200

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0

3808911300

––––

joissa on mireksiä tai endriiniä

5

5

3808911900

––––

muut

0

0

3808919100

––––

joissa on pyretrumia

0

0

3808919200

––––

joissa on permetriiniä tai sypermetriiniä
tai muita synteettisiä pyretrumkorvikkeita

10

5

muunnetut

luonnonhartsit

(run
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3808919300

––––

joissa on karbofuraania

5

5

3808919400

––––

joissa on dimetoaattia

5

5

3808919500

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0

3808919600

––––

joissa on mireksiä tai endriiniä

5

5

3808919900

––––

muut

5

5

3808921100

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

5

5

3808921900

––––

muut

5

5

3808929100

––––

joissa on kupariyhdisteitä

0

0

3808929300

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0

3808929400

––––

joissa on pyratsofossia

0

0

3808929900

––––

muut

0

0

3808931100

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

5

0

3808931900

––––

muut

5

5

3808939100

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0

3808939200

––––

joissa on butaklooria tai alaklooria

0

0

3808939900

––––

muut

0

0

3808941100

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0

3808941900

––––

muut

0

0

3808949100

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0

3808949900

––––

muut

0

0

3808991100

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0
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3808991900

––––

muut

0

0

3808999100

––––

joissa on bromimetaania (metyylibromi
dia) tai bromikloorimetaania

0

0

3808999900

––––

muut

0

0

– tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

5

0

3809910000

– – jollaisia käytetään tekstiili- tai sen kaltaisessa
teollisuudessa

10

5

3809920000

– – jollaisia käytetään paperi- tai sen kaltaisessa
teollisuudessa

5

0

3809930000

– – jollaisia käytetään nahka- tai sen kaltaisessa
teollisuudessa

10

7

3810101000

– – metallipintojen peittausvalmisteet

0

0

3810102000

– – juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on
tina-, lyijy- tai antimoniseoksia

0

0

3810109000

– – muut

0

0

3810901000

– – sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmis
teet metallien juottamista tai hitsausta varten

0

0

3810902000

– – valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektro
dien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä

0

0

3811110000

– – lyijy-yhdisteisiin perustuvat

10

0

3811190000

– – muut

10

0

3811211000

– – – viskositeettia parantavat valmisteet, joko se
koitettuna muihin lisäaineisiin tai sellai
senaan

10

0

3811212000

– – – puhdistus- ja dispergointiaineet, joko sekoi
tettuna muihin lisäaineisiin tai sellaisenaan,
muut kuin viskositeettia parantavat valmis
teet

10

0

3811219000

– – – muut

10

0

3811290000

– – muut

10

0

3811900000

– muut

5

5

3812100000

– valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet

5

0

38091000
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3812200000

– kumin tai muovin pehmitinseokset

10

0

3812301000

– – hapettumisenestoaineet

0

0

3812309000

– – muut

0

0

3813001200

– – joissa on bromiklooridifluorimetaania, bro
mitrifluorimetaania tai dibromitetrafluorietaa
nia

10

0

3813001300

– – joissa on metaanin, etaanin tai propaanin bro
mifluorihiilivetyjä (HBFC)

10

0

3813001400

– – joissa on metaanin, etaanin tai propaanin osit
tain
halogenoituja
kloorifluorihiilivetyjä
(HCFC)

10

0

3813001500

– – joissa on bromikloorimetaania

10

0

3813001900

– – muut

10

0

3813002000

– tulensammutusgranaatit ja -pommit

10

0

3814001000

– joissa on metaanin, etaanin tai propaanin täysin
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja
mahdollisesti myös osittain halogenoituja kloo
rifluorihiilivetyjä (HCFC)

10

5

3814002000

– joissa on metaanin, etaanin tai propaanin osit
tain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC)
mutta ei täysin halogenoituja kloorifluorihiilive
tyjä (CFC)

10

5

3814003000

– joissa on hiilitetrakloridia, bromikloorimetaania
tai 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia)

10

5

3814009000

– muut

10

5

3815110000

– – joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nik
keliyhdisteet

10

0

3815120000

– – joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai
jalometalliyhdisteet

10

0

3815191000

– – – joissa aktiivisena aineosana on titaani tai ti
taaniyhdisteet

10

0

3815199000

– – – muut

10

0

3815900000

– muut

5

0
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3816000000

– sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset,
tulenkestävät, muut kuin nimikkeen 3801 tuot
teet

0

0

3817001000

– dodekyylibentseeni

5

0

3817002000

– sekoitetut alkyylinaftaleenit

5

0

3817009010

– – tridekyylibentseeni

10

0

3817009090

– – muut

5

0

3818000000

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped)
elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä
tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdis
teet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa
käyttöä varten

10

0

3819000000

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voi
mansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet,
joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 pai
noprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä

10

5

3820000000

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huur
teen- ja jäänpoistonesteet

10

5

3821000000

Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (myös
virusten ja niiden kaltaisten organismien) tai kasvi-,
ihmis- ja eläinsoluviljelmien kehittämistä ja ylläpi
toa varten

5

0

3822003000

– varmennetut vertailumateriaalit

0

0

3822009000

– muut

0

0

38231100

– – steariinihappo

MEP

0

38231200

– – öljyhappo

31,5

ID

38231300

– – mäntyöljyrasvahapot

15

5

38231900

– – muut

31,5

ID

38237010

– – lauryylialkoholi

15

5

38237020

– – setyylialkoholi

15

5

38237030

– – stearyylialkoholi

15

5

38237090

– – muut

15

0

– valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydä
miä varten

5

0

3824100000
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3824300000

– sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina
keskenään tai metallisten sideaineiden kanssa

10

0

3824400000

– valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai beto
nia varten

10

7

3824500000

– muu kuin tulenkestävä laasti tai betoni

10

5

38246000

– sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44
kuuluva

15

E

3824710000

– – joissa on täysin halogenoituja kloorifluorihiili
vetyjä (CFC) ja mahdollisesti myös osittain ha
logenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC),
perfluorihiilivetyjä (PFC) tai fluorihiilivetyjä
(HFC)

0

0

3824720000

– – joissa on bromiklooridifluorimetaania, bro
mitrifluorimetaania tai dibromitetrafluorietaa
nia

0

0

3824730000

– – joissa on bromifluorihiilivetyjä (HBFC)

0

0

3824740000

– – joissa on osittain halogenoituja kloorifluorihii
livetyjä (HCFC) ja mahdollisesti myös perfluo
rihiilivetyjä (PFC) tai fluorihiilivetyjä (HFC),
mutta ei täysin halogenoituja kloorifluorihiili
vetyjä (CFC)

0

0

3824750000

– – joissa on hiilitetrakloridia

0

0

3824760000

– – joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloro
formia)

0

0

3824770000

– – joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai
bromikloorimetaania

0

0

3824780000

– – joissa on perfluorihiilivetyjä (PFC) tai fluorihii
livetyjä (HFC), mutta ei täysin halogenoituja
kloorifluorihiilivetyjä (CFC) eikä osittain halo
genoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC)

0

0

3824790000

– – muut

0

0

3824810000

– – joissa on oksiraania (eteenioksidia)

0

0

3824820000

– – joissa on polyklorinoituja bifenyylejä (PCB),
polyklorinoituja terfenyylejä (PCT) tai polybro
minoituja bifenyylejä (PBB)

0

0

3824830000

– – joissa on tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia

0

0
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3824901000

– maaöljysulfonaatit

5

0

3824902100

– – – klooriparafiinit

0

0

3824902200

– – – sekoitetut alhaisen molekyylipainon polye
teeniglykolit

0

0

3824903100

– – – hapettumista estävät valmisteet

0

0

3824903200

– – – enologiset valmisteet; valmisteet nesteiden
puhdistukseen

5

0

3824904000

– – sulavat lämpötilankoettimet keraamista polt
toa varten; natronkalkki; hydratoitu silikageeli;
gelatiinipohjaiset tahnat graafisiin tarkoituk
siin

0

0

3824905000

– – nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat
suolat ja niiden esterit

5

5

3824906000

– – valmisteet porausnesteitä varten

10

5

3824907000

– – valmisteet kivennäisaineiden tiivistystä varten,
muut kuin ksantaatteja sisältävät

10

0

3824908000

– – anaboliset aineet; natriumsulfaatin ja nat
riumkromaatin seokset

0

0

3824909100

– – – manebi, zinebi, mankotsebi

0

0

3824909200

– – – ferriitit, jotka sisältävät agglomeraatteja, jau
heena tai rakeina

5

0

3824909300

– – – ioninvaihtimet

0

0

3824909400

– – – yhdisteiden kovetteet

5

7

3824909500

– – – fosforihappo, erottamaton, myös tiivistetty,
P2O5-pitoisuus enintään 54 %

5

0

3824909600

– – – korjausnesteet vähittäismyyntipakkauksissa

5

5

3824909700

– – – propinebi

0

0

3824909800

– – – rautaoksidimustaan ja rautaoksidiharmaa
seen pohjautuvat valmisteet akkulevyjen
valmistusta varten

0

0

3824909910

––––

0

0

tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuk
sessa eritellyt tavarat
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3824909920

––––

sikuna- eli finkkeliöljy; dippel- eli hirven
sarviöljy

10

0

3824909990

––––

muut

0

0

3825100000

– yhdyskuntajäte

15

5

3825200000

– viemäriliete

15

5

3825300000

– kliiniset jätteet

15

5

3825410000

– – halogenoidut

15

5

3825490000

– – muut

15

5

3825500000

– metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden,
jarrunesteiden ja jäätymisen estoaineiden jätteet

15

5

3825610000

– – pääosin orgaanisia aineosia sisältävät

15

5

3825690010

– – – ammoniakkikaasuvesi ja käytetty kaasun
puhdistusmassa

10

0

3825690090

– – – muut

15

5

3825900000

– muut

15

5

3901100000

– polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi
kuin 0,94

0

0

3901200000

– polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään
0,94

0

0

3901300000

– eteenivinyyliasetaattikopolymeerit

0

0

3901901000

– – eteenin ja muiden olefiinien kopolymeerit

0

0

3901909000

– – muut

0

0

3902100000

– polypropeeni

0

0

3902200000

– polyisobuteeni

5

0

3902300000

– propeenikopolymeerit

0

0

3902900000

– muut

5

0

3903110000

– – soluuntuva

5

0

3903190000

– – muut

0

0
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3903200000

– styreeniakryylinitriili(SAN)kopolymeerit

0

0

3903300000

– akryylinitriilibutadieenistyreeni(ABS)kopolymee
rit

0

0

3903900000

– muut

0

0

3904101000

– – emulsiopolymeroinnin avulla valmistetut

0

0

3904102000

– – suspensiopolymeroinnin avulla valmistetut

0

0

3904109000

– – muut

0

0

3904210000

– – pehmittämättömät

15

0

3904220000

– – pehmitetyt

15

7

3904301000

– – muihin aineisiin sekoittamattomat

0

0

3904309000

– – muut

0

0

3904400000

– muut vinyylikloridikopolymeerit

15

5

3904500000

– vinyylideenikloridipolymeerit

5

0

3904610000

– – polytetrafluorieteeni

5

0

3904690000

– – muut

15

0

3904900000

– muut

15

0

3905120000

– – vesidispersioina

10

5

3905190000

– – muut

10

5

3905210000

– – vesidispersioina

10

5

3905290000

– – muut

10

5

3905300000

– poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät
hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä

0

0

3905910000

– – kopolymeerit

10

5

3905991000

– – – poly(vinyylibutyraali)

0

0

3905992000

– – – polyvinyylipyrrolidoni

0

0

3905999000

– – – muut

0

0
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3906100000

– poly(metyylimetakrylaatti)

0

0

3906901000

– – polyakryylinitriili

5

0

3906902100

– – – natriumpolyakrylaatti, jonka vesiliuoksen (1
painoprosentti natriumkloridia) imukyky
on vähintään 20-kertainen sen omaan pai
noon nähden

0

0

3906902900

– – – muut

0

0

3906909000

– – muut

15

0

3907100000

– polyasetaalit

0

0

3907201000

– – polyeteeniglykoli

0

0

3907202000

– – polypropeeniglykoli

0

0

3907203090

– – propeenioksidista saatavat polyeetteripolyolit

5

5

3907209000

– – muut

0

0

3907301000

– – nestemäiset

0

0

3907309000

– – muut

5

0

3907400000

– polykarbonaatit

0

0

3907500000

– alkydihartsit

15

7

3907601000

– – joissa on titaanidioksidia

0

0

3907609000

– – muut

0

0

3907700000

– poly(maitohappo)

15

7

3907910000

– – tyydyttymättömät

5

7

3907990000

– – muut

15

7

3908101000

– – polyamidi-6-(polykaprolaktaami)

0

0

3908109000

– – muut

5

0

3908900000

– – muut

0

0

3909101000

– ureaformaldehydi muovaukseen

10

7

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/881

Perustaso

Luokka

3909109000

– – muut

10

7

3909201000

– – melamiiniformaldehydi

0

0

3909209000

– – muut

5

0

3909300000

– muut aminohartsit

10

7

3909400000

– fenolihartsit

10

7

3909500000

– polyuretaanit

5

0

3910001000

– dispersiot (emulsiot tai suspensiot) tai liuokset

0

0

3910009000

– muut

0

0

3911101000

– – kumaroni-indeenihartsit

10

0

3911109000

– – muut

0

0

3911900000

– muut

0

0

3912110000

– – pehmittämättömät

0

0

3912120000

– – pehmitetyt

0

0

3912201000

– – kollodiumit ja muut liuokset ja dispersiot
(emulsiot tai suspensiot)

5

0

3912209000

– – muut

0

0

3912310000

– – karboksimetyyliselluloosa ja sen suolat

5

0

3912390000

– – muut

0

0

3912900000

– muut

0

0

3913100000

– algiinihappo, sen suolat ja esterit

0

0

3913901000

– kloorikautsu

5

0

3913903000

– – luonnonkumin kemialliset johdannaiset

5

0

3913904000

– – muut muunnellut luonnonpolymeerit

5

0

3913909000

– – muut

0

0
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3914000000

Nimikkeiden 3901–3913 polymeereihin perustuvat
ioninvaihtimet, alkumuodossa

5

0

3915100000

– eteenipolymeereista valmistetut

15

0

3915200000

– styreenipolymeereista valmistetut

15

0

3915300000

– vinyylikloridipolymeereista valmistetut

15

7

3915900000

– muusta muovista valmistetut

15

7

3916100000

– eteenipolymeereista valmistetut

10

0

3916200000

– vinyylikloridipolymeereista valmistetut

10

7

3916900000

– muusta muovista valmistetut

5

7

3917100000

– tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuai
sainetta tai selluloosamuovia

0

0

3917211000

– – – valutus-, ruiskutus- ja muita kastelujärjestel
miä varten

15

0

3917219000

– – – muut

15

0

3917220000

– propeenipolymeereista valmistetut

15

10

3917231000

– – – valutus-, ruiskutus- ja muita kastelujärjestel
miä varten

15

10

3917239000

– – – muut

15

10

3917291000

– – – vulkaanikuidusta valmistetut

15

0

3917299100

––––

valutus-, ruiskutus- ja muita kastelujärjes
telmiä varten

15

10

3917299900

––––

muut

15

10

3917310000

– – taipuisat putket ja letkut, jotka kestävät vähin
tään 27,6 MPa:n paineen

15

10

3917321000

– – – tekosuoli, muu kuin
3917 10 00 kuuluva

alanimikkeeseen

15

7

3917329100

––––

valutus-, ruiskutus- ja muita kastelujärjes
telmiä varten

15

10

3917329900

––––

muut

15

10
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3917331000

– – – valutus-, ruiskutus- ja muita kastelujärjestel
miä varten

15

10

3917339000

– – – muut

15

10

3917391000

– – – valutus-, ruiskutus- ja muita kastelujärjestel
miä varten

15

10

3917399000

– – – muut

15

10

3917400000

– liitos- ja muut osat

15

10

3918101000

– – lattiapinnoitteet

20

7

3918109000

– – muut

20

7

3918901000

– – lattiapinnoitteet

20

7

3918909000

– – muut

20

7

3919100000

– enintään 20 cm:n levyisinä rullina

5

7

3919901100

– – – enintään 1 m:n levyisinä rullina

15

7

3919901900

– – – muut

15

5

3919909000

– – muut

15

5

3920100000

– eteenipolymeereista valmistetut

0

0

3920201000

– – metalloitu polypropeeni, paksuus enintään 25
mikrometriä

20

7

3920209000

– – muut

20

5

3920301000

– – paksuus enintään 5 mm

20

5

3920309000

– – muut

20

7

3920430000

– – joissa on vähintään 6 painoprosenttia pehmit
teitä

20

5

3920490000

– – muut

20

7

3920510000

– – poly(metyylimetakrylaattia)

20

7

3920590000

– – muut

20

7

3920610000

– – polykarbonaateista valmistetut

20

0
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3920620000

– – poly(eteenitereftalaatista) valmistetut

20

7

3920630000

– – tyydyttymättömistä polyestereistä valmistetut

20

7

3920690000

– – muista polyestereistä valmistetut

20

7

3920710000

– – regeneroidusta selluloosasta valmistetut

15

0

3920730000

– – selluloosa-asetaatista valmistetut

0

0

3920790000

– – muista selluloosajohdannaisista valmistetut

15

0

3920911000

– – – varmuuslasin valmistukseen tarkoitetut

0

0

3920919000

– – – muut

0

0

3920920000

– – polyamideista valmistetut

0

0

3920930000

– – aminohartseista valmistetut

20

0

3920940000

– – fenolihartseista valmistetut

20

7

3920990000

– – muusta muovista valmistetut

20

7

3921110000

– – styreenipolymeereista valmistetut

20

7

3921120000

– – vinyylikloridipolymeereista valmistetut

20

7

3921130000

– – polyuretaaneista valmistetut

20

7

3921140000

– – regeneroidusta selluloosasta valmistetut

15

0

3921191000

– – – polyeteenin ja polypropeenin seoksesta val
mistetut levyt, joissa on yksinkertainen vah
vike polypropeenikuitukankaasta

20

7

3921199000

– – – muut

20

7

3921901000

– – valmistettu paperikerroksia laminoimalla ja
kerrostamalla

20

7

3921909000

– – muut

20

7

3922101000

– – muoviset kylpyammeet, lasikuidulla vahviste
tut

20

10

3922109000

– – muut

20

10

3922200000

– wc-istuinrenkaat ja -kannet

20

10

3922900000

– muut

20

10
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3923101000

– – kaseteille, CD-levyille, DVD-levyille ja vastaa
ville

20

10

3923109000

– – muut

20

10

3923210000

– eteenipolymeereista valmistetut

20

10

3923291000

– – – verenkeruupussit

20

5

3923292000

– – – infuusioliuospussit

5

10

3923299000

– – – muut

20

0

3923302000

– – aihiot

20

10

3923309100

– – – joiden vetoisuus on vähintään 18,9 litraa
(viisi gallonaa)

20

10

3923309900

– – – muut

20

10

3923401000

– – nauhaa sisältämättömät kasetit

20

5

3923409000

– – muut

20

10

3923501000

– – silikonitulpat

20

5

3923509000

– – muut

15

10

3923900000

– muut

15

10

3924101000

– – vauvan tuttipullot

20

10

3924109000

– – muut

20

10

3924900000

– muut

20

10

3925100000

– säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat,
enemmän kuin 300 l vetävät

20

10

3925200000

– ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit sekä kynnykset

20

10

3925300000

– ikkunaluukut, kaihtimet (myös sälekaihtimet) ja
niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

20

10

3925900000

– muut

20

10

3926100000

– toimisto- ja koulutarvikkeet

20

10

3926200000

– vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja
muut käsineet)

20

10
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3926300000

– kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten
tuotteiden helat ja varusteet

20

10

3926400000

– pienoispatsaat ja muut koriste-esineet

20

10

3926901000

– – kalaverkkojen kohot

5

5

3926902000

– – (muovi)luut ja vastaavat korsetteja, vaatteita ja
vaatetustarvikkeita varten

15

10

3926903000

– – ruuvit, pultit, aluslaatat ja vastaavat tarvikkeet
yleiskäyttöön

20

10

3926904000

– – tiivisteet tai aluslaatat

20

10

3926906000

– – kuulonsuojaimet

5

7

3926907000

– – erikoismaskit työntekijöiden suojaamiseen

5

7

3926909000

– – muut

5

10

4001100000

– luonnonkumilateksi, myös esivulkanoitu

5

0

4001210000

– – savustetut levyt

5

0

4001220000

– – teknisesti määritelty luonnonkumi (TSNR)

5

5

4001291000

– – – raakakumiarkit

5

0

4001292000

– – – uudelleen puristetut kumirakeet

5

0

4001299000

– – – muut

10

5

4001300000

– balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja
muut luonnosta saadut kumit

0

0

4002111000

– – – styreenibutadieenikumista valmistetut (SBR)

5

0

4002112000

– – – karboksyloidusta styreenibutadieenikumista
valmistetut (XSBR)

0

0

4002191100

––––

alkumuodossa

5

0

4002191200

––––

laattoina, arkkeina tai kaistaleina

0

0

4002192100

––––

alkumuodossa

10

0

4002192200

––––

laattoina, arkkeina tai kaistaleina

10

0

4002201000

– – lateksi

0

0
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L 356/887

Perustaso

Luokka

4002209100

– – – alkumuodossa

0

0

4002209200

– – – laattoina, arkkeina tai kaistaleina

0

0

4002311000

– – – lateksi

0

0

4002319100

––––

alkumuodossa

0

0

4002319200

––––

laattoina, arkkeina tai kaistaleina

0

0

4002391000

– – – lateksi

5

0

4002399100

––––

alkumuodossa

0

0

4002399200

––––

laattoina, arkkeina tai kaistaleina

5

0

4002410000

– – lateksi

5

0

4002491000

– – – alkumuodossa

0

0

4002492000

– – – laattoina, arkkeina tai kaistaleina

5

0

4002510000

– – lateksi

5

0

4002591000

– – – alkumuodossa

5

0

4002592000

– – – laattoina, arkkeina tai kaistaleina

10

0

4002601000

– – lateksi

5

0

4002609100

– – – alkumuodossa

0

0

4002609200

– – – laattoina, arkkeina tai kaistaleina

5

0

4002701000

– – lateksi

5

0

4002709100

– – – alkumuodossa

5

0

4002709200

– – – laattoina, arkkeina tai kaistaleina

5

0

4002800000

– nimikkeen 4001 tuotteiden ja tämän nimikkeen
tuotteiden seokset

10

0

4002910000

– – lateksi

10

0

4002991000

– – – alkumuodossa

5

0

4002992000

– – – laattoina, arkkeina tai kaistaleina

5

0

4003000000

Regeneroitu kumi, alkumuodossa tai laattoina, le
vyinä tai kaistaleina

10

5

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

4004000000

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muuta kuin kova
kumia) sekä niistä saadut jauheet ja rakeet

10

0

4005100000

– johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia

10

10

4005200000

– liuokset; muut dispersiot kuin alanimikkeeseen
4005 10 kuuluvat

5

0

4005911000

– – – purukumin perusaineet

10

0

4005919000

– – – muut

15

10

4005991000

– – – purukumin perusaineet

5

0

4005999000

– – – muut

5

0

4006100000

– kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoit
tamista varten

0

0

4006900000

– muut

5

0

4007000000

Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu

10

0

4008111000

– – – muihin aineisiin sekoittamattomat

15

10

4008112000

– – – muihin aineisiin sekoitetut

15

10

4008190000

– – muut

15

0

4008211000

– – – muihin aineisiin sekoittamattomat

15

0

4008212100

––––

painolevyt

5

0

4008212900

––––

muut

15

10

4008290000

– – muut

15

0

4009110000

– – ilman liitos- ja muita osia

15

0

4009120000

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

5

0

4009210000

– – ilman liitos- ja muita osia

15

10

4009220000

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

15

0

4009310000

– – ilman liitos- ja muita osia

15

10

4009320000

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

15

0

4009410000

– – ilman liitos- ja muita osia

15

10
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Perustaso

Luokka

4009420000

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

15

10

4010110000

– – ainoastaan metallilla vahvistetut

10

0

4010120000

– – ainoastaan tekstiiliaineella vahvistetut

5

0

4010191000

– – – ainoastaan muovilla vahvistetut

5

0

4010199000

– – – muut

10

5

4010310000

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat),
kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempi kuin 60 cm mutta enintään 180 cm

5

0

4010320000

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat),
muut kuin kiilauurretut, ulkopinnan ympärys
mitta suurempi kuin 60 cm mutta enintään
180 cm

5

0

4010330000

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat),
kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempi kuin 180 cm mutta enintään 240 cm

5

0

4010340000

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat),
muut kuin kiilauurretut, ulkopinnan ympärys
mitta suurempi kuin 180 cm mutta enintään
240 cm

5

0

4010350000

– – päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympä
rysmitta suurempi kuin 60 cm mutta enintään
150 cm

5

0

4010360000

– – päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympä
rysmitta suurempi kuin 150 cm mutta enin
tään 198 cm

5

0

4010390000

– – muut

5

10

4011101000

– – vyörenkaat

15

10

4011109000

– – muut

15

10

4011201000

– – vyörenkaat

15

10

4011209000

– – muut

15

10

4011300000

– jollaisia käytetään ilma-aluksissa

15

0

4011400000

– jollaisia käytetään moottoripyörissä:

15

0

4011500000

– jollaisia käytetään polkupyörissä

15

5

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

4011610000

– – jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyöko
neissa

0

0

4011620000

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teol
lisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko
on enintään 61 cm

0

0

4011630000

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teol
lisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko
on suurempi kuin 61 cm

5

5

4011690000

– – muut

5

0

4011920000

– – jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyöko
neissa

0

0

4011930000

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teol
lisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko
on enintään 61 cm

15

0

4011940000

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teol
lisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko
on suurempi kuin 61 cm

15

5

4011990000

– – muut

15

10

4012110000

– – jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös far
mariautoissa ja kilpa-autoissa)

15

10

4012120000

– – jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-au
toissa

15

10

4012130000

– – – jollaisia käytetään ilma-aluksissa

15

10

4012190000

– – muut

15

10

4012200000

– käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat

15

10

4012901000

– – vannenauhat

15

10

4012902000

– – umpikumirenkaat

15

5

4012903000

– – joustorenkaat

15

5

4012904100

– – – uudelleenpinnoitukseen

0

0

4012904900

– – – muut

15

10

4013100000

– jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farma
riautoissa ja kilpa-autoissa), linja-autoissa ja
kuorma-autoissa

15

10

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/891

Perustaso
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4013200000

– jollaisia käytetään polkupyörissä

15

0

4013900000

– muut

15

10

4014100000

– kondomit

0

0

4014900000

– muut

15

10

4015110000

– – kirurgiseen käyttöön

15

10

4015191000

– – – säteilyä itseensä imevät

5

0

4015199000

– – – muut

20

10

4015901000

– – säteilyä itseensä imevät

5

0

4015902000

– – – sukelluspuvut

20

10

4015909000

– – muut

20

10

4016100000

– huokoista kumia

20

10

4016910000

– – lattianpäällysteet ja matot

20

10

4016920000

– – pyyhekumit

15

5

4016930000

– – tiivisteet tai aluslaatat

15

0

4016940000

– – laivojen ja laitureiden kylkisuojukset, myös il
matäytteiset

15

0

4016951000

– – – säiliöt, myös kokoontaitettavat (astiat)

20

10

4016952000

– – – pussit renkaiden vulkanoimis- ja uudelleen
pinnoituskoneita varten

5

0

4016959000

– – – muut

20

10

4016991000

– – – muut tekniseen käyttöön tarkoitetut tavarat

15

0

4016992100

– – – akselien pölysuojat

15

10

4016992900

– – – muut

15

10

4016993000

– – – pullontulpat ja muut tulpat

15

10

4016994000

– – – paikkalaput sisärenkaiden ja ulkorenkaiden
korjaamista varten

15

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

4016996000

– – – painohuovat

0

0

4016999000

– – – muut

20

10

4017000000

Kovakumi (esim. eboniitti) kaikissa muodoissa,
myös jätteet ja romu; kovakumitavarat

0

0

41012000

– kokonaiset vuodat ja nahat, paino nahkaa kohti
enintään 8 kg, jos nahka on ainoastaan kuivattu,
enintään 10 kg, jos nahka on kuivasuolattu, ja
enintään 16 kg, jos nahka on tuore, märkäsuo
lattu tai muulla tavalla säilötty

0

0

41015000

– kokonaiset vuodat ja nahat, paino yli 16 kg

0

0

41019000

– muut, myös selkämät, puoliselkämät ja vatsana
hat

0

0

41021000

– villapeitteiset

0

0

41022100

– – piklatut

0

0

41022900

– – muut

0

0

41032000

– matelijoiden

0

0

41033000

– sian

0

0

41039000

– muut

0

0

4104110000

– – nahka halkaisematon, ohentamaton; nahka
halkaistu, martiollinen

5

0

4104190000

– – muut

5

0

4104410000

– – nahka halkaisematon, ohentamaton; nahka
halkaistu, martiollinen

10

5

4104490000

– – muut

10

5

4105100000

– märkänä (myös wet-blue)

5

0

4105300000

– kuivana (crust-käsitelty)

10

5

4106210000

– – märkänä (myös wet-blue)

5

0

4106220000

– – kuivana (crust-käsitelty)

10

5
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Perustaso

Luokka

4106310000

– – märkänä (myös wet-blue)

5

0

4106320000

– – kuivana (crust-käsitelty)

5

0

4106400000

– – matelijoiden

5

0

4106910000

– – märkänä (myös wet-blue)

5

5

4106920000

– – kuivana (crust-käsitelty)

5

5

4107110000

– – nahka halkaisematon, ohentamaton

10

10

4107120000

– – halkaistu, martiollinen nahka

10

10

4107190000

– – muut

15

10

4107910000

– – nahka halkaisematon, ohentamaton

15

10

4107920000

– – halkaistu, martiollinen nahka

15

10

4107990000

– – muut

15

10

4112000000

– lampaan- ja karitsannahka, parkituksen tai crustkäsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös per
gamenttinahaksi valmistettu, villapeitteetön,
myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114
nahka

10

5

4113100000

– vuohen tai vohlan

10

5

4113200000

– sian

5

0

4113300000

– matelijoiden

10

5

4113900000

– muut

5

5

4114100000

– säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämis
känahka)

15

10

4114200000

– kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipin
noitettu nahka

15

10

4115100000

– nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva teko
nahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina, myös
rullina

10

5

4115200000

– leikkuu- ja muut jätteet nahasta tai tekonahasta,
nahkatavaroiden valmistukseen soveltumatto
mat; nahkapöly ja –jauhe

10

5

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

4201000000

Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten
(myös vetohihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuo
nokopat, satulahuovat, satulalaukut, koirien takit ja
niiden kaltaiset tavarat), mitä tahansa ainetta

15

10

4202111000

– – – matka-arkut, matkalaukut,
(vanity-cases), attasealaukut

20

10

4202119000

– – – muut

20

10

4202121000

– – – matka-arkut, matkalaukut,
(vanity-cases), attasealaukut

30

10

4202129000

– – – muut

20

10

4202190000

– – muut

20

10

4202210000

– – joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai
kiiltonahkaa

30

10

4202220000

– – joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliai
netta

30

10

4202290000

– – muut

20

10

4202310000

– – joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai
kiiltonahkaa

30

10

4202320000

– – joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliai
netta

20

10

4202390000

– – muut

20

10

4202911000

– – – matkakassit ja -pussit, selkäreput

20

10

4202919000

– – – muut

20

10

4202920000

– – joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliai
netta

20

10

4202991000

– – – matkakassit ja -pussit, selkäreput

20

10

4202999000

– – – muut

20

10

4203100000

– vaatteet

25

10

4203210000

– – erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut

20

10

4203290000

– – muut

20

10

4203300000

– vyöt, myös olkavyöt

30

10

toalettilaukut

toalettilaukut
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4203400000

– muut vaatetustarvikkeet

20

10

4205001000

– kuljetushihnat

15

0

4205009000

– muut

15

10

4206001000

– katgutti

15

0

4206002000

– makkarankuoret

15

0

4206009000

– muut

15

0

43011000

– minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttu
vat pää, häntä tai koivet

5

0

43013000

– karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitsch
wanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten
karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongoli
laisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset,
myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet

5

0

43016000

– ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttu
vat pää, häntä tai koivet

5

0

43018000

– muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä
puuttuvat pää, häntä tai koivet:

5

0

43019000

– päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet,
jotka sopivat turkkurien käyttöön

5

0

4302110000

– – minkinnahat

10

0

4302190000

– – muut

10

0

4302200000

– päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, ir
ralliset

10

0

4302300000

– kokonaiset nahat sekä nahan osat tai leikkeet,
yhdistetyt

10

0

4303101000

– – alpakasta valmistetut

25

10

4303109000

– – muut

25

10

4303901000

– – alpakasta valmistetut

25

10

4303909000

– – muut

25

10

4304000000

Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat

25

10

4401100000

– polttopuu

5

10
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4401210000

– – havupuuta

5

0

4401220000

– – lehtipuuta

5

0

4401300000

– sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, brike
teiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yh
teenpuristettu

5

10

4402100000

– bambua

5

5

4402900000

– muut

5

5

4403100000

– maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-ai
neilla käsitelty

5

5

4403200000

– muut, havupuuta

5

5

4403410000

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti
bakau

5

5

4403490000

– – muut

5

5

4403910000

– – tammea (Quercus spp.)

5

5

4403920000

– – pyökkiä (Fagus spp.)

5

5

4403990000

– – muut

5

5

4404100000

– havupuuta

10

5

4404200000

– lehtipuuta

10

5

4405000000

Lastuvilla; puujauho

10

10

4406100000

– kyllästämättömät

10

10

4406900000

– muut

10

10

4407101000

– – lauta lyijykynien valmistukseen

10

5

4407109000

– – muut

10

5

4407210000

– – mahogany (Swietenia spp.)

10

5

4407220000

– – virola, imbuia ja balsa

10

5

4407250000

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti
bakau

10

5
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4407260000

– – white lauan, white meranti, white seraya, yel
low meranti ja alan

10

5

4407270000

– – sapelli

10

5

4407280000

– – iroko

10

5

4407290000

– – muut

10

5

4407910000

– – rauta-, korkki- ja muuta tammea (Quercus
spp.)

10

5

4407920000

– – pyökkiä (Fagus spp.)

10

5

4407930000

– – vaahteraa (Acer spp.)

10

5

4407940000

– – kirsikkapuuta (Prunus spp.)

10

5

4407950000

– – saarnea (Fraxinus spp.)

10

5

4407990000

– – muut

10

5

4408101000

– – lauta lyijykynien valmistukseen

5

0

4408109000

– – muut

10

5

4408310000

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti
bakau

10

0

4408390000

– – muut

10

5

4408900000

– muut

5

0

4409101000

– – yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilatti
oita varten

15

5

4409102000

– – kehyslista

15

5

4409109000

– – muut

15

10

4409210000

– – bambua

15

10

4409291000

– – – yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilatti
oita varten

15

10

4409292000

– – kehyslista

15

10

4409299000

– – – muut

15

10

4410110000

– – lastulevy

15

10
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4410120000

– – ”oriented strand board” –levy

15

10

4410190000

– – muut

15

10

4410900000

– muut

15

10

4411120000

– – paksuus enintään 5 mm

15

10

4411130000

– – paksuus suurempi kuin 5 mm mutta enintään
9 mm

15

10

4411140000

– – paksuus suurempi kuin 9 mm

15

10

4411920000

– – tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm3

15

5

4411930000

– – tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm3 mutta enin
tään 0,8 g/cm3

15

10

4411940000

– – tiheys enintään 0,5 g/cm3

15

10

4412100000

– bambua

15

10

4412310000

– – joissa ainakin yksi pintaviiluista on tämän
ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainit
tua trooppista puulajia

15

10

4412320000

– – muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on leh
tipuuta

15

10

4412390000

– – muut

15

10

4412940000

– – rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri

15

10

4412990000

– – muut

15

10

4413000000

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai
profiileina

15

10

4414000000

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kal
taisten tavaroiden kehykset

20

10

4415100000

– laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset
päällykset; kaapeli- ja johdinkelat

15

10

4415200000

– kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut las
tauslavat; kuormauslavojen lavakaulukset

15

10

4416000000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut
tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

15

10

4417001000

– työkalut

15

10
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Perustaso

Luokka

4417009000

– muut

15

10

4418100000

– ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden
kehykset

15

10

4418200000

– ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset

15

10

4418400000

– betonivalumuotit

15

10

4418500000

– päreet ja paanut

15

10

4418600000

– pysty- ja vaakapalkit

15

10

4418710000

– – mosaiikkilattioita varten

15

10

4418720000

– – muut, monikerroksiset

15

10

4418790000

– – muut

15

10

4418901000

– – liimapuu

15

10

4418909000

– – muut

15

10

4419000000

Puiset pöytä- ja keittiöesineet

25

10

4420100000

– puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet

25

10

4420900000

– muut

25

10

4421100000

– vaateripustimet

20

10

4421901000

– – puolat, koopit, pupiinat (bobiinit), ompelulan
karullat ja niiden kaltaiset tavarat, sorvattua
puuta

15

10

4421902000

– – hammastikut

15

10

4421903000

– – pienet puutikut ja -lusikat leivonnaisia ja jääte
löä varten

20

10

4421905000

– – tulitikkutikut

15

10

4421909000

– – muut

20

10

4501100000

– luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmis
tettu

5

5

4501900000

– muut

5

5

4502000000

Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suo
rakulmaisiksi kappaleiksi tai suorakaiteen tai neliön
muotoisina paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina
(myös teräväsärmäiset teelmät pullontulppia ja
muita tulppia varten)

5

5
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Perustaso

Luokka

4503100000

– pullontulpat ja muut tulpat

10

5

4503900000

– muut

10

5

4504100000

– palat, laatat, levyt ja kaistaleet; lattia- ja seinälaa
tat, kaikenmuotoiset; täyteiset lieriöt, myös pyö
rylät

10

5

4504901000

– – pullontulpat ja muut tulpat

10

5

4504902000

– – tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

10

5

4504909000

– – muut

10

5

4601210000

– – bambua

25

10

4601220000

– – rottinkia

25

10

4601290000

– – muut

25

10

4601920000

– – bambua

25

10

4601930000

– – rottinkia

25

10

4601940000

– – muuta kasviainetta

25

10

4601990000

– – muut

25

10

4602110000

– – bambua

25

10

4602120000

– – rottinkia

25

10

4602190000

– – muut

25

10

4602900000

– muut

25

10

4701000000

Mekaaninen puumassa

5

0

4702000000

Puusta kemiallisesti valmistettu liukosellu

5

0

4703110000

– – havupuuta

5

5

4703190000

– – lehtipuuta

10

0

4703210000

– – havupuuta

0

0

4703290000

– – lehtipuuta

0

0

4704110000

– – havupuuta

5

0

4704190000

– – lehtipuuta

5

0
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Perustaso

Luokka

4704210000

– – havupuuta

0

0

4704290000

– – lehtipuuta

5

0

4705000000

Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osit
tain kemiallisella menetelmällä

5

5

4706100000

– puuvillalintterimassa

10

0

4706200000

– keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jät
teestä) saaduista kuiduista valmistettu massa

5

5

4706300000

– – muut, bambua

5

0

4706910000

– – mekaaninen

5

0

4706920000

– – kemiallinen

5

0

4706930000

– – puolikemiallinen

5

5

4707100000

– valkaisematon voimapaperi, -kartonki tai -pahvi
tai aaltopaperi, -kartonki tai -pahvi

5

0

4707200000

– muu, pääasiallisesti valkaistusta kemiallisesta
massasta valmistettu paperi, kartonki tai pahvi,
ei kuitenkaan massavärjätty

5

5

4707300000

– pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistettu
paperi, kartonki tai pahvi (esim. sanomalehdet,
aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet)

5

5

4707900000

– muu, myös lajittelematon jäte

5

0

4801000000

– sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina

0

0

4802100000

– käsintehty paperi, kartonki ja pahvi

5

5

4802200000

– paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään va
lonherkän, lämpöherkän tai sähköherkän pape
rin, kartongin ja pahvin pohjana

5

0

4802400000

– tapettipaperi

10

0

4802540000

– – paino pienempi kuin 40 g/m2

10

0

4802551000

– – – seteleihin tarkoitettu turvapaperi

5

0

4802552000

– – – muut turvapaperit

0

0
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Perustaso

Luokka

4802559000

– – – muut

0

0

4802561000

– – – seteleihin tarkoitettu turvapaperi

5

5

4802562000

– – – muut turvapaperit

0

0

4802569000

– – – muut

0

0

4802571000

– – – seteleihin tarkoitettu turvapaperi

5

0

4802572000

– – – muut turvapaperit

5

0

4802579000

– – – muut

0

0

4802581000

– – – rullina

5

0

4802589000

– – – muut

5

10

4802611000

– – – paino pienempi kuin 40 g/m2, tämän ryh
män 4 huomautuksen muiden määritelmien
mukainen

10

0

4802619000

– – – muut

10

10

4802620000

– – arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan
enintään 435 mm ja toinen enintään 297 mm
kun arkki on aukilevitetty

10

10

4802691000

– – – paino pienempi kuin 40 g/m2, tämän ryh
män 4 huomautuksen muiden määritelmien
mukainen

10

10

4802699000

– – – muut

10

0

4803001000

– selluloosavanu ja selluloosakuituharso

10

0

4803009000

– muut

5

10

4804110000

– – valkaisematon

15

10

4804190000

– – muut

15

10

4804210000

– – valkaisematon

15

10

4804290000

– – muut

15

10

4804310000

– – valkaisematon

15

10

4804390000

– – muut

15

10

4804411000

– – – absorboiva, jollaisia käytetään koristeellisten
muovilevyjen valmistuksessa

15

0
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4804419000

– – – muut

15

10

4804420000

– – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, ko
konaiskuitusisällöstä enemmän kuin 95 paino
prosenttia kemiallisella menetelmällä saatuja
puukuituja

15

10

4804490000

– – muut

15

10

4804510000

– – valkaisematon

15

10

4804520000

– – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, ko
konaiskuitusisällöstä enemmän kuin 95 paino
prosenttia kemiallisella menetelmällä saatuja
puukuituja

15

10

4804590000

– – muut

15

10

4805110000

– – puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)

15

10

4805120000

– – oljesta tehty aallotuspaperi

15

10

4805190000

– – muut

15

10

4805240000

– – paino enintään 150 g/m2

15

10

4805250000

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

15

10

4805300000

– sulfiittikäärepaperi

10

10

4805401000

– – saatu painoltaan sataprosenttisesta puuvillatai manillakuidusta, liimaamaton, joissa ei ole
kivennäisyhdisteitä

5

0

4805402000

– – puuvillakuitusisältö vähintään 70 mutta pie
nempi kuin 100 painoprosenttia

5

0

4805409000

– – muut

15

0

4805500000

– huopapaperi, -kartonki ja –pahvi

15

0

4805911000

– – – absorboiva, jollaisia käytetään koristeellisten
muovilevyjen valmistuksessa

10

0

4805912000

– – – sähköeristystä varten

5

0

4805913000

– – – monikerrospaperi, -kartonki ja -pahvi
(muut kuin alanimikkeisiin 4805 12,
4805 19, 4805 24 ja 4805 25 kuuluvat)

15

0

4805919000

– – – muut

15

0
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4805921000

– – – sähköeristystä varten

5

0

4805922000

– – – monikerrospaperi, -kartonki ja -pahvi
(muut kuin alanimikkeisiin 4805 12,
4805 19, 4805 24 ja 4805 25 kuuluvat)

15

10

4805929000

– – – muut

15

10

4805931000

– – – sähköeristystä varten

5

0

4805932000

– – – monikerrospaperi, -kartonki ja -pahvi
(muut kuin alanimikkeisiin 4805 12,
4805 19, 4805 24 ja 4805 25 kuuluvat)

15

0

4805933000

– – – jäykkä kartonki ja pahvi, jonka ominais
paino on suurempi kuin 1

15

0

4805939000

– – – muut

15

0

4806100000

– pergamenttipaperi

10

0

4806200000

– rasvanpitävät paperit (voipaperit)

5

0

4806300000

– kuultopaperit

0

0

4806400000

– glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät
tai läpikuultavat paperit

10

5

4807000000

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi (valmistettu
yhdistämällä liimalla tasaisia paperi-, kartonki- tai
pahvikerroksia), päällystämätön ja kyllästämätön,
myös sisältä vahvistettu, rullina tai arkkeina

15

10

4808100000

– aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, myös rei'itetty

15

10

4808200000

– säkkipaperi, krepattu tai poimutettu, myös koho
kuvioitu tai rei'itetty

15

10

4808300000

– muu voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös
kohokuvioitu tai rei'itetty

15

10

4808900000

– muut

15

10

4809200000

– itsejäljentävä paperi

10

10

4809900000

– muut

15

10

4810131100

– – – paino enintään 60 g/m2

10

10
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Luokka

4810131900

– – – muut

10

0

4810132000

– – – paino suurempi kuin 150 g/m2

10

0

4810141000

– – – arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan
suurempi kuin 360 mm ja toinen suurempi
kuin 150 mm kun arkki on aukilevitetty

10

10

4810149000

– – – muut

10

10

4810190000

– – muut

10

0

4810220000

– – kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi)

10

0

4810290000

– – muut

15

10

4810310000

– – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonais
kuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saa
tuja puukuituja sisältävä, paino enintään
150 g/m2

15

10

4810320000

– – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonais
kuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saa
tuja puukuituja sisältävä, paino suurempi kuin
150 g/m2

15

10

4810390000

– – muut

15

10

4810920000

– – monikerroksinen

15

5

4810990000

– – muut

15

10

4811101000

– – tervattu kauttaaltaan massana, ominaispaino
enintään 1, myös lasitettu, lakattu tai kohopai
nettu

15

10

4811109000

– – muut

15

10

4811411000

– – – rullina, joiden leveys on suurempi kuin
15 cm, tai arkkeina, joissa yksi sivu on pi
tuudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen
suurempi kuin 15 cm, kun arkki on aukile
vitetty

15

10

4811419000

– – – muut

15

10

4811491000

– – – rullina, joiden leveys on suurempi kuin
15 cm, tai arkkeina, joissa yksi sivu on pi
tuudeltaan suurempi kuin 36 cm ja toinen
suurempi kuin 15 cm, kun arkki on aukile
vitetty

15

10
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Luokka

4811499000

– – – muut

15

10

4811511000

– – – jossa on alumiinifoliosta valmistettu väliker
ros ja jollaista käytetään elintarviketeollisuu
dessa elintarvikkeiden pakkaamiseen, myös
painettu

0

0

4811512000

– – – päällystetty tai peitetty molemmin puolin
muovilla ja jollaista käytetään elintarvike
teollisuudessa, myös painettu

10

0

4811519000

– – – muut

10

10

4811591000

– – – märkähiomapaperin valmistukseen

10

5

4811592000

– – – jossa on alumiinifoliosta valmistettu väliker
ros ja jollaista käytetään elintarviketeollisuu
dessa elintarvikkeiden pakkaamiseen, myös
painettu

0

0

4811593000

– – – melamiinihartseilla kyllästetty paperi, myös
koristeltu tai painettu

0

0

4811594000

– – – sähköeristystä varten

5

0

4811595000

– – – päällystetty tai peitetty molemmin puolin
muovilla ja jollaista käytetään elintarvike
teollisuudessa, myös painettu

10

5

4811596000

– – – suodatinpaperit

10

5

4811599000

– – – muut

10

10

4811601000

– – sähköeristystä varten

5

0

4811609000

– – muut

10

10

4811901000

– – lakattu, ominaispaino enintään 1, myös lasi
tettu, lakattu tai kohopainettu

5

0

4811902000

– – tiivisteitä, aluslaattoja ja niiden kaltaisia tava
roita varten

10

0

4811905000

– – viivoitettu tai ruudutettu

15

10

4811908000

– – imupaperi, koristeltu tai painettu, kyllästämä
tön, jollaista käytetään koristeellisten muovila
minaattien valmistukseen

10

5

4811909000

– – muut

10

5
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4812000000

– suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt, paperimassaa

15

0

4813100000

– lehtiöinä tai hylsyinä

15

0

4813200000

– enintään 5 cm:n levyisinä rullina

5

0

4813900000

– muut

15

5

4814100000

– purutapetti (”ingrain” paper)

15

5

4814200000

– tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, pape
ria, joka on pintapuolelta päällystetty tai peitetty
martioidulla, kohokuvioidulla, värjätyllä, kuvio
painetulla tai muutoin koristellulla muovikerrok
sella

15

10

4814900000

– muut

15

5

4816200000

– itsejäljentävä paperi

15

10

4816900000

– muut

15

10

4817100000

– kirjekuoret

20

10

4817200000

– kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaih
tokortit

20

10

4817300000

– paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot,
kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepa
peria, kirjekuoria jne.

20

10

4818100000

– toalettipaperi

20

10

4818200000

– nenäliinat sekä kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet

20

10

4818300000

– pöytäliinat ja lautasliinat

20

10

4818401000

– – vauvanvaipat

20

10

4818402000

– – terveyssiteet ja tamponit

20

10

4818409000

– – muut

20

10

4818500000

– vaatteet ja vaatetustarvikkeet

20

10

4818900000

– muut

20

10

4819100000

– kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -kartonkia
tai -pahvia

15

10
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4819200000

– taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta pape
ria, kartonkia tai pahvia

15

10

4819301000

– – monikerroksiset

15

10

4819309000

– – muut

15

10

4819400000

– muut pussit ja säkit, myös tötteröt

15

10

4819500000

– muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojuk
set

15

10

4819600000

– lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja
niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim.
toimistoissa tai myymälöissä

15

10

4820100000

– konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat,
kuittilomakekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistileh
tiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset tavarat

30

10

4820200000

– harjoitusvihot

20

10

4820300000

– keräilykannet (muut kuin kirjankannet), pahvi
kannet ja asiakirjakannet

20

10

4820401000

– – ketjulomakkeet

20

10

4820409000

– – muut

20

10

4820500000

– näyte- ja keräilykansiot

20

10

4820901000

– – ketjulomakkeet

20

10

4820909000

– – muut

20

10

4821100000

– painetut

15

10

4821900000

– muut

10

10

4822100000

– jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen

15

10

4822900000

– muut

15

10

4823200000

– suodatinpaperi, -kartonki ja –pahvi

5

0

4823400000

– painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiek
koina

15

10

4823610000

– – bambua

20

10
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4823690000

– – muut

20

10

4823700000

– muotoonpuristetut tavarat, paperimassaa

15

10

4823902000

– – sähköinen eristyspaperi

10

0

4823904000

– – tiivisteet tai aluslaatat

10

0

4823905000

– – kortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia ko
neita varten

5

0

4823906000

– – leikkuukaavat, -mallit ja –sabluunat

10

0

4823909000

– – muut

15

10

4901101000

– – horoskoopit, fotonovellit, sarjakuvat ja sarja
kuvakirjat

0

0

4901109000

– – muut

0

0

4901910000

– – sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain
ilmestyvät osat

0

0

4901991000

– – – horoskoopit, fotonovellit, sarjakuvat ja sar
jakuvakirjat

0

0

4901999000

– – – muut

0

0

4902100000

– vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät

0

0

4902901000

– – horoskoopit, fotonovellit, sarjakuvat ja sarja
kuvakirjat

0

0

4902909000

– – muut

0

0

4903000000

Lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat

20

10

4904000000

Painetut tai käsinkirjoitetut nuotit, myös sidotut,
nidotut tai kuvitetut

0

0

4905100000

– karttapallot

0

0

4905910000

– – kirjoina

0

0

4905990000

– – muut

0

0
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4906000000

Arkkitehtoniseen, tekniseen, teolliseen, kaupalli
seen, topografiseen tai niiden kaltaiseen käyttöön
tarkoitetut kartta-, asemakaava- ja kaavapiirustuk
set, käsin tehtyinä alkuperäiskappaleina; käsin kir
joitetut tekstit; edellä mainittujen tavaroiden sätei
lyherkälle paperille otetut valojäljennökset ja hiili
paperikopiot

0

0

4907001000

– mitätöimättömät posti-, vero- ja niiden kaltaiset
merkit, jotka ovat voimassa tai tulevat voimaan
maassa, jossa niillä on tai tulee olemaan tunnus
tettu nimellisarvo; leimapainettu paperi;

20

10

4907002000

– setelit

0

0

4907003000

– ulkomaisten luottolaitosten antamat matkasekki
kirjat

20

5

4907009000

– muut

20

5

4908100000

– siirtokuvat (dekalkomaniat), joissa on lasiintuvia
seoksia

15

10

4908901000

– – kestävään kangassiirtokuvien siirtoon

20

10

4908909000

– – muut

30

10

4909000000

Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut
kortit, joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnit
telu, viesti tai tiedonanto, myös kuvalliset, myös
kirjekuorineen tai koristeineen

20

10

4910000000

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtika
lenterit

20

10

4911100000

– kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot
ja niiden kaltaiset tuotteet

30

10

4911910000

– – kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat

30

10

4911990000

– – muut

20

10

50010000

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

0

0

50020000

Raakasilkki (kiertämätön)

0

0

50030000

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lan
kajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5

0

5004000000

Silkkilanka (muu kuin silkkijätteistä kehrätty), ei
kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

10

0
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5005000000

Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähit
täismyyntimuodoissa

10

0

5006000000

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, vähit
täismyyntimuodoissa; silkkitoukan gut

10

0

5007100000

– bourettesilkkikankaat

20

5

5007200000

– muut kankaat, joissa on vähintään 85 painopro
senttia silkkiä tai muuta silkkijätettä kuin bouret
tesilkkiä

20

5

5007900000

– muut kankaat

20

5

51011100

– – keritty villa

0

0

51011900

– – muut

0

0

51012100

– – keritty villa

0

0

51012900

– – muut

0

0

51013000

– karbonoitu

5

0

51021100

– – kashmirvuohen karvaa

5

0

51021910

– – – alpakan tai laaman karvaa

5

0

51021920

– – – kanin tai jäniksen karvaa

5

0

51021990

– – – muut

5

0

51022000

– karkea eläimenkarva

5

0

51031000

– villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

5

0

51032000

– muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

10

5

51033000

– karkean eläimenkarvan jätteet

10

0

5104000000

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai
hieno tai karkea eläimenkarva

5

0

5105100000

– karstattu villa

5

0

5105210000

– – kammattu irtovilla

0

0

5105291000

– – – topseina

0

0
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5105299000

– – – muut

0

0

5105310000

– – kashmirvuohen karvaa

5

0

5105391000

– – – alpakan tai laaman karvaa

5

0

5105392000

– – vikunjan karvaa

5

0

5105399000

– – – muut

5

0

5105400000

– karstattu tai kammattu karkea eläimenkarva

5

0

5106100000

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa

15

0

5106200000

– jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia vil
laa

15

0

5107100000

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa

15

0

5107200000

– jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia vil
laa

15

0

5108100000

– karstattu

15

0

5108200000

– kammattu

15

0

5109100000

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai
hienoa eläimenkarvaa

15

0

5109900000

– muut

15

0

5110001000

– ei vähittäismyyntimuodoissa

15

0

5110009000

– muut

15

0

5111111000

– – – villaa

20

5

5111112000

– – – vikunjan karvaa

20

5

5111114000

– – – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5111119000

– – – muut

20

5

5111191000

– – – villaa

20

5

5111192000

– – – vikunjan karvaa

20

5

5111194000

– – – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5111199000

– – – muut

20

5

5111201000

– – villaa

20

5
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5111202000

– – vikunjan karvaa

20

5

5111204000

– – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5111209000

– – muut

20

5

5111301000

– – villaa

20

5

5111302000

– – vikunjan karvaa

20

5

5111304000

– – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5111309000

– – muut

20

5

5111901000

– – villaa

20

5

5111902000

– – vikunjan karvaa

20

5

5111904000

– – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5111909000

– – muut

20

5

5112111000

– – – villaa

20

5

5112112000

– – – vikunjan karvaa

20

5

5112114000

– – – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5112119000

– – – muut

20

5

5112191000

– – – villaa

20

5

5112192000

– – – vikunjan karvaa

20

5

5112194000

– – – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5112199000

– – – muut

20

5

5112201000

– – villaa

20

5

5112202000

– – vikunjan karvaa

20

5

5112204000

– – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5112209000

– – muut

20

5

5112301000

– – villaa

20

5

5112302000

– – vikunjan karvaa

20

5
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5112304000

– – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5112309000

– – muut

20

5

5112901000

– – villaa

20

5

5112902000

– – vikunjan karvaa

20

5

5112904000

– – alpakan tai laaman karvaa

20

5

5112909000

– – muut

20

5

5113000000

Kudotut kankaat karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

20

5

52010010

– kuitujen pituus suurempi kuin 34,92 mm (1 3/8
tuumaa)

5

5

52010020

– kuitujen pituus suurempi kuin 28,57 mm (1 1/8
tuumaa) mutta enintään 34,92 mm (1 3/8 tuu
maa)

5

5

52010030

– kuitujen pituus suurempi kuin 22,22 mm (7/8
tuumaa) mutta enintään 28,57 mm (1 1/8 tuu
maa)

5

5

52010090

– kuitujen pituus enintään 22,22 mm (7/8 tuu
maa)

5

5

52021000

– lankajätteet

5

5

52029100

– – garnetoidut jätteet ja lumput

0

0

52029900

– – muut

0

0

52030000

karstattu tai kammattu puuvilla

10

5

5204110000

– – jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa

15

0

5204190000

– – muut

15

0

5204200000

– vähittäismyyntimuodoissa

15

0

5205110000

– – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

15

0

5205120000

– – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

15

0

5205130000

– – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

15

0
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5205140000

– – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinen numero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0

5205150000

– – pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 80)

15

0

5205210000

– – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

15

0

5205220000

– – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

15

0

5205230000

– – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

15

0

5205240000

– – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinen numero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0

5205260000

– – pienempi kuin 125 desitexiä mutta vähintään
106,38 desitexiä (metrinen numero suurempi
kuin 80 mutta enintään 94)

15

0

5205270000

– – pienempi kuin 106,38 desitexiä mutta vähin
tään 83,33 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 94 mutta enintään 120)

15

0

5205280000

– – pienempi kuin 83,33 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 120)

15

0

5205310000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

15

0

5205320000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään
232,56 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 14 mutta enin
tään 43)

15

0

5205330000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään
192,31 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 43 mutta enin
tään 52)

15

0

5205340000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
mero suurempi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0
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5205350000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä (yksinkertaisen langan met
rinen numero suurempi kuin 80)

15

0

5205410000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

15

0

5205420000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään
232,56 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 14 mutta enin
tään 43)

15

0

5205430000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään
192,31 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 43 mutta enin
tään 52)

15

0

5205440000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
mero suurempi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0

5205460000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä mutta vähintään 106,38
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
mero suurempi kuin 80 mutta enintään 94)

15

0

5205470000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 106,38 desitexiä mutta vähintään 83,33
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
mero suurempi kuin 94 mutta enintään 120)

15

0

5205480000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 83,33 desitexiä (yksinkertaisen langan
metrinen numero suurempi kuin 120)

15

0

5206110000

– – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

15

0

5206120000

– – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

15

0

5206130000

– – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

15

0

5206140000

– – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinen numero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0
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5206150000

– – pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 80)

15

0

5206210000

– – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

15

0

5206220000

– – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

15

0

5206230000

– – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä (metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

15

0

5206240000

– – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinen numero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0

5206250000

– – pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 80)

15

0

5206310000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

15

0

5206320000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään
232,56 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 14 mutta enin
tään 43)

15

0

5206330000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään
192,31 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 43 mutta enin
tään 52)

15

0

5206340000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
mero suurempi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0

5206350000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä (yksinkertaisen langan met
rinen numero suurempi kuin 80)

15

0

5206410000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

15

0

5206420000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään
232,56 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 14 mutta enin
tään 43)

15

0
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5206430000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään
192,31 desitexiä (yksinkertaisen langan metri
nen numero suurempi kuin 43 mutta enin
tään 52)

15

0

5206440000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
mero suurempi kuin 52 mutta enintään 80)

15

0

5206450000

– – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä (yksinkertaisen langan met
rinen numero suurempi kuin 80)

15

0

5207100000

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

15

0

5207900000

– muut

15

0

5208110000

– – palttina, paino enintään 100 g/m2

20

5

5208120000

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

20

5

5208130000

– – 3–tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5208190000

– – muut kankaat

20

5

5208211000

– – – paino enintään 35 g/m2

20

5

5208219000

– – – muut

20

5

5208220000

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

20

5

5208230000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5208290000

– – muut kankaat

20

5

5208310000

– – palttina, paino enintään 100 g/m2

20

5

5208320000

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

20

5

5208330000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5208390000

– – muut kankaat

20

5
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5208410000

– – palttina, paino enintään 100 g/m2

20

5

5208420000

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

20

5

5208430000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5208490000

– – muut kankaat

20

5

5208510000

– – palttina, paino enintään 100 g/m2

20

5

5208520000

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

20

5

5208591000

– – – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat

20

5

5208599000

– – – muut

20

5

5209110000

– – palttina

20

5

5209120000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5209190000

– – muut kankaat

20

5

5209210000

– – palttina

20

5

5209220000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5209290000

– – muut kankaat

20

5

5209310000

– – palttina

20

5

5209320000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5209390000

– – muut kankaat

20

5

5209410000

– – palttina

20

5

5209420000

– – denim

20

5

5209430000

– – muut kankaat, joissa 3– tai 4-vartiset toimik
kaat, myös ristitoimikkaat

20

5

Huomautukset

L 356/920

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

5209490000

– – muut kankaat

20

5

5209510000

– – palttina

20

5

5209520000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5209590000

– – muut kankaat

20

5

5210110000

– – palttina

20

5

5210190000

– – muut kankaat

20

5

5210210000

– – palttina

20

5

5210290000

– – muut kankaat

20

5

5210310000

– – palttina

20

5

5210320000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5210390000

– – muut kankaat

20

5

5210410000

– – palttina

20

5

5210490000

Muut kankaat

20

5

5210510000

– – palttina

20

5

5210590000

– – muut kankaat

20

5

5211110000

– – palttina

20

5

5211120000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5211190000

– – muut kankaat

20

5

5211200000

– – valkaistut

20

5

5211310000

– – palttina

20

5

5211320000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5211390000

– – muut kankaat

20

5

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/921

Perustaso

Luokka

5211410000

– – palttina

20

5

5211420000

– – denim

20

5

5211430000

– – muut kankaat, joissa 3– tai 4-vartiset toimik
kaat, myös ristitoimikkaat

20

5

5211490000

– – muut kankaat

20

5

5211510000

– – palttina

20

5

5211520000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

20

5

5211590000

– – muut kankaat

20

5

5212110000

– – valkaisemattomat

20

5

5212120000

– – valkaistut

20

5

5212130000

– – värjätyt

20

5

5212140000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5212150000

– – painetut

20

5

5212210000

– – valkaisemattomat

20

5

5212220000

– – valkaistut

20

5

5212230000

– – värjätyt

20

5

5212240000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5212250000

– – painetut

20

5

53011000

– raaka tai liotettu pellava

5

0

53012100

– – loukutettu tai lihdattu

5

0

53012900

– – muut

0

0

53013000

– pellavarohtimet ja –jätteet

5

0

53021000

– raaka tai liotettu hamppu

5

0

53029000

– muut

5

0

Huomautukset

L 356/922

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

5303100000

– juutti ja muut niinitekstiilikuidut, raa'at tai liote
tut

5

0

5303903000

– – juutti

5

0

5303909000

– – muut

5

0

5305001100

– – raa'at

5

0

5305001900

– – muut

5

0

5305009000

– muut

5

0

5306100000

– yksinkertainen

15

0

5306201000

– – vähittäismyyntimuodoissa

15

0

5306209000

– – muut

15

0

5307100000

– yksinkertainen

15

0

5307200000

– kerrattu tai kertokerrattu

15

0

5308100000

– kookoskuitulanka

15

0

5308200000

– hamppulanka

15

0

5308900000

– muut

15

0

5309110000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5309190000

– – muut

20

5

5309210000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5309290000

– – muut

20

5

5310100000

– valkaisemattomat

20

0

5310900000

– muut

20

0

5311000000

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista val
mistetut; kudotut paperilankakankaat

20

0

5401101000

– – vähittäismyyntimuodoissa

15

0

5401109000

– – muut

15

0

5401201000

– – vähittäismyyntimuodoissa

15

0

5401209000

– – muut

15

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/923

Perustaso

Luokka

5402110000

– – aramidia

10

0

5402191000

– – – nailon-66-lankaa

10

0

5402199000

– – – muut

10

0

5402200000

– erikoisluja lanka polyesteriä

5

0

5402310000

– – nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen
lanka enintään 50 texiä

15

0

5402320000

– – nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen
lanka suurempi kuin 50 texiä

10

0

5402330000

– – polyesteriä

15

0

5402340000

– – polypropeenia

0

0

5402390000

– – muut

15

0

5402440000

– – elastomeerilanka

0

0

5402450000

– – muut, nailonia tai muuta polyamidia

10

0

5402460000

– – muut, polyesteriä, osittain orientoitu

10

0

5402470000

– – muut, polyesteriä

15

0

5402480000

– – muut, polypropeenia

15

0

5402491000

– – – polyuretaania

0

0

5402499000

– – – muut

15

0

5402510000

– – nailonia tai muuta polyamidia

15

0

5402520000

– – polyesteriä

15

0

5402590000

– – muut

15

0

5402610000

– – nailonia tai muuta polyamidia

15

0

5402620000

– – polyesteriä

15

0

5402690000

– – muut

15

0

5403100000

– erikoisluja lanka viskoosia

15

0

5403310000

– – viskoosia, kiertämätön tai kierretty, jonka
kierre on enintään 120 kierrosta metrillä

10

0

Huomautukset

L 356/924

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

5403320000

– – viskoosia, kierretty, jonka kierre on suurempi
kuin 120 kierrosta metrillä

15

0

5403330000

– – selluloosa-asetaattia

0

0

5403390000

– – muut

15

0

5403410000

– – viskoosia

15

0

5403420000

– – selluloosa-asetaattia

5

0

5403490000

– – muut

15

0

5404111000

– – – polyuretaania

0

0

5404119000

– – – muut

0

0

5404120000

– – muut, polypropeenia

0

0

5404191000

– – – polyuretaania

0

0

5404199000

– – – muut

0

0

5404900000

– muut

15

0

5405000000

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
muuntokuituainetta, poikkileikkauksen suurin
mitta enintään 1 mm; kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet (esim. tekoniini), muuntokuituainetta,
näennäisleveys enintään 5 mm

15

0

5406001000

– synteettikuitufilamenttilanka

15

0

5406009000

– muuntokuitufilamenttilanka

15

0

5407101000

– – renkaiden valmistukseen

20

10

5407109000

– – muut

20

10

5407200000

– kudotut kankaat, jotka on valmistettu kaistaleista
tai niiden kaltaisista tuotteista

20

10

5407300000

– XI jakson 9 huomautuksessa mainitut kankaat

20

5

5407410000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5407420000

– – värjätyt

20

5

5407430000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5407440000

– – painetut

20

5

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/925

Perustaso

Luokka

5407510000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5407520000

– – värjätyt

20

5

5407530000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5407540000

– – painetut

20

5

5407610000

– – joissa on vähintään 85 painoprosenttia tekstu
roimattomia polyesterifilamentteja

20

5

5407690000

– – muut

20

5

5407711000

– – – ulkorenkaisiin tarkoitettu kordikangas, joka
on valmistettu poly(vinyylialkoholi)langasta

15

0

5407719000

– – – muut

20

5

5407720000

– – värjätyt

20

5

5407730000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5407740000

– – painetut

20

5

5407810000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5407820000

– – värjätyt

20

5

5407830000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5407840000

– – painetut

20

5

5407910000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5407920000

– – värjätyt

20

5

5407930000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5407940000

– – painetut

20

5

5408100000

– kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislu
jasta viskoosilangasta

20

5

5408210000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5408220000

– – värjätyt

20

5

5408230000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5408240000

– – painetut

20

5

Huomautukset

L 356/926

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

5408310000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5408320000

– – värjätyt

20

5

5408330000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5408340000

– – painetut

20

5

5501100000

– nailonia tai muuta polyamidia

0

0

5501200000

– polyesteriä

0

0

5501301000

– – valmistettu märkäkehruulla

0

0

5501309000

– – muut

0

0

5501400000

– polypropeenia

0

0

5501900000

– muut

0

0

5502001000

– esikehruulanka selluloosa-asetaatista (rovings)

0

0

5502002000

– viskoosia

5

0

5502009000

– muut

5

0

5503110000

– aramidia

5

0

5503190000

– – muut

5

0

5503200000

– polyesteriä

0

0

5503301000

– – valmistettu märkäkehruulla

0

0

5503309000

– – muut

0

0

5503400000

– polypropeenia

5

0

5503901000

– – kloorikuitua

0

0

5503909000

– – muut

0

0

5504100000

– viskoosia

0

0

5504900000

– muut

15

0

5505100000

– synteettikuitua

10

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/927

Perustaso

Luokka

5505200000

– muuntokuitua

10

0

5506100000

– nailonia tai muuta polyamidia

0

0

5506200000

– polyesteriä

0

0

5506300000

– akryylia tai modakryylia

0

0

5506900000

– muut

5

0

5507000000

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muu
ten kehruuta varten käsitellyt

0

0

5508101000

– – vähittäismyyntimuodoissa

15

0

5508109000

– – muut

15

0

5508201000

– – vähittäismyyntimuodoissa

15

0

5508209000

– – muut

15

0

5509110000

– – yksinkertainen

15

0

5509120000

– – kerrattu tai kertokerrattu

15

0

5509210000

– – yksinkertainen

15

0

5509220000

– – kerrattu tai kertokerrattu

15

0

5509310000

– – yksinkertainen

15

0

5509320000

– – kerrattu tai kertokerrattu

15

0

5509410000

– – yksinkertainen

15

0

5509420000

– – kerrattu tai kertokerrattu

15

0

5509510000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
muuntokatkokuitujen kanssa

15

0

5509520000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienon eläimenkarvan kanssa

15

0

5509530000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

15

0

5509590000

– – muut

15

0

5509610000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienon eläimenkarvan kanssa

15

0

Huomautukset

L 356/928

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

5509620000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

15

0

5509690000

– – muut

15

0

5509910000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienon eläimenkarvan kanssa

15

0

5509920000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

15

0

5509990000

– – muut

15

0

5510110000

– – yksinkertainen

15

0

5510120000

– – kerrattu tai kertokerrattu

15

0

5510200000

– muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksin
omaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa

15

0

5510300000

– muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillan kanssa

15

0

5510900000

– muu lanka

15

0

5511100000

– synteettikatkokuitua, vähintään 85 painopro
senttia tällaisia kuituja sisältävä

15

0

5511200000

– synteettikatkokuitua, alle 85 painoprosenttia täl
laisia kuituja sisältävä

15

0

5511300000

– muuntokatkokuitua

15

0

5512110000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5512190000

– – muut

20

5

5512210000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5512290000

– – muut

20

5

5512910000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5512990000

– – muut

20

5

5513110000

– palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

5513120000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5513130000

– – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

20

5

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/929

Perustaso

Luokka

5513190000

– – muut kankaat

20

5

5513210000

– – palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

5513231000

– – – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5513239000

– – – muut

20

5

5513290000

– – muut kankaat

20

5

5513310000

– – palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

5513391000

– – – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5513392000

– – – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokui
tua

20

5

5513399000

– – – muut

20

5

5513410000

– – palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

5513491000

– – – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5513492000

– – – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokui
tua

20

5

5513499000

– – – muut

20

5

5514110000

– – palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

5514120000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5514191000

– – – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokui
tua

20

5

5514199000

– – – muut

20

5

5514210000

– – palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

Huomautukset
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Euroopan unionin virallinen lehti
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NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

5514220000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5514230000

– – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5514290000

– – muut kankaat

20

5

5514301000

– – palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

5514302000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5514303000

– – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5514309000

– – muut kankaat

20

5

5514410000

– – palttina, polyesterikatkokuitua

20

5

5514420000

– – 3– tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5514430000

– – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

20

5

5514490000

– – muut kankaat

20

5

5515110000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vis
koosikatkokuitujen kanssa

20

5

5515120000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitufilamenttien kanssa

20

5

5515130000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienon eläimenkarvan kanssa

20

5

5515190000

– – muut

20

5

5515210000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitufilamenttien kanssa

20

5

5515220000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienon eläimenkarvan kanssa

20

5

5515290000

– – muut

20

5

5515910000

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitufilamenttien kanssa

20

5

5515990000

– – muut

20

5

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

L 356/931

Perustaso

Luokka

5516110000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5516120000

– – värjätyt

20

5

5516130000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5516140000

– – painetut

20

5

5516210000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5516220000

– – värjätyt

20

5

5516230000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5516240000

– – painetut

20

5

5516310000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5516320000

– – värjätyt

20

5

5516330000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5516340000

– – painetut

20

5

5516410000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5516420000

– – värjätyt

20

5

5516430000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5516440000

– – painetut

20

5

5516910000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

5516920000

– – värjätyt

20

5

5516930000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

5516940000

– – painetut

20

5

5601100000

– terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden
kaltaiset hygieniatavarat, vanua

15

5

5601210000

– – puuvillaa

15

0

5601220000

– tekokuitua

15

0
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5601290000

– – muut

15

0

5601300000

– tekstiiliflokki, -nöyhtä ja –nypyt

5

0

5602100000

– neulahuopa ja kuitusilmukkasidottu kangas

15

0

5602210000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

15

0

5602290000

– – muuta tekstiiliainetta

15

0

5602900000

– muut

15

0

5603110000

– – paino enintään 150 g/m2

5

0

5603121000

– – – polyesteriä, kyllästetty styreenibutadieeniku
milla, paino vähintään 43 g/m2, valmiiksi
leikattu, leveys enintään 75 mm

15

0

5603129000

– – – muut

0

0

5603130000

– – paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään
150 g/m2

15

0

5603140000

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

15

0

5603910000

– – paino enintään 150 g/m2

5

0

5603920000

– – paino suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään
70 g/m2

5

0

5603930000

– – paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään
150 g/m2

5

0

5603940000

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

5

0

5604100000

– yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä
päällystetty

15

0

5604902000

– – erikoisluja lanka, kyllästetty tai päällystetty
vulkanoimattomalla kumilla, renkaiden val
mistusta varten

15

0

5604909000

– – muut

15

0

5605000000

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstii
lilanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja
niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lan
kana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai
päällystetty metallilla

15

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

L 356/933

Tavaran kuvaus
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Luokka

5606000000

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt ni
mikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltai
set tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja
kierrepäällystetty jouhilanka); chenillelanka (myös
flokki-chenillelanka); chainettelanka

15

0

5607210000

– – lyhdelanka ja paalinaru

15

0

5607290000

– – muut

15

0

5607410000

– – lyhdelanka ja paalinaru

15

0

5607490000

– – muut

15

0

5607500000

– muuta synteettikuitua

10

0

5607900000

– muut

15

0

5608110000

– – sovitetut kalaverkot

5

0

5608190000

– – muut

15

0

5608900000

– muut

15

0

5609000000

Muualle kuulumattomat tavarat, langasta, nimik
keen 5404 tai 5405 kaistaleista tai niiden kaltai
sista tuotteista, side- tai purjelangasta, nuorasta tai
köydestä valmistetut

15

0

5701100000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

5701900000

– muuta tekstiiliainetta

20

5

5702100000

– kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset
käsin kudotut matot

20

5

5702200000

– lattianpäällysteet kookoskuitua

20

5

5702310000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

5702320000

– – tekstiilitekokuituainetta

20

10

5702390000

– – muuta tekstiiliainetta

20

10

5702410000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

5702420000

– – tekstiilitekokuituainetta

30

10

5702490000

– – muuta tekstiiliainetta

20

5
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5702500000

– muut, nukattomat, sovittamattomat

20

10

5702910000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

5702920000

– – tekstiilitekokuituainetta

20

10

5702990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

10

5703100000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

5703200000

– nailonia tai muuta polyamidia

30

10

5703300000

– muuta tekstiilitekokuituainetta

30

10

5703900000

– muuta tekstiiliainetta

20

10

5704100000

– pinta-ala enintään 0,3 m2

20

5

5704900000

– muut

30

10

5705000000

Muut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliai
netta, myös sovitetut

20

10

5801100000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

5801210000

– – leikkaamattomat kudenukkakankaat

20

5

5801220000

– – leikattu vakosametti

20

5

5801230000

– – muut kudenukkakankaat

20

5

5801240000

– – leikkaamattomat loiminukkakankaat (epingle)

20

5

5801250000

– – leikatut loiminukkakankaat (epingle)

20

5

5801260000

– – chenillelankakankaat

20

5

5801310000

– – leikkaamattomat kudenukkakankaat

20

5

5801320000

– – leikattu vakosametti

20

5

5801330000

– – muut kudenukkakankaat

20

5

5801340000

– – leikkaamattomat loiminukkakankaat (epingle)

20

5

5801350000

– – leikatut loiminukkakankaat (epingle)

20

5

5801360000

– – chenillelankakankaat

20

5
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Luokka

5801900000

– muuta tekstiiliainetta

20

5

5802110000

– – valkaisemattomat

20

5

5802190000

– – muut

20

5

5802200000

– pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut frotee
kankaat, muuta tekstiiliainetta

20

5

5802300000

– tuftatut tekstiilikankaat

20

5

5803001000

– puuvillaa

20

0

5803009000

– muuta tekstiiliainetta

20

0

5804100000

– tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokan
kaat

20

0

5804210000

– – tekokuitua

20

0

5804290000

– – muuta tekstiiliainetta

20

0

5804300000

– käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat

20

0

5805000000

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flan
der-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset ku
dokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai
ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

20

5

5806100000

– kudotut nukkakankaat (myös pyyheliinafrotee- ja
sen kaltaiset froteekankaat) ja chenillelankakan
kaat

20

0

5806200000

– muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 5
painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilan
kaa

20

0

5806310000

– – puuvillaa

20

0

5806321000

– – – leveys enintään 4,1 cm

20

0

5806329000

– – – muut

20

0

5806390000

– – muuta tekstiiliainetta

20

0

5806400000

– yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai
kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bol
ducs)

20

0

5807100000

– kudotut

20

0

5807900000

– muut

20

0
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Luokka

5808100000

– punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana

20

0

5808900000

– muut

20

0

5809000000

Metallilangasta tai nimikkeen 5605 metalloidusta
langasta kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaat
teisiin, sisustuskankaina tai niiden kaltaisiin tarkoi
tuksiin, muualle kuulumattomat

20

0

5810100000

– koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa

20

0

5810910000

– – puuvillaa

20

0

5810920000

– – tekokuitua

20

0

5810990000

– – muuta tekstiiliainetta

20

0

5811000000

Tikatut tekstiilituotteet, joissa yksi tai useampi teks
tiiliainekerros on yhdistetty pehmusteeseen ompe
lemalla tai muulla tavalla, metritavarana, muut
kuin nimikkeen 5810 koruompelukset

20

0

5901100000

– liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt
tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien
päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen

20

0

5901900000

– muut

20

0

5902101000

– – kumilla käsitellyt

10

0

5902109000

– – muut

0

0

5902201000

– – kumilla käsitellyt

5

0

5902209000

– – muut

15

0

5902900000

– muut

5

0

5903100000

– poly(vinyylikloridilla) käsitellyt

20

0

5903200000

– polyuretaanilla käsitellyt

20

0

5903900000

– muut

20

0

5904100000

– linoleumi

20

0

5904900000

– muut

20

0

5905000000

– seinänpäällysteet tekstiiliainetta

20

0
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Perustaso
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5906100000

– liimanauha, jonka leveys on enintään 20 cm

20

0

5906910000

– – neulosta

20

0

5906991000

– – – kudotut kankaat, jotka on valmistettu eri
koislujasta nailonia tai muuta polyamidia
tai polyesteriä olevasta langasta

20

0

5906999000

– – – kumitavaroiden valmistukseen tarkoitetut
erikoistekstiilikankaat

20

0

5907000000

Muulla tavalla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt
tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion tausta
kankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maa
lattu kangas

20

0

5908000000

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja nii
den kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta
kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehku
sukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös
kyllästetyt

15

0

5909000000

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta,
myös vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin
varustein

15

0

5910000000

Käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta, myös
muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerros
tetut tai metallilla tai muilla aineilla vahvistetut

15

0

5911100000

– tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut ku
dotut kankaat, jotka on päällystetty, peitetty tai
kerrostettu kumilla, nahalla tai muulla aineella ja
jollaisia käytetään karstakankaan valmistukseen,
sekä niiden kaltaiset kankaat, jollaisia käytetään
muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kumilla kyl
lästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen

5

0

5911200000

– sihtikangas, myös sovitettu

15

0

5911310000

– – paino pienempi kuin 650 g/m2

0

0

5911320000

– – paino vähintään 650 g/m2

0

0

5911400000

– suodatuskangas ja paksut kankaat, jollaisia käy
tetään öljynpuristimissa tai niiden kaltaisissa lait
teissa, myös hiuksista valmistetut

15

0

5911901000

– – tiivisteet tai aluslaatat

15

0

5911909000

– – muut

15

0

6001100000

– ’pitkänukkaiset’ neulokset

20

5
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6001210000

– – puuvillaa

20

5

6001220000

– – tekokuitua

20

5

6001290000

– – muuta tekstiiliainetta

20

5

6001910000

– – puuvillaa

20

5

6001920000

– – tekokuitua

20

5

6001990000

– – muuta tekstiiliainetta

20

5

6002400000

– joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomee
rilankaa, mutta ei kumilankaa

20

5

6002900000

– muut

20

5

6003100000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

6003200000

– puuvillaa

20

5

6003300000

– synteettikuitua

20

5

6003400000

– muuntokuitua

20

5

6003900000

– muut

20

5

6004100000

– joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomee
rilankaa, mutta ei kumilankaa

20

5

6004900000

– muut

20

5

6005210000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

6005220000

– – värjätyt

20

5

6005230000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

6005240000

– – painetut

20

5

6005310000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

6005320000

– – värjätyt

20

5

6005330000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

6005340000

– – painetut

20

5

6005410000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/939

Perustaso
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6005420000

– – värjätyt

20

5

6005430000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

6005440000

– – painetut

20

5

6005900000

– muut

20

5

6006100000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

20

5

6006210000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

6006220000

– – värjätyt

20

5

6006230000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

6006240000

– – painetut

20

5

6006310000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

6006320000

– – värjätyt

20

5

6006330000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

6006340000

– – painetut

20

5

6006410000

– – valkaisemattomat tai valkaistut

20

5

6006420000

– – värjätyt

20

5

6006430000

– – erivärisistä langoista kudotut

20

5

6006440000

– – painetut

20

5

6006900000

– muut

20

5

6101200000

– puuvillaa

30

5

6101300000

– tekokuitua

30

5

6101901000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6101909000

– – muut

30

5

6102100000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6102200000

– puuvillaa

30

5

6102300000

– tekokuitua

30

5
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6102900000

– muuta tekstiiliainetta

30

5

6103101000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6103102000

– – synteettikuitua

30

5

6103109000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6103220000

– – puuvillaa

30

5

6103230000

– – synteettikuitua

30

5

6103291000

– – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6103299000

– – – muut

30

5

6103310000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6103320000

– – puuvillaa

30

5

6103330000

– – synteettikuitua

30

5

6103390000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6103410000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6103420000

– – puuvillaa

30

5

6103430000

– – synteettikuitua

30

5

6103490000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6104130000

– – synteettikuitua

30

5

6104191000

– – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6104192000

– – – puuvillaa

30

5

6104199000

– – – muut

30

5

6104220000

– – puuvillaa

30

5

6104230000

– – synteettikuitua

30

5

6104291000

– – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6104299000

– – – muut

30

5

6104310000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5
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6104320000

– – puuvillaa

30

5

6104330000

– – synteettikuitua

30

5

6104390000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6104410000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6104420000

– – puuvillaa

30

5

6104430000

– – synteettikuitua

30

5

6104440000

– – muuntokuitua

30

5

6104490000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6104510000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6104520000

– – puuvillaa

30

5

6104530000

– – synteettikuitua

30

5

6104590000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6104610000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6104620000

– – puuvillaa

30

5

6104630000

– – synteettikuitua

30

5

6104690000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6105100000

– puuvillaa

30

5

6105201000

– – akryylia tai modakryylia

30

5

6105209000

– – muuta tekokuitua

30

5

6105900000

– muuta tekstiiliainetta

30

5

6106100000

– puuvillaa

30

5

6106200000

– tekokuitua

30

5

6106900000

– muuta tekstiiliainetta

30

5

6107110000

– – puuvillaa

30

5

6107120000

– – tekokuitua

30

5
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6107190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6107210000

– – puuvillaa

30

5

6107220000

– – tekokuitua

30

5

6107290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6107910000

– – puuvillaa

30

5

6107991000

– – – tekokuitua

30

5

6107999000

– – – muut

30

5

6108110000

– – tekokuitua

30

5

6108190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6108210000

– – puuvillaa

30

5

6108220000

– – tekokuitua

30

5

6108290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6108310000

– – puuvillaa

30

5

6108320000

– – tekokuitua

30

5

6108390000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6108910000

– – puuvillaa

30

5

6108920000

– – tekokuitua

30

5

6108990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6109100000

– puuvillaa

30

5

6109901000

– – akryylia tai modakryylia

30

5

6109909000

– – muut

30

5

6110111000

– – – neulepuserot

30

5

6110112000

– – – liivit

30

5

6110113000

– – – neuletakit

30

5

6110119000

– – – muut

30

5
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6110120000

– – kashmirvuohen karvaa

30

5

6110191000

– – – neulepuserot

30

5

6110192000

– – – liivit

30

5

6110193000

– – – neuletakit

30

5

6110199000

– – – muut

30

5

6110201000

– – neulepuserot

30

5

6110202000

– – liivit

30

5

6110203000

– – neuletakit

30

5

6110209000

– – muut

30

5

6110301000

– – akryylia tai modakryylia

30

5

6110309000

– – muut

30

5

6110900000

– muuta tekstiiliainetta

30

5

6111200000

– puuvillaa

30

5

6111300000

– synteettikuitua

30

5

6111901000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6111909000

– – muut

30

5

6112110000

– – puuvillaa

30

5

6112120000

– – synteettikuitua

30

5

6112190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6112200000

– hiihtopuvut

30

5

6112310000

– – synteettikuitua

30

5

6112390000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6112410000

– – synteettikuitua

30

5

6112490000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6113000000

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 neuloksista val
mistetut vaatteet

30

5

Huomautukset

L 356/944

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

6114200000

– puuvillaa

30

5

6114300000

– tekokuitua

30

5

6114901000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6114909000

– – muut

30

5

6115101000

– – tukisukat

30

5

6115109000

– – muut

30

5

6115210000

– – synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi
kuin 67 desitexiä

30

5

6115220000

– – synteettikuitua, yksinkertainen lanka vähin
tään 67 desitexiä

30

5

6115290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6115301000

– – synteettikuitua

30

5

6115309000

– – muut

30

5

6115940000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6115950000

– – puuvillaa

30

5

6115960000

– – synteettikuitua

30

5

6115990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6116100000

– muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai
peitetyt

30

5

6116910000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6116920000

– – puuvillaa

30

5

6116930000

– – synteettikuitua

30

5

6116990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6117100000

– hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat,
hunnut ja niiden kaltaiset tavarat

30

5

6117801000

– – polvi- ja nilkkatuet

30

5

6117802000

– – solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit

30

5

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/945

Perustaso

Luokka

6117809000

– – muut

30

5

6117901000

– – tekokuitua

30

5

6117909000

– – muut

30

5

6201110000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6201120000

– – puuvillaa

30

5

6201130000

– – tekokuitua

30

5

6201190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6201910000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6201920000

– – puuvillaa

30

5

6201930000

– – tekokuitua

30

5

6201990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6202110000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6202120000

– – puuvillaa

30

5

6202130000

– – tekokuitua

30

5

6202190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6202910000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6202920000

– – puuvillaa

30

5

6202930000

– – tekokuitua

30

5

6202990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6203110000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6203120000

– – synteettikuitua

30

5

6203190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6203220000

– – puuvillaa

30

5

6203230000

– – synteettikuitua

30

5

6203291000

– – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

Huomautukset

L 356/946

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

6203299000

– – – muut

30

5

6203310000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6203320000

– – puuvillaa

30

5

6203330000

– – synteettikuitua

30

5

6203390000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6203410000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6203421000

– – – denimiä

30

5

6203422000

– – – vakosamettia

30

5

6203429000

– – – muut

30

5

6203430000

– – synteettikuitua

30

5

6203490000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6204110000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6204120000

– – puuvillaa

30

5

6204130000

– – synteettikuitua

30

5

6204190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6204210000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6204220000

– – puuvillaa

30

5

6204230000

– – synteettikuitua

30

5

6204290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6204310000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6204320000

– – puuvillaa

30

5

6204330000

– – synteettikuitua

30

5

6204390000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6204410000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/947

Perustaso

Luokka

6204420000

– – puuvillaa

30

5

6204430000

– – synteettikuitua

30

5

6204440000

– – muuntokuitua

30

5

6204490000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6204510000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6204520000

– – puuvillaa

30

5

6204530000

– – synteettikuitua

30

5

6204590000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6204610000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6204620000

– – puuvillaa

30

5

6204630000

– – synteettikuitua

30

5

6204690000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6205200000

– puuvillaa

30

5

6205300000

– tekokuitua

30

5

6205901000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6205909000

– – muut

30

5

6206100000

– silkkiä tai jätesilkkiä

30

5

6206200000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6206300000

– puuvillaa

30

5

6206400000

– tekokuitua

30

5

6206900000

– muuta tekstiiliainetta

30

5

6207110000

– – puuvillaa

30

5

6207190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6207210000

– – puuvillaa

30

5

Huomautukset

L 356/948

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

6207220000

– – tekokuitua

30

5

6207290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6207910000

– – puuvillaa

30

5

6207991000

– – – tekokuitua

30

5

6207999000

– – – muut

30

5

6208110000

– – tekokuitua

30

5

6208190000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6208210000

– – puuvillaa

30

5

6208220000

– – tekokuitua

30

5

6208290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6208910000

– – puuvillaa

30

5

6208920000

– – tekokuitua

30

5

6208990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6209200000

– puuvillaa

30

5

6209300000

– synteettikuitua

30

5

6209901000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6209909000

– – muut

30

5

6210100000

– nimikkeen 5602 tai 5603 kankaista valmistetut

30

10

6210200000

– muut vaatteet, alanimikkeissä 6201 11 00–
6201 19 00 esitettyä tyyppiä olevat

30

10

6210300000

– muut vaatteet, alanimikkeissä 6202 11 00–
6202 19 00 esitettyä tyyppiä olevat

30

10

6210400000

– muut miesten tai poikien vaatteet

30

10

6210500000

– muut naisten tai tyttöjen vaatteet

30

10

6211110000

– – miesten tai poikien

30

5

6211120000

– – naisten tai tyttöjen

30

5

Huomautukset
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Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/949

Perustaso

Luokka

6211200000

– hiihtopuvut

30

5

6211320000

– – puuvillaa

30

5

6211330000

– – tekokuitua

30

5

6211391000

– – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6211399000

– – – muut

30

5

6211410000

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6211420000

– – puuvillaa

30

5

6211430000

– – tekokuitua

30

5

6211490000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6212100000

– rintaliivit

30

5

6212200000

– lantioliivit ja housuliivit

30

5

6212300000

– korseletit

30

5

6212900000

– muut

30

5

6213200000

– puuvillaa

30

5

6213901000

– – silkkiä tai jätesilkkiä

30

5

6213909000

– – muut

30

5

6214100000

– silkkiä tai jätesilkkiä

30

5

6214200000

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

30

5

6214300000

– synteettikuitua

30

5

6214400000

– muuntokuitua

30

5

6214900000

– muuta tekstiiliainetta

30

5

6215100000

– silkkiä tai jätesilkkiä

30

5

6215200000

– tekokuitua

30

5

6215900000

– muuta tekstiiliainetta

30

5

Huomautukset

L 356/950

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

6216001000

– erityisesti työntekijöiden suojaamiseen

30

5

6216009000

– muut

30

5

6217100000

– tarvikkeet

30

5

6217900000

– osat

30

5

6301100000

– sähköhuovat

30

5

6301201000

– – villaa

30

5

6301202000

– – vikunjan karvaa

30

5

6301209000

– – muut

30

5

6301300000

– vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat), puuvil
laa

30

5

6301400000

– vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat), synteet
tikuitua

30

5

6301900000

– muut vuodehuovat

30

5

6302101000

– – tekokuitua

30

5

6302109000

– – muut

30

5

6302210000

– – puuvillaa

30

5

6302220000

– – tekokuitua

30

5

6302290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6302310000

– – puuvillaa

30

5

6302320000

– – tekokuitua

30

5

6302390000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6302401000

– – tekokuitua

30

5

6302409000

– – muut

30

5

6302510000

– – puuvillaa

30

5

6302530000

– – tekokuitua

30

5

6302591000

– – – pellavaa

30

5

6302599000

– – – muut

30

5

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

L 356/951

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

6302600000

– pyyheliinat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaista
froteekangasta, puuvillaa

30

5

6302910000

– – puuvillaa

30

5

6302930000

– – tekokuitua

30

5

6302991000

– – – pellavaa

30

5

6302999000

– – – muut

30

5

6303120000

– – synteettikuitua

30

5

6303191000

– – – puuvillaa

30

5

6303199000

– – – muut

30

5

6303910000

– – puuvillaa

30

5

6303920000

– – synteettikuitua

30

5

6303990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

5

6304110000

– – neulosta

30

5

6304190000

– – muut

30

5

6304910000

– – neulosta

30

5

6304920000

– – muuta kuin neulosta, puuvillaa

30

5

6304930000

– – muuta kuin neulosta, synteettikuitua

30

5

6304990000

– – muuta kuin neulosta, muuta tekstiiliainetta

30

5

6305101000

– – juuttia

30

0

6305109000

– – muut

30

0

6305200000

– puuvillaa

30

0

6305320000

– suursäkit

30

0

6305331000

– – – polyeteeniä

30

0

6305332000

– – polypropeenia

30

0

6305390000

– – muut

30

0

Huomautukset

L 356/952

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

6305901000

– – pitakuitua (cabuya, fique)

30

0

6305909000

– – muut

30

0

6306120000

– – synteettikuitua

30

0

6306191000

– – – puuvillaa

30

0

6306199000

– – – muut

30

0

6306220000

– – synteettikuitua

30

0

6306290000

– – muuta tekstiiliainetta

30

0

6306300000

– purjeet

30

0

6306400000

– ilmapatjat

30

0

6306910000

– – puuvillaa

30

0

6306990000

– – muuta tekstiiliainetta

30

0

6307100000

– lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kal
taiset puhdistusliinat

30

0

6307200000

– pelastusliivit ja –vyöt

30

0

6307901000

– – vaatteiden leikkuukaavat

30

0

6307902000

– – turvavyöt

30

0

6307903000

– – suojanaamarit

30

0

6307909000

– – muut

30

0

6308000000

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja
joissa voi olla myös tarvikkeita), mattojen, kuvaku
dosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lautaslii
nojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden val
mistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa

30

0

6309000000

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat

30

10

6310101000

– – vaatetusteollisuuden hylkytavara

30

10

6310109000

– – muut

30

10

6310900000

– muut

30

10

Huomautukset
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NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/953

Perustaso

Luokka

6401100000

– jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys

30

0

6401920000

– – jotka peittävät nilkan mutta eivät polvea

30

10

6401990000

– – muut

30

0

6402120000

– – laskettelu- ja maastohiihtokengät sekä lumilau
tailukengät

30

0

6402190000

– – muut

30

10

6402200000

– jalkineet, joissa päällishihnat on kiinnitetty poh
jaan tapeilla

30

0

6402910000

– – jotka peittävät nilkan

30

0

6402991000

– – – joissa on suojaava metallinen kärjys

30

0

6402999000

– – – muut

30

0

6403120000

– – laskettelu- ja maastohiihtokengät sekä lumilau
tailukengät

30

0

6403190000

– – muut

30

10

6403200000

– jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa ja pääl
liset koostuvat jalkapöydän yli ja isovarpaan ym
päri menevistä nahkahihnoista

30

0

6403400000

– muut jalkineet, joissa on suojaava metallinen
kärjys

30

0

6403510000

– – jotka peittävät nilkan

30

0

6403590000

– – muut

30

0

6403911000

– – – jalkineet, jotka on tehty puupohjalle ja
joissa ei ole sisäpohjaa eikä suojaavaa me
tallista kärjystä

30

0

6403919000

– – – muut

30

0

6403991000

– – – jalkineet, jotka on tehty puupohjalle ja
joissa ei ole sisäpohjaa eikä suojaavaa me
tallista kärjystä

30

0

6403999000

– – – muut

30

0

Huomautukset
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NANDINA
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

6404111000

– – – urheilujalkineet

30

10

6404112000

– – – tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoitus
kengät sekä niiden kaltaiset kengät

30

0

6404190000

– – muut

30

10

6404200000

– jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa tai teko
nahkaa

30

0

6405100000

– päälliset nahkaa tai tekonahkaa

30

0

6405200000

– päälliset tekstiiliainetta

30

0

6405900000

– muut

30

0

6406100000

– päälliset ja niiden osat, muut kuin kovikkeet

15

0

6406200000

– ulkopohjat ja korot, kumia tai muovia

15

0

6406910000

– – puuta

15

0

6406993000

– – – sisäpohjat

15

0

6406999000

– – – muut

15

0

6501000000

Hatunteelmät, huopaa, muotoon puristamattomat
ja lierittömät; litteät ja lieriömäiset, (myös auki lei
katut)

15

5

6502001000

– panamapalmun tai mocorapalmun lehtiliuskoista

15

0

6502009000

– muut

15

5

6504000000

Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmiste
tut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaista
leista, myös vuoratut ja somistetut

20

5

6505100000

– hiusverkot

20

5

6505901000

– – huopahatut ja muut huopapäähineet, nimik
keen 6501 teelmistä (ei kuitenkaan lieriömäi
sistä) valmistetut, myös vuoratut ja somistetut

20

5

6505909000

– – muut

20

5

6506100000

– turvapäähineet

30

10
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Tavaran kuvaus

L 356/955

Perustaso

Luokka

6506910000

– – kumia tai muovia

20

10

6506990000

– – muuta ainetta

20

5

6507000000

Hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja
-kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä var
ten

15

5

6601100000

– puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot

20

5

6601910000

– – joissa on teleskooppivarsi

20

5

6601990000

– – muut

20

5

6602000000

Kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja nii
den kaltaiset tavarat

20

5

6603200000

– sateenvarjon- tai päivänvarjonkehikot, myös var
siin asennetut

15

0

6603900000

– muut

15

5

6701000000

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut
osat, höyhenet, höyhenen osat ja untuvat sekä
niistä valmistetut tavarat (muut kuin nimikkeen
0505 tavarat sekä valmistetut sulkakynät ja ruodit)

15

5

6702100000

– muovia

20

5

6702900000

– muuta ainetta

20

5

6703000000

Hiukset, muokatut, ohennetut, valkaistut tai muulla
tavalla valmistetut; villa tai muu eläimenkarva ja
muut tekstiiliaineet, jotka on käsitelty peruukkien
tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistusta varten

15

5

6704110000

– – kokoperuukit

20

5

6704190000

– – muut

20

5

6704200000

– hiuksista valmistetut

20

5

6704900000

– muuta ainetta

20

5

6801000000

Hakatut katukivet, reunakivet ja laattamaiset kivet,
luonnonkiveä (ei kuitenkaan liuskekiveä)

15

5

6802100000

– laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, myös
suorakaiteen tai neliön muotoiset, joiden suurin
pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pie
nempi kuin 7 cm; keinotekoisesti värjätyt rou
heet, sirut ja jauheet, luonnonkiveä (myös liuske
kiveä)

15

5

Huomautukset

L 356/956

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

6802210000

– – marmoria, travertiinia ja alabasteria

15

10

6802230000

– – graniittia

15

10

6802291000

– – – kalkkikiveä

15

5

6802299000

– – – muut

15

5

6802910000

– – marmoria, travertiinia ja alabasteria

25

10

6802920000

– – muuta kalkkikiveä

15

5

6802930000

– – graniittia

15

10

6802990000

– – muuta kiveä

15

10

6803000000

Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös yh
teenpuristettua liuskekiveä

15

0

6804100000

– Myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertä
miseen tai kuiduttamiseen

15

0

6804210000

– – puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia

5

0

6804220000

– – muuta yhteenpuristettua hioma-ainetta tai ke
raamista ainetta

15

5

6804230000

– – luonnonkiveä

5

0

6804300000

– kovasimet ja hiomakivet

5

5

6805100000

– ainoastaan kudottua tekstiilikangasta olevalla
alustalla

5

0

6805200000

– ainoastaan paperi-, kartonki- tai pahvialustalla

5

10

6805300000

– muulla alustalla

5

0

6806100000

– kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kiven
näisvilla (myös näiden keskinäiset sekoitukset),
massatavarana, levyinä tai rullina

15

5

6806200000

– paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdo
tettu kuona ja niiden kaltaiset paisutetut kiven
näisaineet (myös näiden keskinäiset sekoitukset)

5

0

6806900000

– muut

15

0

6807100000

– rullina

15

10
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6807900000

– muut

15

10

6808000000

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kasvikuitua,
olkea, puulastua, sahanpurua tai muuta puujätettä,
joka on puristettu yhteen sementin, kipsin tai
muun kivennäissideaineen avulla

15

5

6809110000

– – ainoastaan paperilla, kartongilla tai pahvilla
päällystetyt tai vahvistetut

15

10

6809190000

– – muut

15

5

6809900000

– muut tavarat

15

5

6810110000

– – rakennusharkot ja –tiilet

15

5

6810190000

– – muut

15

10

6810910000

– – tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonra
kentamiseen tai tie- ja vesirakentamiseen

15

10

6810990000

– – muut

15

10

6811400000

– asbestia sisältävät

15

5

6811810000

– – aaltolevyt

15

5

6811820000

– – muut levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat

15

5

6811830000

– – putket sekä putkien liitos- ja muut osat

15

5

6811890000

– – muut tavarat

15

5

6812800000

– krokidoliittia

0

0

6812910000

– – vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähi
neet

15

5

6812920000

– – paperi, kartonki, pahvi ja huopa

15

5

6812930000

– – puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rul
lina

15

5

6812991000

– – – muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbes
tiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat
sekoitukset

5

0

6812992000

– – – lanka

15

5

6812993000

– – – langat ja narut, myös punotut

15

5
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6812994000

– – – kudotut kankaat tai neulokset

15

5

6812995000

– – – tiivisteet tai aluslaatat

15

10

6812999000

– – – muut

0

0

6813200000

– asbestia sisältävät

15

10

6813810000

– – jarruhihnat ja –palat

20

10

6813890000

– – muut

15

10

6814100000

– levyt ja kaistaleet, yhteenpuristettua tai rekonst
ruoitua kiillettä, myös alustalla

15

0

6814900000

– muut

0

0

6815100000

– muut kuin sähköiset tavarat grafiitista tai muusta
hiilestä

15

5

6815200000

– turpeesta tehdyt tavarat

15

5

6815910000

– – magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältä
vät

15

0

6815990000

– – muut

15

5

6901000000

Tiilet, laatat ja muut keraamiset tavarat piipitoisista
fossiilijauheista (esim. piimaa, trippeli tai diato
miitti) tai niiden kaltaiset piipitoiset maalajit

15

5

6902100000

– joissa on erikseen tai yhteensä enemmän kuin
50 painoprosenttia alkuaineita Mg, Ca tai Cr, las
kettuna MgO:na, CaO:na tai Cr2O3:na

5

0

6902201000

– – joissa on enemmän kuin 93 painoprosenttia
piidioksidia (SiO2)

5

0

6902209000

– – muut

0

0

6902900000

– muut

5

0

6903101000

– – retortit ja upokkaat

5

0

6903109000

– – muut

5

0

6903201000

– – retortit ja upokkaat

5

0

6903209000

– – muut

5

0

6903901000

– – retortit ja upokkaat

0

0
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6903909000

– – muut

5

0

6904100000

– rakennustiilet

15

5

6904900000

– muut

15

5

6905100000

– kattotiilet

25

10

6905900000

– muut

15

5

6906000000

Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja
muut osat

30

10

6907100000

– laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset (myös muun
kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset) tavarat,
joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka
sivu on pienempi kuin 7 cm

25

10

6907900000

– muut

25

7

6908100000

– laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset (myös muun
kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset) tavarat,
joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka
sivu on pienempi kuin 7 cm

25

10

6908900000

– muut

25

7

6909110000

– – posliinia

25

10

6909120000

– – Tavarat, joiden lujuus on vähintään 9 Mohsin
asteikolla mitattuna

15

5

6909190000

– – muut

15

5

6909900000

– muut

15

5

6910100000

– posliinia

25

7

6910900000

– muut

25

10

6911100000

– pöytä- ja keittiöesineet

30

10

6911900000

– muut

30

10

6912000000

– Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet
sekä toalettiesineet, muut kuin posliiniset

30

10

6913100000

– posliinia

30

7

6913900000

– muut

30

10

6914100000

– posliinia

25

10
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6914900000

– muut

25

10

7001001000

– jätteet ja romu

5

0

7001003000

– lasimassa

5

0

7002100000

– pallot

5

0

7002200000

– tangot

5

0

7002310000

– – sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piioksi
dia

10

0

7002320000

– – muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on
enintään 5 × 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen
lämpötila-alueella

5

0

7002390000

– – muut

0

0

7003121000

– – – kuvioimattomat

10

10

7003122000

– – – uritetut, aallotetut, leimatut tai niiden kaltai
set tuotteet

10

10

7003191000

– – – kuvioimattomat

10

0

7003192000

– – – uritetut, aallotetut, leimatut tai niiden kaltai
set tuotteet

10

0

7003200000

– lankavahvisteinen tasolasi (lankalasi)

10

10

7003300000

– profiilit

15

10

7004200000

– lasi, massana kauttaaltaan värjätty, samennettu,
joka on verholasiksi tehty tai jossa on absor
boiva, heijastava tai heijastamaton kerros

10

0

7004900000

– muu lasi

5

0

7005100000

– ilman lankavahvistusta oleva lasi, jossa on absor
boiva, heijastava tai heijastamaton kerros

15

0

7005211100

––––

tasolasi

5

0

7005211900

––––

muut

5

0

7005219000

– – – muut

10

0

7005291000

– – – paksuus enintään 6 mm

5

0

7005299000

– – – muut

10

0
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7005300000

– lankavahvisteinen lasi (lankalasi)

15

10

7006000000

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi, taivutettu,
reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu
tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä
muihin aineisiin yhdistetty

5

10

7007110000

– – kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
ajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin
tai aluksiin

15

10

7007190000

– – muut

15

10

7007210000

– – kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
ajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin
tai aluksiin

15

10

7007290000

– – muut

15

10

7008000000

– Monikerroksiset eristyslasielementit

15

10

7009100000

– ajoneuvojen taustapeilit

25

10

7009910000

– – kehystämättömät

15

10

7009920000

– – kehystetyt

15

10

7010100000

– ampullit

5

10

7010200000

– tulpat, kannet ja muut sulkimet

5

10

7010901000

– – vetoisuus suurempi kuin 1 l

10

10

7010902000

– – vetoisuus suurempi kuin 0,33 l mutta enin
tään 1 l

10

10

7010903000

– – vetoisuus suurempi kuin 0,15 l mutta enin
tään 0,33 l

10

10

7010904000

– – vetoisuus enintään 0,15 l

10

10

7011100000

– sähkövalaistusta varten

0

0

7011200000

– katodisädeputkia varten

5

0

7011900000

– muut

10

0

7013100000

– lasikeramiikkaa

30

5

7013220000

– – lyijykristallia

20

10
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7013280000

– – muut

30

10

7013330000

– – lyijykristallia

20

10

7013370000

– – muut

30

10

7013410000

– – lyijykristallia

20

10

7013420000

– – lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enin
tään 5 × 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen lämpö
tila-alueella

20

10

7013490000

– – muut

30

10

7013910000

– – lyijykristallia

20

10

7013990000

– – muut

20

10

7014000000

Lasiesineet merkinantoa varten ja optiset lasiele
mentit (muut kuin nimikkeen 7015 tavarat), opti
sesti työstämättömät

10

0

7015100000

– lasit näköä korjaaviin silmälaseihin

10

0

7015900000

– muut

15

0

7016100000

– lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alustalla, mo
saiikkityöhön tai sen kaltaiseen koristetarkoituk
seen

25

10

7016901000

– – lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset tava
rat (lyijylasia, myös värillisestä lasista valmiste
tut)

20

10

7016902000

– – solu- tai vaahtolasi laattoina, levyinä, eristys
vaippoina tai niiden kaltaisessa muodossa

15

10

7016909000

– – muut

15

10

7017100000

– sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksi
dia

10

0

7017200000

– muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on
enintään 5 × 10– 6 / K 0–300 celsiusasteen läm
pötila-alueella

10

0

7017900000

– muut

5

0

7018100000

– lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolija
lokivien jäljitelmät ja niiden kaltaiset pienet lasi
tavarat

15

0
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7018200000

– lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään
1 mm

5

0

7018900000

– muut

15

5

7019110000

– – katkokuituniput, pituus enintään 50 mm

5

0

7019120000

– – jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings)

10

0

7019190000

– – muut

10

0

7019310000

– – matot

10

0

7019320000

– – ohutlevyt (voileet)

5

0

7019390000

– – muut

5

0

7019400000

– – jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta
(rovings) valmistetut kudotut kankaat

10

0

7019510000

– – leveys enintään 30 cm

10

0

7019520000

– – leveys suurempi kuin 30 cm, palttinasidos,
paino pienempi kuin 250 g/m2, filamentista,
jossa yksinkertainen lanka on enintään 136 te
xiä

10

0

7019590000

– – muut

10

0

7019901000

– – lasivilla massatavarana tai hiutaleina

5

0

7019909000

– – muut

0

0

7020001000

– termospullojen ja muiden termosastioiden lasi
säiliöt

5

0

7020009000

– muut

15

10

7101100000

– luonnonhelmet

10

0

7101210000

– – valmistamattomat

10

0

7101220000

– – valmistetut

10

0

7102100000

– lajittelemattomat

10

0

7102210000

– – valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, hal
kaistut tai raakahiotut

5

0

7102290000

– – muut

5

0
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7102310000

– – valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, hal
kaistut tai raakahiotut

10

0

7102390000

– – muut

15

0

7103101000

– – smaragdit

10

0

7103109000

– – muut

10

0

7103911000

– – – rubiinit ja safiirit

15

0

7103912000

– – – smaragdit

15

0

7103990000

– – muut

15

0

7104100000

– pietsosähköinen kvartsi

10

0

7104200000

– muut, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut
tai karkeasti muotoillut

10

0

7104900000

– muut

10

0

7105100000

– timanteista saatu

10

0

7105900000

– muut

10

0

7106100000

– jauhe

10

0

7106911000

– – – seostamattomat

10

0

7106912000

– – – seokset

10

0

7106920000

– – puolivalmisteet

10

0

7107000000

Hopealla päällystetty epäjalo metalli, ei enempää
valmistettu kuin puolivalmisteena

10

5

7108110000

– – jauhe

10

0

7108120000

– – muu muokkaamaton

10

0

7108130000

– – muut puolivalmisteet

10

0

7108200000

– monetaarinen

10

0

7109000000

– – kullalla päällystetty epäjalo metalli tai hopea,
ei enempää valmistettuna kuin puolivalmis
teena

10

0

7110110000

– – muokkaamaton ja jauhe

10

0
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7110190000

– – muut

0

0

7110210000

– – muokkaamaton ja jauhe

10

0

7110290000

– – muut

0

0

7110310000

– – muokkaamaton ja jauhe

0

0

7110390000

– – muut

10

0

7110410000

– – muokkaamaton ja jauhe

10

0

7110490000

– – muut

10

0

7111000000

Platinalla päällystetty epäjalo metalli, hopea tai
kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmis
teena

10

0

7112300000

– jalometallia tai jalometalliyhdisteitä sisältävä
tuhka

10

0

7112910000

– – kultaa, myös kullalla päällystettyä metallia, ei
kuitenkaan muita jalometalleja sisältävät me
talliosaset

10

0

7112920000

– – platinaa, myös platinalla päällystettyä metallia,
ei kuitenkaan muita jalometalleja sisältävät
metalliosaset

10

0

7112990000

– – muut

10

0

7113110000

– – hopeaa, myös muulla jalometallilla päällystet
tynä tai muulla tavalla pinnoitettuna

30

10

7113190000

– – muuta jalometallia, myös jalometallilla pääl
lystettynä tai muulla tavalla pinnoitettuna

30

10

7113200000

– jalometallilla päällystettyä epäjaloa metallia

25

10

7114111000

– – – laatuluokka 0,925

25

10

7114119000

– – – muut

25

10

7114190000

– muuta jalometallia, myös jalometallilla päällys
tettynä tai muulla tavalla pinnoitettuna

25

10

7114200000

– jalometallilla päällystettyä epäjaloa metallia

25

10
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7115100000

– katalyytit, kankaana tai ristikkoina, platinaa

15

0

7115900000

– muut

25

10

7116100000

– valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä hel
mistä

25

10

7116200000

– valmistettu luonnon-, synteettisistä tai rekonst
ruoiduista jalo- tai puolijalokivistä

30

10

7117110000

– – kalvosinnapit ja niiden kaltaiset irtonapit

25

10

7117190000

– – muut

25

7

7117900000

– muut

25

7

7118100000

– metallirahat (muut kuin kultarahat), jotka eivät
ole laillisia maksuvälineitä

5

0

7118900000

– muut

5

0

7201100000

– seostamaton harkkorauta, jossa on enintään 0,5
painoprosenttia fosforia

5

0

7201200000

– seostamaton harkkorauta, jossa on enemmän
kuin 0,5 painoprosenttia fosforia

0

0

7201500000

– seostettu harkkorauta; peilirauta

5

0

7202110000

– – jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia
hiiltä

0

0

7202190000

– – muut

0

0

7202210000

– – jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia
piitä

0

0

7202290000

– – muut

0

0

7202300000

– ferropiimangaani

0

0

7202410000

– – jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia
hiiltä

0

0

7202490000

– – muut

0

0

7202500000

– ferropiikromi

0

0

7202600000

– ferronikkeli

5

0
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7202700000

– ferromolybdeeni

0

0

7202800000

– ferrovolframi ja ferropiivolframi

0

0

7202910000

– – ferrotitaani ja ferropiititaani

0

0

7202920000

– – ferrovanadiini

0

0

7202930000

– – ferroniobium

0

0

7202990000

– – muut

0

0

7203100000

– rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rau
tapohjaiset tuotteet

0

0

7203900000

– muut

0

0

7204100000

– valuraudan ja teräksen jätteet ja romu

0

0

7204210000

– – ruostumatonta terästä

0

0

7204290000

– – muut

0

0

7204300000

– tinatun raudan tai teräksen jätteet ja romu

0

0

7204410000

– – sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimis
jätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho,
purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös
paaleina

0

0

7204490000

– – muut

0

0

7204500000

– romusta sulatetut harkot

0

0

7205100000

– rakeet

0

0

7205210000

– – seosterästä

0

0

7205290000

– – muut

0

0

7206100000

– valanteet

0

0

7206900000

– muut

0

0

7207110000

– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa
paksuus

0

0

7207120000

– – muut, poikkileikkaukseltaan
muotoiset

0

0

suorakaiteen
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7207190000

– – muut

0

0

7207200000

– joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä

0

0

7208101000

– – paksuus suurempi kuin 10 mm

0

0

7208102000

– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

0

0

7208103000

– – paksuus vähintään 3 mm mutta enintään
4,75 mm

0

0

7208104000

– – paksuus pienempi kuin 3 mm

0

0

7208251000

– – – paksuus suurempi kuin 10 mm

0

0

7208252000

– – – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enin
tään 10 mm

0

0

7208260000

– – paksuus vähintään 3 mm mutta enintään
4,75 mm

0

0

7208270000

– – paksuus pienempi kuin 3 mm

0

0

7208360000

– – paksuus suurempi kuin 10 mm

0

0

7208371000

– – – joissa on vähintään 0,12 painoprosenttia
hiiltä

0

0

7208379000

– – – muut

0

0

7208381000

– – joissa on vähintään 0,12 painoprosenttia hiiltä

0

0

7208389000

– – muut

0

0

7208391000

– – – joissa on vähintään 0,12 painoprosenttia
hiiltä

0

0

7208399100

– – – paksuus enintään 1,8 mm

0

0

7208399900

– – – muut

0

0

7208401000

– – paksuus suurempi kuin 10 mm

0

0

7208402000

– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

0

0

7208403000

– – paksuus vähintään 3 mm mutta enintään
4,75 mm

0

0
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Perustaso

Luokka

7208404000

– – paksuus pienempi kuin 3 mm

0

0

7208511000

– – – paksuus suurempi kuin 12,5 mm

0

0

7208512000

– – – paksuus suurempi kuin 10 mm mutta enin
tään 12,5 mm

0

0

7208521000

– – – joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia
hiiltä

0

0

7208529000

– – – muut

0

0

7208530000

– – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

0

0

7208540000

– – paksuus pienempi kuin 3 mm

0

0

7208900000

– muut

0

0

7209150000

– – paksuus vähintään 3 mm

0

0

7209160000

– – paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pie
nempi kuin 3 mm

0

0

7209170000

– – paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään
1 mm

0

0

7209181000

– – – paksuus pienempi kuin 0,5 mm mutta vä
hintään 0,25 mm

0

0

7209182000

– – – paksuus pienempi kuin 0,25 mm

0

0

7209250000

– – paksuus vähintään 3 mm

0

0

7209260000

– – paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pie
nempi kuin 3 mm

0

0

7209270000

– – paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään
1 mm

0

0

7209280000

– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm

0

0

7209900000

– muut

0

0

7210110000

– – paksuus vähintään 0,5 mm

0

0

7210120000

– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm

0

0

7210200000

– lyijyllä pinnoitetut, myös lyijyn ja tinan seoksella
pinnoitetut (ei päällystetyt)

0

0
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Luokka

7210300000

– sähkösinkityt

0

0

7210410000

– – aallotetut

10

5

7210490000

– – muut

5

0

7210500000

– kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla
pinnoitetut (ei päällystetyt)

0

0

7210610000

– – alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pääl
lystetyt)

0

0

7210690000

– – muut

0

0

7210701000

– – aiemmin alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut
(ei päällystetyt)

0

0

7210709000

– – muut

0

0

7210900000

– muut

0

0

7211130000

– – neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa
valssatut, leveys suurempi kuin 150 mm ja
paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, il
man pintakuviointia

0

0

7211140000

– – muut, paksuus vähintään 4,75 mm

0

0

7211191000

– – – joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia
hiiltä

0

0

7211199000

– – – muut

5

0

7211230000

– – joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosent
tia hiiltä

0

0

7211290000

– – muut

5

5

7211900000

– muut

5

0

7212100000

– tinalla pinnoitetut (ei päällystetyt)

0

0

7212200000

– sähkösinkityt

0

0

7212300000

– muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei päällyste
tyt)

5

0

7212400000

– maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut

5

0

7212500000

– muulla tavalla pinnoitetut (ei päällystetyt)

5

0
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Luokka

7212600000

– päällystetyt

5

0

7213100000

– joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä,
harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia

15

10

7213200000

– muut, automaattiterästä

0

0

7213911000

– – – joissa on vähemmän kuin 0,12 painopro
senttia kromia, nikkeliä, kuparia ja molyb
deeniä yhteensä

0

0

7213919000

– – – muut

0

0

7213990000

– – muut

0

0

7214100000

– taotut

5

0

7214200000

– joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä,
harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai joita
on valssauksen jälkeen kierretty

15

10

7214301000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

15

10

7214309000

– – muut

15

10

7214911000

– – – enintään 100 mm

15

10

7214919000

– – – muut

15

10

7214991000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

10

10

7214999000

– – muut

20

10

7215101000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

15

10

7215109000

– – muut

20

10

7215501000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

15

10

7215509000

– – muut

20

10

7215901000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

20

10

7215909000

– – muut

20

10
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7216100000

– U-, I– ja H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut, korkeus pienempi kuin 80 mm

15

10

7216210000

– – L-profiilit

10

10

7216220000

– – T-profiilit

15

10

7216310000

– – U-profiilit

15

10

7216320000

– – I-profiilit

15

10

7216330000

– – H-profiilit

15

10

7216400000

– L– ja T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut, korkeus vähintään 80 mm

15

10

7216500000

– muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut

15

10

7216610000

– – levyvalmisteista valmistetut

15

10

7216690000

– – muut

15

10

7216910000

– – kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt
levyvalmisteista

15

10

7216990000

– – muut

15

10

7217100000

– pinnoittamaton, myös kiillotettu

20

10

7217200000

– sinkillä pinnoitetut (ei päällystetyt)

20

10

7217300010

– – kuparilla pinnoitetut (ei päällystetyt), läpimitta
pienempi kuin 1 mm

5

0

7217300090

– – muut

15

0

7217900000

– muut

15

0

7218100000

– valanteet ja muut alkumuodot

5

0

7218910000

– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset

5

0

7218990000

– – muut

5

0

7219110000

– – paksuus suurempi kuin 10 mm

0

0
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7219120000

– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

0

0

7219130000

– – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

0

0

7219140000

– – paksuus pienempi kuin 3 mm

0

0

7219210000

– – paksuus suurempi kuin 10 mm

0

0

7219220000

– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

0

0

7219230000

– – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

0

0

7219240000

– – paksuus pienempi kuin 3 mm

0

0

7219310000

– – paksuus vähintään 4,75 mm

0

0

7219320000

– – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

0

0

7219330000

– – paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pie
nempi kuin 3 mm

0

0

7219340000

– – paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään
1 mm

0

0

7219350000

– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm

0

0

7219900000

– muut

0

0

7220110000

– – paksuus vähintään 4,75 mm

0

0

7220120000

– – paksuus pienempi kuin 4,75 mm

0

0

7220200000

– ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut

0

0

7220900000

– muut

0

0

7221000000

Tangot, ruostumatonta terästä

5

0

7222111000

– – – joiden läpimitta on enintään 65 mm

10

0

7222119000

– – – muut

10

0
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Luokka

7222191000

– – – poikkileikkaus enintään 65 mm

10

0

7222199000

– – – muut

10

0

7222201000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 65 mm

5

0

7222209000

– – muut

5

0

7222301000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 65 mm

5

0

7222309000

– – muut

5

0

7222400000

– profiilit

5

0

7223000000

Lanka, ruostumatonta terästä

0

0

7224100000

– valanteet ja muut alkumuodot

0

0

7224900000

– muut

0

0

7225110000

– – suuntaisrakeiset

0

0

7225190000

– – muut

0

0

7225300000

– muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kelatut

0

0

7225400000

– muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kelaamattomat

0

0

7225500010

– – pikaterästä

0

0

7225500090

– – muut

0

0

7225910010

– – – pikaterästä

0

0

7225910090

– – – muut

0

0

7225920010

– – – pikaterästä

0

0

7225920090

– – – muut

0

0

7225990010

– – – pikaterästä

0

0

7225990090

– – – muut

0

0
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Luokka

7226110000

– – suuntaisrakeiset

0

0

7226190000

– – muut

0

0

7226200000

– pikaterästä

0

0

7226910000

– – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut

0

0

7226920000

– – ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut

0

0

7226990000

– – muut

0

0

7227100000

– pikaterästä

0

0

7227200000

– piimangaaniterästä

0

0

7227900000

– muut

0

0

7228100000

– tangot, pikaterästä

0

0

7228201000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

0

0

7228209000

– – muut

0

0

7228300000

– muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut

0

0

7228401000

– – poikkileikkaus enintään 100 mm

0

0

7228409000

– – muut

0

0

7228501000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

0

0

7228509000

– – muut

0

0

7228601000

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, lä
pimitta enintään 100 mm

0

0

7228609000

– – muut

0

0

7228700000

– profiilit

0

0

7228800000

– ontot poratangot

0

0
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7229200000

– piimangaaniterästä

5

0

7229900000

– muut

5

0

7301100000

– ponttirauta ja -teräs

10

10

7301200000

– profiilit

20

10

7302100000

– kiskot

0

0

7302300000

– vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja
muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat

5

0

7302400000

– sidekiskot ja aluslaatat

5

0

7302901000

– – ratapölkyt

5

0

7302909000

– – muut

5

0

7303000000

Putket ja profiiliputket, valurautaa

5

0

7304110000

– – ruostumatonta terästä

5

0

7304190000

– – muut

5

0

7304220000

– – poraputket, ruostumatonta terästä

5

0

7304230000

– – muut poraputket

5

0

7304240000

– – muut, ruostumatonta terästä

5

0

7304290000

– – muut

5

0

7304310000

– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut

5

0

7304390000

– – muut

5

0

7304410000

– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut

5

0

7304490000

– – muut

0

0

7304510000

– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut

10

5

7304590000

– – muut

5

0

7304900000

– muut

5

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/977
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7305110000

– – jauhekaarihitsauksella pituussaumahitsatut

20

10

7305120000

– – muut pituussaumahitsatut

20

5

7305190000

– – muut

20

5

7305200000

– vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun
porauksessa

15

5

7305310000

– – pituussaumahitsatut

20

10

7305390000

– – muut

20

5

7305900000

– muut

20

5

7306110000

– – hitsatut, ruostumatonta terästä

10

5

7306190000

– – muut

10

5

7306210000

– – hitsatut, ruostumatonta terästä

10

5

7306290000

– – muut

10

5

7306301000

– – joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä

20

10

7306309100

– – – kaksivaippaiset teräsputket, ulkoläpimitta
enintään 16 mm

0

0

7306309200

– – – yksivaippaiset teräsputket,
enintään 10 mm

0

0

7306309900

– – – muut

20

10

7306400000

– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, ruostumatonta terästä

20

10

7306500000

– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muuta seosterästä

20

10

7306610000

– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset

20

10

7306690000

– – muut

20

5

7306900000

– muut

20

5

7307110000

– – taottavaksi soveltumatonta valurautaa

15

5

7307190000

– – muut

15

5

ulkoläpimitta
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7307210000

– – laipat

5

5

7307220000

– – kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit

5

5

7307230000

– – putkenosat tyssähitsausta varten

0

0

7307290000

– – muut

5

5

7307910000

– – laipat

5

5

7307920000

– – kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit

5

5

7307930000

– – putkenosat tyssähitsausta varten

0

0

7307990000

– – muut

5

5

7308100000

– sillat ja siltaelementit

20

10

7308200000

– tornit ja ristikkomastot

20

10

7308300000

– ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit sekä kynnykset

20

10

7308400000

– rakennustelineissä, kaivoksissa tai vastaaviin tu
kemistarkoituksiin käytettävät varusteet

15

10

7308901000

– – levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltai
set tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmiste
tut

20

10

7308902000

– – tasoluukut

15

10

7308909000

– – muut

20

10

7309000000

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat,
kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nestey
tettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enemmän
kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöe
ristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai
jäähdytysvarusteita

20

10

7310100000

– vähintään 50 litraa vetävät

20

10

7310210000

– – tölkit, jotka on tarkoitettu suljettaviksi juotta
malla tai taivesaumaamalla

15

10

7310291000

– – – kaksivaippaiset astiat siemennesteen kuljet
tamista ja pakkaamista varten

15

10

7310299000

– – – muut

15

10
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Luokka

7311001000

– saumattomat

15

0

7311009000

– muut

20

10

7312101000

– – ilmarenkaiden vahvistamiseen

5

0

7312109000

– – muut

15

0

7312900000

– muut

10

10

7313001000

– piikkilanka

20

10

7313009000

– muut

20

10

7314120000

– – päätön hihna, koneita ja laitteita varten, ruos
tumatonta terästä

5

0

7314140000

– – muu kudottu kangas, ruostumatonta terästä

10

5

7314191000

– – – päätön hihna, koneita ja laitteita varten, me
tallikangas

20

10

7314199000

– – – muut

20

10

7314200000

– ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu
langasta, jonka poikkileikkauksen suurin läpi
mitta on vähintään 3 mm, yhteenhitsattu lanko
jen leikkauspisteistä, silmäkoko vähintään
100 cm2

20

10

7314310000

– – sinkillä pinnoitetut (ei päällystetyt)

20

10

7314390000

– – muut

20

10

7314410000

– – sinkillä pinnoitetut (ei päällystetyt)

20

10

7314420000

– – muovipinnoitettu

20

10

7314490000

– – muut

20

10

7314500000

– leikkoverkko

20

5

7315110000

– – rullaketjut

15

5

7315120000

– – muut ketjut

15

5

7315190000

– – osat

15

5

7315200000

– lumi- ja muut liukuesteketjut

15

5

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

7315810000

– – pylkkärengasketjut

15

5

7315820000

– – muut, hitsatuin renkain

15

5

7315890000

– – muut

15

5

7315900000

– muut osat

15

5

7316000000

Ankkurit ja naarat sekä niiden osat, rautaa tai te
rästä

15

10

7317000000

Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinki
lät ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä,
myös jos niiden kanta on muuta ainetta, ei kuiten
kaan kuparia

20

10

7318110000

– – kansiruuvit

15

10

7318120000

– – muut puuruuvit

15

10

7318130000

– – koukku- ja silmukkaruuvit

15

10

7318140000

– – itsekierteittävät ruuvit

15

10

7318151000

– – – laajentuvat ankkuripultit, betonia varten

15

10

7318159000

– – – muut

15

10

7318160000

– – mutterit

5

10

7318190000

– – muut

20

10

7318210000

– – jousilaatat ja muut varmistuslaatat

15

10

7318220000

– – muut aluslaatat

15

10

7318230000

– – niitit

15

10

7318240000

– – sokat ja sokkanaulat

15

10

7318290000

– – muut

15

5

7319200000

– hakaneulat

20

5

7319300000

– muut kiinnitysneulat (kuten nuppi-, hyönteis- ja
merkkineulat)

20

5

7319901000

– – ompeluneulat, myös parsinneulat ja koruom
peluneulat

20

5

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

L 356/981

Perustaso

Luokka

7319909000

– – muut

20

5

7320100000

– lehtijouset ja niiden lehdet

20

10

7320201000

– – ajoneuvojen jousitusjärjestelmissä käytettävät

20

10

7320209000

– – muut

15

10

7320900000

– muut

15

10

7321111100

––––

upotettavaksi tarkoitetut

30

10

7321111200

––––

pöytämallit

25

10

7321111900

––––

muut

25

10

7321119000

– – – muut

30

10

7321120000

– – nestemäisellä polttoaineella toimivat

20

10

7321191000

– – – kiinteällä polttoaineella toimivat

20

10

7321199000

– – – muut

25

10

7321810000

– – kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoai
neella toimivat

30

10

7321820000

– – nestemäisellä polttoaineella toimivat

20

10

7321891000

– – – kiinteällä polttoaineella toimivat

20

10

7321899000

– – – muut

20

10

7321901000

– – kaasupolttimot säiliöttömiä vesikattiloita var
ten

20

0

7321909000

– – muut

30

10

7322110000

– – valurautaa

15

0

7322190000

– – muut

15

10

7322900000

– muut

15

0

7323100000

– rauta- ja teräsvilla; padanpuhdistimet sekä puh
distus- ja kiillotussienet, -käsineet ja niiden kal
taiset tavarat

25

5

7323911000

– – – muut tavarat

20

5

7323912000

– – – osat

20

5

Huomautukset
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2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

7323921000

– – – muut tavarat

20

5

7323922000

– – – osat

20

5

7323931000

– – – muut tavarat

30

5

7323932000

– – – osat

20

5

7323941000

– – – muut tavarat

30

5

7323949000

– – – osat

20

5

7323991000

– – – muut tavarat

20

5

7323999000

– – – osat

20

5

7324100000

– astianpesualtaat ja -pöydät sekä pesualtaat, ruos
tumatonta terästä

15

5

7324210000

– – valurautaa, myös emaloidut

15

0

7324290000

– – muut

15

0

7324900000

– muut, myös osat

5

5

7325100000

– taottavaksi soveltumatonta valurautaa

15

5

7325910000

– – kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä var
ten

5

5

7325990000

– – muut

15

5

7326110000

– – kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä var
ten

5

0

7326190000

– – muut

15

5

7326200000

– tavarat, rauta- tai teräslangasta valmistetut

20

10

7326901000

– tangot, joissa on säädettävä poikkileikkaus

20

0

7326909000

– – muut

20

10

7401001000

– kuparikivi

5

0

7401002000

– sementoitu kupari (saostettu kupari)

5

0

7402001000

– raakakupari, puhdistamaton

5

0

7402002000

– muut, puhdistamattomat

5

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

L 356/983

Perustaso

Luokka

7402003000

– kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

5

0

7403110000

– – katodit ja katodilohkot

5

0

7403120000

– – lankaharkot

5

0

7403130000

– – billetit

5

0

7403190000

– – muut

5

0

7403210000

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

0

0

7403220000

– – kupari-tinaseosta (pronssia)

5

0

7403291000

– – – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai ku
pari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa)

5

0

7403299000

– – – muut

5

0

7404000000

Kuparijätteet ja -romu

5

0

7405000000

Kupariesiseokset

5

0

7406100000

– muut kuin suomumaiset jauheet

0

0

7406200000

– suomumaiset jauheet; suomut

0

0

7407100000

– puhdistettua kuparia

10

0

7407210000

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

5

0

7407290000

– – muut

10

0

7408110000

– – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 6 mm

15

0

7408190000

– – muut

5

0

7408210000

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

5

0

7408220000

– – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai ku
pari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa)

10

5

7408290000

– – muut

5

0

7409110000

– – kelattuina

5

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

7409190000

– – muut

5

0

7409210000

– – kelattuina

5

0

7409290000

– – muut

0

0

7409310000

– – kelattuina

5

0

7409390000

– – muut

5

0

7409400000

– kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kuparinikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa)

5

0

7409900000

– muuta kupariseosta

5

0

7410110000

– – puhdistettua kuparia

5

0

7410120000

– – kupariseosta

5

0

7410210000

– – puhdistettua kuparia

5

0

7410220000

– – kupariseosta

5

0

7411100000

– puhdistettua kuparia

5

0

7411210000

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

5

0

7411220000

– – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai ku
pari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa)

10

0

7411290000

– – muut

5

0

7412100000

– puhdistettua kuparia

5

0

7412200000

– kupariseosta

5

0

7413000000

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kal
taiset tavarat, kuparia, ilman sähköeristystä

20

0

7415100000

– naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja nii
den kaltaiset tavarat

15

5

7415210000

– – aluslaatat (myös jousilaatat)

15

0

7415290000

– – muut

15

5

7415330000

– – ruuvit; pultit ja mutterit

5

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

7415390000

– – muut

15

10

7418110000

– – padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotus
sienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

20

10

7418191000

– – – muut kuin sähköllä toimivat keitto- ja läm
mityslaitteet ja niiden osat

20

10

7418199000

– – – muut

20

10

7418200000

– saniteettitavarat ja niiden osat

20

10

7419100000

– ketjut ja niiden osat

5

0

7419910000

– – valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei
enempää valmistetut

15

5

7419991000

– – – metallikangas (myös päätön)

0

0

7419992000

– – – kuparijouset

5

0

7419999000

– – – muut

15

0

7501100000

– nikkelikivi

5

0

7501200000

– nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuk
sen välituotteet

5

0

7502100000

– seostamaton nikkeli

5

0

7502200000

– nikkeliseokset

0

0

7503000000

Nikkelijätteet ja -romu

5

0

7504000000

Nikkelijauheet ja -suomut

5

0

7505110000

– – seostamatonta nikkeliä

5

0

7505120000

– – nikkeliseosta

5

0

7505210000

– – seostamatonta nikkeliä

5

0

7505220000

– – nikkeliseosta

5

0

7506100000

– seostamatonta nikkeliä

5

0

7506200000

– nikkeliseosta

0

0

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

7507110000

– – seostamatonta nikkeliä

5

0

7507120000

– – nikkeliseosta

5

0

7507200000

– putkien liitos- ja muut osat

5

0

7508100000

– kangas, ristikko ja verkko, nikkelilangasta val
mistettu

5

0

7508901000

– – anodit nikkelöintiä varten, myös elektrolyy
sissä syntyneet

5

0

7508909000

– – muut

5

0

7601100000

– seostamaton alumiini

5

0

7601200000

– alumiiniseokset

5

0

7602000000

– alumiinijätteet ja -romu

5

0

7603100000

– muut kuin suomumaiset jauheet

5

0

7603200000

– suomumaiset jauheet; suomut

5

0

7604101000

– – tangot

10

0

7604102000

– – profiilit, myös profiiliputket

10

10

7604210000

– – profiiliputket

10

10

7604291000

– – – tangot

10

0

7604292000

– – – muut profiilit

10

5

7605110000

– – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 7 mm

15

0

7605190000

– – muut

0

0

7605210000

– – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 7 mm

5

0

7605290000

– – muut

5

0

7606110000

– – seostamatonta alumiinia

5

5

7606122000

– – – joissa on vähintään 0,5 painoprosenttia
magnesiumia (duralumiinia)

0

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus
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Perustaso

Luokka

7606129000

– – – muut

0

0

7606911000

– – – levyt putkiloiden valmistukseen

5

10

7606919000

– – – muut

5

10

7606922000

– – – levyt putkiloiden valmistukseen

5

0

7606923000

– – – joissa on vähintään 0,5 painoprosenttia
magnesiumia (duralumiinia)

5

10

7606929000

– – – muut

0

0

7607110000

– – valssattu, mutta ei enempää valmistettu

5

10

7607190000

– – muut

0

0

7607200000

– vahvistettu

5

0

7608101000

– – ulkoläpimitta enintään 9,52 mm ja seinämän
paksuus enintään 0,9 mm

15

10

7608109000

– – muut

15

10

7608200000

– alumiiniseosta

15

10

7609000000

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet,
kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia

15

5

7610100000

– ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit sekä kynnykset

15

10

7610900000

– muut

20

10

7611000000

Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltai
set astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä
tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin
300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeriste
tyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jääh
dytysvarusteita

15

5

7612100000

– pursot (muut kuin jäykät)

15

10

7612901000

– – astiat maidon kuljetusta varten

15

10

7612903000

– – kryogeeniset astiat

0

0

7612904000

– – altaat, tynnyrit ja tölkit

15

5

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

7612909000

– – muut

15

10

7613000000

Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja
varten

10

0

7614100000

– joissa on terässydän

20

10

7614900000

– muut

20

10

7615110000

– – padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotus
sienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

20

10

7615191100

––––

painekeittimet

20

10

7615191900

––––

muut

20

10

7615192000

– – – talousesineiden osat

20

10

7615200000

– saniteettitavarat ja niiden osat

20

10

7616100000

– naulat, nastat, sinkilät, pultit, mutterit, ruuvit,
ruuvikoukut, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaa
tat ja niiden kaltaiset tavarat

15

10

7616910000

– – kangas, ristikko ja verkko, alumiinilangasta
valmistettu

15

10

7616991000

– – – leikkoverkko

15

0

7616999000

– – – muut

15

10

7801100000

– puhdistettu lyijy

0

0

7801910000

– – jossa on painosta mitattuna antimonia pääa
siallisena muuna aineena

0

0

7801990000

– – muut

0

0

7802000000

Lyijyjätteet ja -romu

5

0

7804110000

– – levyt, nauhat ja folio, paksuus (tukiainetta
huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm

10

0

7804190000

– – muut

10

0

7804200000

– jauheet ja suomut

5

0

7806001000

– panssaroidut astiat radioaktiivisia aineita varten

5

0

7806002000

– tangot, profiilit ja lanka

10

0
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Perustaso

Luokka

7806003000

– putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. lii
toskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit)

15

5

7806009000

– muut

5

0

7901110000

– – jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia
sinkkiä

0

0

7901120000

– – jossa on vähemmän kuin 99,99 painoprosent
tia sinkkiä

5

0

7901200000

– sinkkiseokset

5

0

7902000000

Sinkkijätteet ja -romu

5

0

7903100000

– sinkkipöly

5

0

7903900000

– muut

5

0

7904001000

– lanka

10

0

7904009000

– muut

10

0

7905000000

– sinkkilevyt, -nauhat ja -folio

10

0

7907001000

– räystäskourut, kattorakenteet, kattoikkunan puit
teet ja muut tehdasvalmisteiset rakennustavarat

15

0

7907002000

– putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. lii
toskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit)

15

0

7907009000

– muut

15

0

8001100000

– seostamaton tina

5

0

8001200000

– tinaseokset

5

0

8002000000

– tinajätteet ja -romu

5

0

8003001000

– tinaseostangot ja -lanka, hitsausta varten

5

0

8003009000

– muut

5

0

8007001000

– levyt, nauhat ja folio, paksuus suurempi kuin
0,2 mm

5

0

8007002000

– folio (myös painettu tai paperilla, kartongilla,
pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiai
neella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomi
oon ottamatta) enintään 0,2 mm; tinajauheet ja
-suomut

5

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8007003000

– putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. lii
toskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit)

15

0

8007009000

– muut

15

5

8101100000

– jauhe

5

0

8101940000

– – muokkaamaton volframi, myös ainoastaan
sintratut tangot

5

0

8101960000

– – lanka

5

0

8101970000

– – jätteet ja romu

5

0

8101990000

– – muut

5

0

8102100000

– jauhe

5

0

8102940000

– – muokkaamaton molybdeeni, myös ainoastaan
sintratut tangot

5

0

8102950000

– – tangot, muut kuin ainoastaan sintratut, profii
lit, levyt, nauhat ja folio

5

0

8102960000

– – lanka

0

0

8102970000

– – jätteet ja romu

5

0

8102990000

– – muut

5

0

8103200000

– muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan sintra
tut tangot; jauheet

5

0

8103300000

– jätteet ja romu

5

0

8103900000

– muut

5

0

8104110000

– – jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia mag
nesiumia

0

0

8104190000

– – muut

5

0

8104200000

– jätteet ja romu

5

0

8104300000

– lastut ja rakeet, koon mukaan lajitellut; jauheet

5

0

8104900000

– muut

5

0
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Perustaso

Luokka

8105200000

– kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen väli
tuotteet; muokkaamaton koboltti; jauheet

5

0

8105300000

– jätteet ja romu

5

0

8105900000

– muut

5

0

8106001100

– – neuloina

5

0

8106001900

– – muut

5

0

8106002000

– jätteet ja romu

5

0

8106009000

– muut

10

0

8107200000

– muokkaamaton kadmium; jauheet

5

0

8107300000

– jätteet ja romu

5

0

8107900000

– muut

10

0

8108200000

– muokkaamaton titaani; jauheet

5

0

8108300000

– jätteet ja romu

5

0

8108900000

– muut

10

0

8109200000

– muokkaamaton zirkonium; jauheet

5

0

8109300000

– jätteet ja romu

5

0

8109900000

– muut

10

0

8110100000

– muokkaamaton antimoni; jauheet

5

0

8110200000

– jätteet ja romu

5

0

8110900000

– muut

10

0

8111001100

– – muokkaamaton mangaani; jauheet

5

0

8111001200

– – jätteet ja romu

5

0

8111009000

– muut

10

0

8112120000

– – muokkaamaton; jauhe

5

0

8112130000

– – jätteet ja romu

5

0

Huomautukset

L 356/992

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus
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Perustaso

Luokka

8112190000

– – muut

5

0

8112210000

– – muokkaamaton; jauheet

5

0

8112220000

– – jätteet ja romu

5

0

8112290000

– – muut

5

0

8112510000

– – muokkaamaton; jauheet

5

0

8112520000

– – jätteet ja romu

5

0

8112590000

– – muut

10

0

8112921000

– – – muokkaamaton; jauheet

5

0

8112922000

– – – jätteet ja romu

5

0

8112990000

– – muut

10

0

8113000000

Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu

5

0

8201100000

– lapiot ja kauhat

10

10

8201200000

– heinähangot ja talikot

10

0

8201300000

– kuokat, hakut ja haravat

10

10

8201401000

– – viidakkoveitset

10

10

8201409000

– – muut

10

10

8201500000

– sekatöörit ja niiden kaltaiset yhden käden oksa
sakset ja puutarhasakset (myös siipikarjasakset)

10

0

8201601000

– – sekatöörit

0

0

8201609000

– – muut

10

0

8201901000

– – viikatteet, sirpit, heinä- tai olkiveitset

5

0

8201909000

– – muut

5

10

8202101000

– – käsisahat

10

0

8202109000

– – muut

10

0
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L 356/993

Perustaso

Luokka

8202200000

– vannesahanterät

5

0

8202310000

– – joissa työtä suorittava osa on terästä

0

0

8202390000

– – muut, myös osat

5

0

8202400000

– ketjusahanterät

10

0

8202910000

– – suorat sahanterät metallintyöstöä varten

10

0

8202990000

– – muut

10

0

8203100000

– viilat, raspit ja niiden kaltaiset työkalut

5

0

8203200000

– pihdit (myös katkaisupihdit), atulat ja niiden kal
taiset työkalut

10

0

8203300000

– metallisakset ja niiden kaltaiset työkalut

5

0

8203400000

– putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit
ja -pihdit sekä niiden kaltaiset työkalut

10

0

8204110000

– – kiintoavaimet

10

0

8204120000

– – jakoavaimet

5

0

8204200000

– vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen

5

0

8205100000

– poraustyökalut ja kierteitystyökalut

0

0

8205200000

– vasarat ja moukarit

10

10

8205300000

– höylät, taltat, kaivertimet ja niiden kaltaiset
puunleikkuutyökalut

10

0

8205401000

– – uraruuveja varten

10

0

8205409000

– – muut

5

0

8205510000

– – taloustyökalut

20

10

8205591000

– – – lasinleikkuutimantit

5

0

8205592000

– – – taltat

10

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8205593000

– – – kaivertimet ja päät

5

0

8205596000

– – – rasvakupit; rasvaprässit

5

0

8205599100

––––

erikoistyökalut kulta- ja kelloseppien
käyttöön

5

0

8205599200

––––

työkalut muurareita, valimotyöntekijöitä,
betonityöntekijöitä, kipsinvalajia ja maala
reita varten (mm. lansetit, lavat, kiillotus
välineet, kaapimet)

10

0

8205599900

––––

muut

5

0

8205601000

– – puhalluslamput

10

0

8205609000

– – muut

15

5

8205700000

– ruuvipuristimet ja niiden kaltaiset tavarat

5

10

8205800000

– alasimet; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset
hiomalaitteet

15

5

8205900000

– sarjat, joissa on kahteen tai useampaan edellisistä
alanimikkeistä kuuluvaa tavaraa

15

10

8206000000

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen
tai useampaan nimikkeistä 8202–8205 kuuluvat
työkalut

10

0

8207131000

– – – kalloporat ja porakruunut

5

0

8207132000

– – – porat

10

10

8207133000

– – – integroidut poranterät

10

0

8207139000

– – – muut työvälineet

5

0

8207191000

– – – kalloporat ja porakruunut

5

0

8207192100

––––

timanttipinnoitetut

5

0

8207192900

––––

muut

5

0

8207193000

– – – integroidut poranterät

10

0

8207198000

– – – muut työvälineet

10

0

8207200000

– metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet

0

0
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L 356/995

Perustaso

Luokka

8207300000

– työkalut puristusta tai meistausta varten

10

0

8207400000

– työkalut kierteittämistä varten

0

0

8207500000

– työkalut porausta varten

5

10

8207600000

– työkalut avartamista tai aventamista varten

0

0

8207700000

– työkalut jyrsimistä varten

0

0

8207800000

– työkalut sorvaamista varten

15

5

8207900000

– muut vaihdettavat työkalut

5

10

8208100000

– metallintyöstöä varten

5

0

8208200000

– puuntyöstöä varten

5

0

8208300000

– keittiökoneita ja -laitteita tai elintarviketeollisuu
dessa käytettäviä koneita varten

5

0

8208400000

– maatalous-, puutarhanhoito- tai metsätyökoneita
varten

5

0

8208900000

– muut

0

0

8209001000

– kovametallia

0

0

8209009000

– muut

5

0

8210001000

– myllyt ja jauhamiskoneet

20

10

8210009000

– muut

20

10

8211100000

– erilaisten tavaroiden sarjat

20

10

8211910000

– – kiinteäteräiset pöytäveitset

20

10

8211920000

– – muut kiinteäteräiset veitset

15

10

8211931000

– – – karsimista ja varttamista varten

0

0

8211939000

– – – muut

20

10

8211941000

– – – pöytäveitsiä varten

15

5

8211949000

– – – muut

10

0
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Perustaso

Luokka

8211950000

– – epäjaloa metallia olevat kahvat

20

10

8212101000

– – partaveitset ja partakoneet

20

10

8212102000

– – partakoneet

30

10

8212200000

– partakoneenterät, myös partakoneenterien teel
mät nauhoina

30

10

8212900000

– muut osat

20

10

8213000000

Sakset ja niiden terät

25

5

8214100000

– paperiveitset, kirjeenavaajat, raapeveitset, kynän
teroittimet ja niiden terät

15

10

8214200000

– manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet
(myös kynsiviilat)

15

10

8214901000

– – hiusten- tai karvanleikkuukoneet

0

0

8214909000

– – muut

15

10

8215100000

– erilaisten tavaroiden sarjat, joissa vähintään yksi
esine on hopeoitu, kullattu tai platinoitu

20

10

8215200000

– muut erilaisten tavaroiden sarjat

20

10

8215910000

– – hopeoidut, kullatut tai platinoidut

20

10

8215990000

– – muut

20

10

8301100000

– riippulukot

15

10

8301200000

– lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

15

10

8301300000

– lukot, jollaisia käytetään huonekaluissa

15

10

8301401000

– – kassa- ja turvakaappeja varten

15

0

8301409000

– – muut

15

10

8301500000

– näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut ke
hykset, lukolliset

15

0

8301600000

– osat

5

0

8301700000

– erilliset avaimet

15

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8302101000

– – moottoriajoneuvoihin

15

10

8302109000

– – muut

20

0

8302200000

– kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat
(castors)

15

10

8302300000

– muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat,
jotka soveltuvat moottoriajoneuvoihin

15

10

8302410000

– – rakennuksiin

15

10

8302420000

– – muut, huonekaluihin soveltuvat

20

0

8302490000

– – muut

20

0

8302500000

– hattuhyllyt ja vaatenaulat, konsolit sekä niiden
kaltaiset kiinteät kalusteet

15

10

8302600000

– itsetoimivat ovensulkimet

15

0

8303001000

– kassa- ja turvakaapit

20

10

8303002000

– panssaroidut tai vahvistetut kassaholvien ovet ja
tallelokerot

15

10

8303009000

– muut

20

10

8304000000

Asiakirjakaapit, kortistokaapit, lomakelaatikot, käsi
kirjoitustuet, kynäkaukalot, leimasintelineet ja nii
den kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa metallia,
muut kuin nimikkeen 9403 toimistohuonekalut

20

10

8305100000

– irtolehti- tai keräilykansioiden tarvikkeet

15

10

8305200000

– nitomaniitit liuskoina

15

10

8305900000

– muut, myös osat

15

10

8306100000

– soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kal
taiset tavarat

15

5

8306210000

– – hopeoidut, kullatut tai platinoidut

20

10

8306290000

– – muut

20

10

8306300000

– valokuvankehykset, taulunkehykset ja niiden kal
taiset kehykset; peilit

20

10

8307100000

– rautaa tai terästä

10

10
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Perustaso

Luokka

8307900000

– muuta epäjaloa metallia

5

0

8308101100

– – – rautaa tai terästä

5

0

8308101200

– – – alumiinia

5

0

8308101900

– – – muut

5

0

8308109000

– – muut

5

0

8308200000

– putkiniitit ja haaraniitit

5

0

8308900000

– muut, myös osat

15

10

8309100000

– kruunukorkit

15

10

8309900000

– muut

15

0

8310000000

Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kil
vet, numerot, kirjaimet ja muut merkit, epäjaloa
metallia, ei kuitenkaan nimikkeeseen 9405 kuulu
vat

15

10

8311100000

– päällystetyt elektrodit, epäjaloa metallia, kaarihit
saukseen

5

0

8311200000

– täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen

5

0

8311300000

– päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metal
lia, liekkijuottamiseen tai -hitsaamiseen

10

0

8311900000

– muut

10

0

8401100000

– ydinreaktorit

5

0

8401200000

– koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä
niiden osat

5

0

8401300000

– säteilyttämättömät polttoaine-elementit

5

0

8401400000

– ydinreaktoreiden osat

5

0

8402110000

– – vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on
suurempi kuin 45 t/h

15

10

8402120000

– – vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on
enintään 45 t/h

15

10
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Perustaso

Luokka

8402190000

– – muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös
hybridikattilat

15

10

8402200000

– kuumavesikattilat

20

10

8402900000

– osat

15

10

8403100000

– lämmityskattilat

20

10

8403900000

– osat

20

10

8404100000

– nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja
kattiloiden apulaitteet

15

10

8404200000

– höyrykoneiden lauhduttimet

15

10

8404900000

– osat

20

5

8405100000

– generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit,
myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraatto
rit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat
kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen

15

0

8405900000

– osat

10

5

8406100000

– turbiinit alusten kuljettamiseen

5

0

8406810000

– – teho suurempi kuin 40 MW

0

0

8406820000

– – teho enintään 40 MW

0

0

8406900000

– osat

5

0

8407100000

– ilma-alusten moottorit

0

0

8407210000

– – perämoottorit

0

0

8407290000

– – muut

0

0

8407310000

– – iskutilavuus enintään 50 cm3

5

0

8407320000

– – iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3 mutta
enintään 250 cm3

5

0

8407330000

– – iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta
enintään 1 000 cm3

5

0

8407340000

– – iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3

0

0
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Perustaso

Luokka

8407900000

– muut moottorit

0

0

8408100000

– moottorit alusten kuljettamiseen

0

0

8408201000

– – iskutilavuus enintään 4 000 cm3

5

0

8408209000

– – muut

5

0

8408901000

– – antoteho enintään 130 KW (174 hv)

0

0

8408902000

– – antoteho suurempi kuin 130 KW (174 hv)

0

0

8409100000

– ilma-alusten moottoreihin

5

0

8409911000

– – – sylinterilohkot ja sylinterinkannet

0

0

8409912000

– – – sylinteriputket

0

0

8409913000

– – – kiertokanget

0

0

8409914000

– – – männät

0

0

8409915000

– – – männänrenkaat

0

0

8409916000

– – – kaasuttimet ja niiden osat

0

0

8409917000

– – – venttiilit

0

0

8409918000

– – – kampikammiot

0

0

8409919100

––––

moottoriajoneuvojen polttoainejärjestel
mien muuttamiseen kaasujärjestelmiksi
tarkoitetut laitteet

0

0

8409919900

––––

muut

0

0

8409991000

– – – männät

0

0

8409992000

– – – männänrenkaat

0

0

8409993000

– – – ruiskutussuuttimet ja muut polttoainejärjes
telmien osat

0

0

8409994000

– – – sylinterilohkot ja sylinterinkannet

0

0

8409995000

– – – sylinteriputket

0

0
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Perustaso

Luokka

8409996000

– – – kiertokanget

0

0

8409997000

– – – venttiilit

0

0

8409998000

– – – kampikammiot

0

0

8409999100

––––

venttiilinohjaimet

0

0

8409999200

––––

männäntapit

0

0

8409999900

––––

muut

0

0

8410110000

– – teho enintään 1 000 KW

10

5

8410120000

– – teho suurempi kuin 1 000 kW mutta enin
tään 10 000 kW

10

0

8410130000

– – teho suurempi kuin 10 000 KW

5

0

8410900000

– osat, myös säätimet

0

0

8411110000

– – työntövoima enintään 25 KN

0

0

8411120000

– – työntövoima suurempi kuin 25 KN

0

0

8411210000

– – teho enintään 1 100 KW

0

0

8411220000

– – teho suurempi kuin 1 100 KW

0

0

8411810000

– – teho enintään 5 000 KW

0

0

8411820000

– – teho suurempi kuin 5 000 KW

5

0

8411910000

– – suihkuturbiinimoottorien tai potkuriturbiini
moottorien

5

0

8411990000

– – muut

5

0

8412100000

– reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiini
moottorit

5

0

8412210000

– – lineaarisesti toimivat (sylinterit)

0

0

8412290000

– – muut

5

0

8412310000

– – lineaarisesti toimivat (sylinterit)

0

0

8412390000

– – muut

5

0
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Perustaso

Luokka

8412801000

– – tuulimoottorit (tuulipotkurit)

0

0

8412809000

– – muut

0

0

8412901000

– – ilma-alusten moottoreihin

5

0

8412909000

– – muut

0

0

8413110000

– – poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollai
sia käytetään huoltoasemilla ja autokorjaa
moissa

0

0

8413190000

– – muut

0

0

8413200000

– käsipumput, muut kuin alanimikkeeseen
8413 11 00 tai 8413 19 00 kuuluvat

5

0

8413301000

– – ilma-alusten moottoreihin

0

0

8413302000

– – muut, ruiskutuspumput

0

0

8413309100

– – – polttoainekäyttöiset

0

0

8413309200

– – – öljykäyttöiset

0

0

8413309900

– – – muut

0

0

8413400000

– betonipumput

5

0

8413500000

– muut jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput

5

0

8413601000

– – kahdella helikoidisiivellä varustetut ruuvipum
put, joissa on aksiaalivirtaus

0

0

8413609000

– – muut

0

0

8413701100

– – – ulostulon läpimitta enintään 100 mm

5

10

8413701900

– – – muut

5

10

8413702100

– – – ulostulon läpimitta enintään 300 mm

5

10

8413702900

– – – muut

5

10

8413811000

– – – ruiskutuspumput

0

0

8413819000

– – – muut

0

0
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Perustaso

Luokka

8413820000

– – neste-elevaattorit

10

0

8413911000

– – – polttoainejakelua tai -myyntiä varten

0

0

8413912000

– – – ilma-alusten moottoreihin

5

0

8413913000

– – – muiden moottoreiden polttoaine, öljy tai
jäähdytysneste

0

0

8413919000

– – – muut

5

10

8413920000

– – neste-elevaattorien

0

0

8414100000

– tyhjiöpumput

0

0

8414200000

– käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput

15

0

8414304000

– – tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneu
voja varten

5

0

8414309100

– – – umpio tai puoliumpio,
0,37 KW (1/2 hv)

enintään

0

0

8414309200

– – – umpio tai puoliumpio, teho suurempi kuin
0,37 KW (1/2 hv)

0

0

8414309900

– – – muut

0

0

8414401000

– – teho pienempi kuin 30 KW (40 hv)

5

0

8414409000

– – muut

0

0

8414510000

– – pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuuletti
met, joissa on teholtaan enintään 125 W:n si
säänrakennettu sähkömoottori

20

10

8414590000

– – muut

20

0

8414600000

– kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus
on enintään 120 cm

20

10

8414801000

– – moottoriajoneuvojen kompressorit

0

0

8414802100

– – – teho pienempi kuin 30 KW (40 hv)

0

0

8414802200

– – – teho vähintään 30 KW (40 hv) mutta pie
nempi kuin 262,5 KW (352 hv)

0

0

8414802300

– – – teho vähintään 262,5 KW (352 hv)

0

0

teho

Huomautukset

L 356/1004

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

8414809000

– – muut

0

0

8414901000

– – kompressoreja varten

0

0

8414909000

– – muut

0

0

8415101000

– – sisäänrakennetut jäähdytysyksiköt, enintään
30 000 BTU/h

15

10

8415109000

– – muut

15

10

8415200000

– jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ihmisiä
varten

15

10

8415811000

– – – sisäänrakennetut jäähdytysyksiköt, enintään
30 000 BTU/h

15

10

8415819000

– – – muut

15

10

8415822000

– – – enintään 30 000 BTU/h

15

10

8415823000

– – – suurempi kuin 30 000 BTU/h mutta enin
tään 240 000 BTU/h

15

10

8415824000

– – – suurempi kuin 240 000 BTU/h

15

10

8415831000

– – – enintään 30 000 BTU/h

15

0

8415839000

– – – muut

15

0

8415900000

– osat

10

0

8416100000

– tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta var
ten

5

0

8416201000

– – tulipesänpolttimet jauhemaista kiinteää poltto
ainetta varten

5

0

8416202000

– – tulipesänpolttimet kaasua varten

5

0

8416203000

– – yhdistelmäpolttimet

5

0

8416300000

– mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös nii
den mekaaniset arinat, ja mekaaniset tuhkan
poistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet

5

0

8416900000

– osat

5

0

8417100000

– uunit malmien, pyriittien tai metallien pasutta
mista, sulatusta tai muuta lämpökäsittelyä varten

5

0

8417201000

– – tunneliuunit

15

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/1005

Perustaso

Luokka

8417209000

– – muut

15

5

8417802000

– – uunit keraamisille tuotteille

10

5

8417803000

– – laboratoriouunit

0

0

8417809000

– – muut

10

5

8417900010

– – laboratoriouuneja varten

0

0

8417900090

– – muut

0

0

8418101000

– – tilavuus pienempi kuin 184 litraa

20

10

8418102000

– – tilavuus vähintään 184 litraa mutta pienempi
kuin 269 litraa

20

10

8418103000

– – tilavuus vähintään 269 litraa mutta pienempi
kuin 382 litraa

20

10

8418109000

– – muut

20

10

8418211000

– – – tilavuus pienempi kuin 184 litraa

20

10

8418212000

– – – tilavuus vähintään 184 litraa mutta pie
nempi kuin 269 litraa

20

10

8418213000

– – – tilavuus vähintään 269 litraa mutta pie
nempi kuin 382 litraa

20

10

8418219000

– – – muut

20

10

8418291000

– – – absorptiojääkaapit, sähköllä toimivat

25

10

8418299000

– – – muut

25

10

8418300080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

25

10

8418300090

– – muut

30

10

8418400080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

25

10

8418400090

– – muut

30

10

8418500080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

15

10

8418500090

– – muut

15

10

Huomautukset

L 356/1006

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8418610000

– – lämpöpumput, ei kuitenkaan nimikkeen 8415
ilmastointilaitteet

5

0

8418691100

––––

kompressorityyppiset

0

0

8418691200

––––

absorptiotyyppiset

0

0

8418699100

––––

jääpalakoneet

10

10

8418699200

––––

juomalaitteet

10

10

8418699300

––––

kammiot tai tunnelit, purettavat tai pa
neelirakenteiset, joissa jäähdytyslaitteisto

5

0

8418699400

––––

tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettujen
ajoneuvojen jäähdytysyksiköt

0

0

8418699900

––––

muut

0

0

8418910000

– – huonekalut, jotka on tarkoitettu jäähdytys- tai
jäädytyslaitteita varten

15

10

8418991000

– – – levymalliset höyrystimet

0

0

8418992000

– – – kondensointiyksiköt

0

0

8418999000

– – – muut

0

0

8419110000

– – kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet

20

10

8419191000

– – – vetoisuus enintään 120 l

20

5

8419199000

– – – muut

20

10

8419200000

– sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai
laboratoriokäyttöön

10

0

8419310000

– – maataloustuotteita varten

10

10

8419320000

– – puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai
pahvia varten

10

5

8419391000

– – – lyofiili- tai pakastekuivatusyksiköt

0

0

8419392000

– – – suihkukuivatusyksiköt

5

0

8419399100

––––

mineraaleja varten

0

0

8419399900

––––

muut

0

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/1007

Perustaso

Luokka

8419400000

– tislaus- tai rektifioimislaitteet

15

10

8419501000

– – pastörointia varten

10

5

8419509000

– – muut

20

10

8419600000

– ilman tai muun kaasun nesteytyslaitteet

10

5

8419810000

– – kuumien juomien valmistukseen tai ruoan val
mistukseen tai lämmittämiseen

10

5

8419891000

– – – paineastiat

15

10

8419899100

––––

höyrystämiseen

10

10

8419899200

––––

paistamiseen

10

10

8419899300

––––

sterilisointiin

15

10

8419899900

––––

muut

15

10

8419901000

– – vedenkuumennuslaitteita varten

10

0

8419909000

– – muut

10

5

8420101000

– – leipomo-, leivonnais- ja keksiteollisuutta var
ten

0

0

8420109000

– – muut

0

0

8420910000

– – sylinterit

0

0

8420990000

– – muut

0

0

8421110000

– – kermaseparaattorit

0

0

8421120000

– – vaatekuivaimet

15

0

8421191000

– – – laboratoriokäyttöön

5

0

8421192000

– – – sokeriteollisuutta varten

0

0

8421193000

– – – paperi- ja selluloosateollisuutta varten

0

0

8421199000

– – – muut

10

5

8421211000

– – – kotimainen

20

5

8421219000

– – – muut

15

10

Huomautukset

L 356/1008

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8421220000

– – muiden juomien kuin veden suodatukseen tai
puhdistukseen

5

0

8421230010

– – – bensiininsuodattimet
varten

15

10

8421230090

– – – muut

15

10

8421291000

– – – suodatuspuristimet

10

10

8421292000

– – – magneettiset ja sähkömagneettiset suodatti
met

0

0

8421293000

– – – kohdan 9018 lääketieteellisiä välineitä ja
laitteita varten ainoastaan tai pääasiassa tar
koitetut suodattimet

0

0

8421294000

– – – putkimaiset
varten

10

0

8421299000

– – – muut

15

10

8421310000

– – imuilman suodattimet polttomoottoreita var
ten

15

10

8421391000

– – – syklonipesurit

15

10

8421392000

– – – sähköstaattiset suodattimet
muille kaasuille

0

0

8421399000

– – – muut

15

10

8421910000

– – linkojen, myös kuivauslinkojen

0

0

8421991000

– – – moottorisuodattimien suodatinosat

15

10

8421999000

– – – muut

10

10

8422110000

– – kotimainen

15

5

8422190000

– – muut

15

0

8422200000

– koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden
puhdistamista tai kuivaamista varten

0

0

8422301000

– – pystysuorat täyttölaitteet, joiden teho on enin
tään 40 yksikköä/minuutissa

0

0

8422309000

– – muut

0

0

8422401000

– – aiemmin pakattujen tavaroiden käärimisko
neet

0

0

ruiskutusmoottoreita

suodattimet

tuotantokuiluja

ilmalle

tai

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/1009

Perustaso

Luokka

8422402000

– – tyhjiöpakkauslaitteet

0

0

8422403000

– – tupakan pakkaamiseen

5

5

8422409000

– – muut

5

0

8422900000

– osat

0

0

8423100000

– henkilövaa'at, myös vauvanvaa'at; talousvaa'at

25

5

8423200000

– vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa
punnitusta varten

0

0

8423301000

– – sementin, asfaltin ja niiden kaltaisten materi
aalien annostelijat

15

10

8423309000

– – muut

15

10

8423810000

– – kuormitusraja enintään 30 kg

5

10

8423821000

– – – ajoneuvojen punnitsemiseen

15

5

8423829000

– – – muut

15

10

8423891000

– – – ajoneuvojen punnitsemiseen

15

10

8423899000

– – – muut

5

0

8423900000

– punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; pun
nituslaitteiden osat

20

10

8424100000

– tulensammuttimet, myös panostetut

15

0

8424200000

– ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet

5

0

8424300000

– höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden
kaltaiset suihkutuskoneet

0

0

8424812000

– – – alle 20 kg painavat kannettavat laitteistot

0

0

8424813110

––––

putkineen

10

5

8424813190

––––

muut

5

5

8424813910

––––

putkineen

10

5

Huomautukset

L 356/1010

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

muut

24.12.2016

Perustaso

Luokka

5

5

8424813990

––––

8424819000

– – – muut

5

0

8424890000

– – muut

5

0

8424901000

– – tihku- tai ruiskutusjärjestelmät, kastelujärjes
telmiin

5

0

8424909000

– – muut

5

5

8425110000

– – sähkömoottorikäyttöiset

0

0

8425190000

– – muut

0

0

8425311000

– – – nostovintturit nostamiseen ja laskemiseen
kaivoksissa; maanalaista kaivostoimintaa
varten tarkoitetut vinssit

10

5

8425319000

– – – muut

10

5

8425391000

– – – nostovintturit nostamiseen ja laskemiseen
kaivoksissa; maanalaista kaivostoimintaa
varten tarkoitetut vinssit

10

5

8425399000

– – – muut

10

5

8425410000

– – kiinteät nostolavat, jollaisia käytetään autokor
jaamoissa

15

0

8425422000

– – – kannettavat, moottoriajoneuvoja varten

15

10

8425429000

– – – muut

5

5

8425491000

– – – kannettavat, moottoriajoneuvoja varten

15

10

8425499000

– – – muut

15

10

8426110000

– – kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit

20

10

8426121000

– – – kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit

10

5

8426122000

– – – haaratrukit

5

0

8426190000

– – muut

15

5

8426200000

– torninosturit

10

5

8426300000

– portaalikääntönosturit

15

10

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/1011

Perustaso

Luokka

8426411000

– – – nosturitrukit

0

0

8426419000

– – – muut

5

0

8426490000

– – muut

15

10

8426910000

– – suunniteltu asennettaviksi maantiekulkuneu
voihin

10

0

8426991000

– – – kaapeli- ja köysinosturit (”blondines”)

10

5

8426992000

– – – nostopuomit

10

0

8426999000

– – – muut

5

0

8427100000

– sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit

0

0

8427200000

– muut itseliikkuvat trukit

0

0

8427900000

– muut trukit

5

0

8428101000

– – nosturit, joissa ei ohjaamoa tai vastapainoa

10

5

8428109000

– – muut

15

10

8428200000

– pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet

10

5

8428310000

– – erityisesti maan alla käytettäväksi suunnitellut

10

5

8428320000

– – muut, kauhatyyppiset

15

10

8428330000

– – muut, hihnatyyppiset

10

5

8428390000

– – muut

15

10

8428400000

– liukuportaat ja liukukäytävät

15

0

8428600000

– ilmaköysiradat ja hiihtohissit; kiskoköysiradan
vetomekanismit

15

0

8428901000

– – kaivosvaunujentyöntäjät, veturien tai vaunujen
siirtolavat, vaunujen kippauslaitteet ja niiden
kaltaiset rautatievaunujen käsittelylaitteet

5

0

8428909000

– – muut

15

10

8429110000

– – telalliset

0

0

Huomautukset

L 356/1012

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

8429190000

– – muut

5

0

8429200000

– puskutraktorit ja tiehöylät

0

0

8429300000

– raappauskoneet

0

0

8429400000

– maantiivistyskoneet ja tiejyrät

5

0

8429510000

– – etukuormaajat

0

0

8429520000

– – koneet, joiden ylärakenne kääntyy 360°

5

0

8429590000

– – muut

5

0

8430100000

– paalujuntat ja paalunylösvetäjät

0

0

8430200000

– lumiaurat ja lumilingot

5

0

8430310000

– – itseliikkuvat

0

0

8430390000

– – muut

5

0

8430410000

– – itseliikkuvat

5

0

8430490000

– – muut

5

0

8430500000

– muut koneet ja laitteet, itseliikkuvat

0

0

8430611000

– – – tiejyrät

5

0

8430619000

– – – muut

0

0

8430691000

– – – raappauskoneet

0

0

8430699000

– – – muut

0

0

8431101000

– – nostoruuveja, nostolaitteita, vinssejä ja käsi
vinttureita varten

5

5

8431109000

– – muut

10

5

8431200000

– nimikkeen 8427 koneiden ja laitteiden osia

0

0

8431310000

– – hissien, kippikauhavintturien ja liukuportaiden
osia

5

0

8431390000

– – muut

5

5

8431410000

– – kauhat, kahmaisukauhat ja tarttuimet

5

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti
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Tavaran kuvaus

L 356/1013

Perustaso

Luokka

8431420000

– – puskutraktorien puskulevyt

5

0

8431431000

– – – jalakset

5

0

8431439000

– – – muut

5

0

8431490000

– – muut

0

0

8432100000

– aurat

0

0

8432210000

– – lautasäkeet

0

0

8432291000

– – – muut äkeet, juuriäkeet ja rikkaruohoharat

0

0

8432292000

– – – kultivaattorit, konekuokat, rikkaruohoharat
ja kuokat

0

0

8432300000

– kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet

0

0

8432400000

– lannan- tai lannoitteenlevittimet

0

0

8432800000

– muut koneet ja laitteet

0

0

8432901000

– – auran terät ja levyt

0

0

8432909000

– – muut

0

0

8433111000

– – – itseliikkuvat

15

0

8433119000

– – – muut

15

0

8433191000

– – – itseliikkuvat

0

0

8433199000

– – – muut

0

0

8433200000

– niittokoneet, myös traktoreihin asennettaviksi
tarkoitetut leikkuulaitteen tangot

0

0

8433300000

– muut heinäntekokoneet ja -laitteet

0

0

8433400000

– olki- tai rehupaalaimet, myös kokoojapaalaimet

0

0

8433510000

– – leikkuupuimurit

0

0

8433520000

– – muut puimakoneet ja -laitteet

0

0

8433530000

– – juuri- tai mukulakasvien nostokoneet

0

0

Huomautukset
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Euroopan unionin virallinen lehti
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

8433591000

– – – sadonkorjuuta varten

0

0

8433592000

– – – maissin kuorimakoneet

0

0

8433599000

– – – muut

0

0

8433601000

– – kananmunia varten

0

0

8433609000

– – muut

0

0

8433901000

– – ruohonleikkureita

10

5

8433909000

– – muut

0

0

8434100000

– lypsykoneet

0

0

8434200000

– meijerikoneet ja -laitteet

0

0

8434901000

– – lypsykoneita

0

0

8434909000

– – muut

0

0

8435100000

– koneet ja laitteet

0

0

8435900000

– osat

0

0

8436100000

– rehunvalmistuskoneet ja -laitteet

0

0

8436210000

– – hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoi
toa varten

0

0

8436291000

– – – automaattiset syöttö- ja juottolaitteet

0

0

8436292000

– – – automaattiset munimis- ja munankeräysyk
siköt (akkukäyttöiset)

0

0

8436299000

– – – muut

0

0

8436801000

– – lannoitteen jauhamis- ja sekoituskoneet

0

0

8436809000

– – muut

0

0

8436910000

– – siipikarjanhoitokoneita ja -laitteita

0

0

8436990000

– – muut

0

0

8437101100

– – – väreittäin

0

0

Huomautukset
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2007

Tavaran kuvaus

L 356/1015

Perustaso

Luokka

8437101900

– – – muut

0

0

8437109000

– – muut

5

10

8437801100

– – – viljaa varten

0

0

8437801900

– – – muut

5

10

8437809100

– – – riisin käsittelyä varten

0

0

8437809200

– – – jauhojen ja muiden myllytuotteiden lajitte
luun ja seulomiseen

0

0

8437809300

– – – jyvien puhdistukseen

0

0

8437809900

– – – muut

0

0

8437900000

– osat

0

0

8438101000

– – leipomo-, leivonnais- tai keksiteollisuutta var
ten

5

10

8438102000

– – pastan valmistukseen

0

0

8438201000

– – makeisten valmistukseen

0

0

8438202000

– – kaakaon tai suklaan valmistukseen

0

0

8438300000

– sokerinvalmistuskoneet ja -laitteet

5

10

8438400000

– panimokoneet ja -laitteet

5

10

8438501000

– – siipikarjan automaattista käsittelyä varten

0

0

8438509000

– – muut

0

0

8438600000

– hedelmien tai kasvisten käsittelykoneet ja -lait
teet

0

0

8438801000

– – kahvinjauhatukseen ja -valmistukseen

0

0

8438802000

– – kalan, äyriäisten, nilviäisten ja muiden vedessä
elävien selkärangattomien käsittelykoneet ja
-laitteet

5

0

8438809000

– – muut

5

10

8438900000

– osat

0

0

Huomautukset

L 356/1016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
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24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8439100000

– koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kui
tuisesta selluloosa-aineesta

0

0

8439200000

– paperin-, kartongin- tai pahvinvalmistuskoneet
ja -laitteet

0

0

8439300000

– paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelyko
neet ja -laitteet

0

0

8439910000

– – koneiden ja laitteiden, joilla valmistetaan mas
saa kuituisesta selluloosa-aineesta

0

0

8439990000

– – muut

0

0

8440100000

– koneet ja laitteet

0

0

8440900000

– osat

0

0

8441100000

– leikkauskoneet

0

0

8441200000

– koneet ja laitteet pussien, säkkien tai kirjekuo
rien valmistusta varten

0

0

8441300000

– koneet ja laitteet rasioiden, putkien, tynnyreiden
ja niiden kaltaisten pakkausten valmistusta var
ten, muulla kuin muotoonpuristamalla

0

0

8441400000

– koneet ja laitteet esineitten muotoonpuristami
seksi paperimassasta, paperista, kartongista tai
pahvista

0

0

8441800000

– muut laitteet

0

0

8441900000

– osat

0

0

8442301000

– – valolatomakoneet

0

0

8442302000

– – koneet, laitteet ja varusteet muulla menetel
mällä tapahtuvaa latomista varten, myös valu
laittein

5

0

8442309000

– – muut

0

0

8442400000

– edellä mainittujen koneiden ja laitteiden osat

0

0

8442501000

– – kirjasimet

15

0

8442509000

– – muut

5

0

8443110000

– – offsetpainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat

5

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

L 356/1017

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8443120000

– – toimistokoneet ja -laitteet offsetarkkipainami
seen, toimistotyyppiset (joissa käytettävän ar
kin koko on taittamattomana enintään 22 ×
36 cm)

5

0

8443130000

– – muut offsetpainokoneet ja -laitteet

0

0

8443140000

– – kohopainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat,
ei kuitenkaan fleksopainokoneet ja -laitteet

0

0

8443150000

– – kohopainokoneet ja -laitteet, muut kuin rul
lalta painavat, ei kuitenkaan fleksopainoko
neet ja -laitteet

5

0

8443160000

– – fleksopainokoneet ja -laitteet

0

0

8443170000

– – syväpainokoneet ja -laitteet

0

0

8443191000

– – – leimaamiseen

0

0

8443199000

– – – muut

5

0

8443310000

– – koneet ja laitteet, joilla suoritetaan vähintään
kaksi seuraavista toiminnoista: tulostus, ko
piointi ja telekopioiden lähettäminen; ne voi
daan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittely
koneeseen tai verkkoon

5

5

8443321100

––––

laitteita, joita käytetään CD-levyjen paina
miseen

5

0

8443321900

––––

muut

5

0

8443322000

– – – telekopiolaitteet

0

0

8443329000

– – – muut

0

0

8443391000

– – – mustesuihkutulostuskoneet ja -laitteet

5

0

8443399000

– – – muut

5

0

8443910000

– – sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja
tarvikkeet, joita käytetään painettaessa paino
laattojen, -levyjen, -sylinterien ja muiden ni
mikkeeseen 8442 kuuluvien painokompo
nenttien avulla

0

0

8443990000

– – muut

0

0

8444000000

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista,
venytystä, teksturoimista tai katkomista varten

0

0

Huomautukset
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Euroopan unionin virallinen lehti
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NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

8445110000

– – karstauskoneet

0

0

8445120000

– – kampauskoneet

0

0

8445130000

– – esikehruukoneet

0

0

8445191000

– – – puuvillaloukut

0

0

8445199000

– – – muut

0

0

8445200000

– kehruukoneet

0

0

8445300000

– kertaus- tai kiertämiskoneet

0

0

8445400000

– tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolaus
koneet (myös kuteenpuolaajat)

0

0

8445900000

– muut

0

0

8446100000

– enintään 30 cm:n levyisten kankaiden kutomi
seen

0

0

8446210000

– – kutomakoneet, muut kuin kangaspuut

0

0

8446290000

– – muut

0

0

8446300000

– suurempien kuin 30 cm:n levyisten kankaiden
kutomiseen, syöstävättömät

0

0

8447110000

– – sylinterin läpimitta enintään 165 mm

0

0

8447120000

– – sylinterin läpimitta suurempi kuin 165 mm

0

0

8447201000

– – tasoneulekoneet, kotitalouskäyttöön

0

0

8447202000

– – muut tasoneulekoneet

0

0

8447203000

– – ommelkangaskoneet

0

0

8447900000

– muut

0

0

8448110000

– – varsikoneet ja jacquardlaitteet; näissä käytettä
vien korttien vähentämis-, kopiointi-, lävistystai yhteensitomiskoneet

0

0

8448190000

– – muut

0

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti
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NANDINA
2007

L 356/1019

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8448200000

– nimikkeen 8444 koneiden tai niiden apukonei
den ja -laitteiden osat ja tarvikkeet

0

0

8448310000

– – karstan päällyste

0

0

8448321000

– – – puuvillaloukkujen

0

0

8448329000

– – – muut

0

0

8448330000

– – värttinät, siipivärttinät, kehruurenkaat ja nou
kat

0

0

8448390000

– – muut

0

0

8448420000

– – kutomakoneiden (myös kangaspuiden) kaiteet,
niidet ja niisiraamit

0

0

8448490000

– – muut

0

0

8448510000

– – platinat, neulat ja muut silmukan muodosta
miseen käytettävät tavarat

0

0

8448590000

– – muut

0

0

8449001000

– koneet ja laitteet; hattumuotit

0

0

8449009000

– osat

0

0

8450110000

– – täysautomaattiset koneet

20

5

8450120000

– – muut koneet, joissa on sisäänrakennettu kui
vauslinko

20

10

8450190000

– – muut

20

10

8450200000

– koneet, joiden pesuteho on suurempi kuin 10 kg
kuivapyykkiä

25

10

8450900000

– osat

5

5

8451100000

– kuivapesukoneet

5

0

8451210000

– – koneet, joiden kuivausteho enintään 10 kg
kuivapyykkiä

5

0

8451290000

– – muut

0

0

8451300000

– silitys- ja prässäyskoneet (myös liimaliinaprässit)

0

0

Huomautukset

L 356/1020

Euroopan unionin virallinen lehti
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NANDINA
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

8451401000

– – pesemiseen

0

0

8451409000

– – muut

0

0

8451500000

– koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikääri
mistä, laskostusta, leikkaamista tai pykäreunan
tekemistä varten

0

0

8451800000

– muut laitteet

0

0

8451900000

– osat

0

0

8452101010

– – – kokoamattomina
down – CKD)

5

5

8452101090

– – – muut

10

5

8452102000

– – koneet ja laitteet

15

10

8452210000

– – automaattiset

0

0

8452290000

– – muut

0

0

8452300000

– ompelukoneen neulat

0

0

8452400000

– huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset ompelu
koneita varten sekä niiden osat

15

10

8452900000

– muut ompelukoneiden osat

0

0

8453100000

– koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta,
parkitusta tai muuta käsittelyä varten

0

0

8453200000

– koneet ja laitteet jalkineiden valmistusta tai kor
jaamista varten

5

0

8453800000

– muut laitteet

0

0

8453900000

– osat

5

0

8454100000

– konvertterit

5

0

8454200000

– valukokillit ja valusangot

0

0

8454300000

– valukoneet

0

0

(completely

knocked

Huomautukset

24.12.2016
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Tavaran kuvaus

L 356/1021

Perustaso

Luokka

8454900000

– osat

5

0

8455100000

– putkivalssaimet

0

0

8455210000

– – kuumavalssaimet tai yhdistetyt kuuma- ja kyl
mävalssaimet

0

0

8455220000

– – kylmävalssaukseen

0

0

8455300000

– valssaimien telat

0

0

8455900000

– muut osat

0

0

8456100000

– laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä toimivat

0

0

8456200000

– ultraäänellä toimivat

0

0

8456300000

– sähköpurkauksella toimivat

0

0

8456900000

– muut

0

0

8457100000

– työstökeskukset

0

0

8457200000

– yksiasemaiset koneet

0

0

8457300000

– moniasemaiset koneet

0

0

8458111000

– – – yleiskäyttöiset sorvit

0

0

8458112000

– – – revolverisorvit

0

0

8458119000

– – – muut

0

0

8458191000

– – – yleiskäyttöiset sorvit

0

0

8458192000

– – – revolverisorvit

0

0

8458193000

– – – muut, automaattiset

0

0

8458199000

– – – muut

0

0

8458910000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8458990000

– – muut

0

0

8459101000

– – poraukseen

0

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

8459102000

– – avartamiseen

0

0

8459103000

– – jyrsimiseen

0

0

8459104000

– – kierteittämiseen

0

0

8459210000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8459290000

– – muut

5

0

8459310000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8459390000

– – muut

0

0

8459400000

– muut avarruskoneet

5

0

8459510000

– – numeerisesti ohjatut

5

0

8459590000

– – muut

5

0

8459610000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8459690000

– – muut

5

0

8459700000

– muut kierteityskoneet

5

0

8460110000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8460190000

– – muut

0

0

8460210000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8460290000

– – muut

5

0

8460310000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8460390000

– – muut

0

0

8460400000

– hoonaus- tai hiertämiskoneet

0

0

8460901000

– hiontakoneet ja -laitteet

5

0

8460909000

– muut

5

0

Huomautukset
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Euroopan unionin virallinen lehti
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Tavaran kuvaus

L 356/1023

Perustaso

Luokka

8461200000

– poikittaishöylä- tai pistokoneet

0

0

8461300000

– avennuskoneet

0

0

8461400000

– hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistely
koneet

0

0

8461500000

– sahaus- tai katkaisukoneet

0

0

8461901000

– – suunnittelukoneet ja -laitteet

0

0

8461909000

– – muut

0

0

8462101000

– – konevasarat ja takomakoneet

0

0

8462102100

– – – puristimet

10

0

8462102900

– – – muut

10

0

8462210000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8462291000

– – – puristimet

10

5

8462299000

– – – muut

5

0

8462310010

– – – puristimet

0

0

8462310090

– – – muut

5

0

8462391000

– – – puristimet

10

5

8462399000

– – – muut

0

0

8462410000

– – numeerisesti ohjatut

0

0

8462491000

– – – puristimet

5

0

8462499000

– – – muut

0

0

8462910000

– – hydrauliset puristimet

5

0

8462990000

– – muut

10

0

8463101000

– – langan vetämiseen

0

0

8463109000

– – muut

0

0

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

8463200000

– kierteenvalssauskoneet

0

0

8463300000

– langantyöstökoneet

0

0

8463901000

– – niittaamiseen

0

0

8463909000

– – muut

0

0

8464100000

– sahakoneet

0

0

8464200000

– hiomakoneet ja kiillotuskoneet

5

0

8464900000

– muut

5

0

8465100000

– koneet, jotka pystyvät suorittamaan erityyppisiä
työstötoimintoja ilman työkalun vaihtoa toimin
tojen välillä

5

0

8465911000

– – – numeerisesti ohjatut

0

0

8465919100

––––

sirkkelisahat

0

0

8465919200

––––

vannesahat

0

0

8465919900

––––

muut

5

0

8465921000

– – – numeerisesti ohjatut

0

0

8465929000

– – – muut

5

5

8465931000

– – – numeerisesti ohjatut

0

0

8465939000

– – – muut

5

0

8465941000

– – – numeerisesti ohjatut

0

0

8465949000

– – – muut

5

0

8465951000

– – – numeerisesti ohjatut

0

0

8465959000

– – – muut

5

5

8465960000

– – halkaisukoneet sekä viiluleikkurit tai -sorvit

5

0

8465991000

– – – numeerisesti ohjatut

0

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

L 356/1025

Perustaso

Luokka

8465999000

– – – muut

5

0

8466100000

– työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät

0

0

8466200000

– työkappaleenpitimet

0

0

8466300000

– jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet

0

0

8466910000

– – nimikkeen 8464 koneissa käytettävät

0

0

8466920000

– – nimikkeen 8465 koneissa käytettävät

0

0

8466930000

– – nimikkeiden 8456–8461 koneissa käytettävät

5

0

8466940000

– – nimikkeen 8462 tai 8463 koneissa käytettävät

0

0

8467111000

– – – poraus- ja avarruskoneet ja -laitteet ja vas
taavat

0

0

8467112000

– – – ruuvien, pulttien ja mutterien asennukseen
ja poistamiseen

0

0

8467119000

– – – muut

5

0

8467191000

– – – maantiivistyskoneet ja tiejyrät

5

0

8467192000

– – – betonitäryttimet

5

0

8467199000

– – – muut

0

0

8467210000

– – kaikenlaiset porat

15

10

8467220000

– – sahat, myös ketjusahat

15

10

8467290000

– – muut

15

10

8467810000

– – ketjusahat

5

0

8467891000

– – – muut kuin ketjusahat

5

0

8467899000

– – – muut

0

0

8467910000

– – ketjusahojen

0

0

8467920000

– – pneumaattisten työvälineiden

0

0

8467990000

– – muut

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8468100000

– kädessä pidettävät hitsauspolttimet

15

0

8468201000

– – juottamiseen, myös koneet ja laitteet, joita voi
daan käyttää leikkaamiseen

5

0

8468209000

– – muut

5

0

8468800000

– muut laitteet

5

0

8468900000

– osat

15

5

8469001000

– kirjoituskoneet, sähköllä toimivat

10

0

8469009000

– muut

10

0

8470100000

– elektroniset laskimet, jotka pystyvät toimimaan
ilman ulkoista sähkövoimanlähdettä, ja taskuko
koiset tietojen tallennus-, toisto- ja näyttölaitteet,
joissa on laskutoimintoja

10

0

8470210000

– – joissa on tulostuslaite

10

0

8470290000

– – muut

10

0

8470300000

– muut laskukoneet

5

0

8470500000

– kassakoneet

10

0

8470901000

– – postituskoneiden

5

0

8470902000

– – matka- tai pääsylippukoneet

5

0

8470909000

– – muut

10

0

8471300000

– kannettavat automaattiset tietojenkäsittelykoneet,
paino enintään 10 kg, jotka sisältävät ainakin
tietokoneen keskusyksikön (CPU), näppäimistön
ja näytön

0

0

8471410000

– – jotka sisältävät samassa kotelossa ainakin tie
tokoneen keskusyksikön (CPU) sekä yhdistet
tyinä tai erillisinä syöttöyksikön ja tulostusyk
sikön

0

0

8471490000

– – muut, jotka esitetään järjestelminä

0

0

8471500000

– muut tietojenkäsittelykoneet kuin alanimikkeessä
8471 41 tai 8471 49 mainitut, yhdistettynä sa
maan koteloon tai erillisinä jokin tai jotkin kaksi
seuraavista yksiköistä: muistiyksiköt, syöttöyksi
köt, tulostusyksiköt

0

0

Huomautukset
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Luokka

8471602000

– – näppäimistöt, X-Y-koordinaattien syöttölaitteet

0

0

8471609000

– – muut

0

0

8471700000

– muistiyksiköt

0

0

8471800000

– automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muut
yksiköt

0

0

8471900000

– muut

0

0

8472100000

– monistuskoneet, myös mimeografit

0

0

8472300000

– koneet postin lajittelua, taittamista, kuoreenpa
noa, leimasiteellä varustamista, avaamista, sulke
mista tai sinetöimistä varten sekä koneet posti
merkkien kiinnittämistä tai mitätöimistä varten

15

0

8472901000

– – rahan-, kolikoiden ja setelien lajittelu- ja laske
miskoneet

15

0

8472902000

– – seteliautomaatit

15

0

8472903000

– – sekinvarmennuslaitteet

15

0

8472904000

– – lävistys- tai nitomalaitteet

15

0

8472905000

– – pankkiautomaatit

15

0

8472909000

– – muut

15

0

8473100000

– nimikkeen 8469 koneiden ja laitteiden osat ja
tarvikkeet

10

0

8473210000

– – alanimikkeen 8470 10, 8470 21 tai 8470 29
elektronisten laskukoneiden osat ja tarvikkeet

10

0

8473290000

– – muut

10

0

8473300000

– nimikkeen 8471 koneiden ja laitteiden osat ja
tarvikkeet

0

0

8473401000

– – monistuskoneiden

5

0

8473409000

– – muut

10

0

8473500000

– vähintään kahteen nimikkeiden 8469–8472 ko
neeseen käytettäviksi soveltuvat osat ja tarvik
keet

10

0

Huomautukset
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Luokka

8474101000

– – valumuotin purku- ja seulontakoneet

10

0

8474102000

– – täryseulat

10

0

8474109000

– – muut

15

5

8474201000

– – kartiomurskaimet

20

5

8474202000

– – iskujauhatuskoneet ja -laitteet

10

0

8474203000

– – rengasmyllyt

10

0

8474209000

– – muut

10

0

8474311000

– – – kuormitusraja enintään 3 m3

10

5

8474319000

– – – muut

10

5

8474320000

– – koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitu
miin

5

0

8474391000

– – – erityiset, keramiikkateollisuutta varten

0

0

8474392000

– – – sekoittimet valuhiekan valmistamiseksi

15

10

8474399000

– – – muut

10

5

8474801000

– – koneet ja laitteet jähmeiden keraamisten mas
sojen yhteenpuristamista, muotoilua tai valua
varten

5

5

8474802000

– – koneet hiekkavalumuottien valmistamista var
ten

5

0

8474803000

– – koneet asennusvalmiiden
muotoilua varten

10

5

8474809000

– – muut

10

5

8474900000

– osat

5

0

8475100000

– koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektroni
lamppujen, -putkien tai salamalamppujen kokoa
miseksi

5

0

8475210000

– – koneet optisten kuitujen ja niiden esityöstöjen
valmistukseen

5

0

8475290000

– – muut

0

0

betonitavaroiden

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8475900000

– osat

5

0

8476210000

– – joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

0

0

8476290000

– – muut

5

0

8476810000

– – joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

5

0

8476890000

– – muut

5

0

8476900000

– osat

5

0

8477100000

– ruiskupuristuskoneet

0

0

8477200000

– suulakepuristimet

0

0

8477300000

– puhallusmuovauskoneet

0

0

8477400000

– tyhjiömuovauskoneet ja muut lämpömuovausko
neet

0

0

8477510000

– – pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai
uudelleen pinnoitusta varten tai sisärenkaiden
muottivalua tai muuta muotoilua varten

0

0

8477591000

– – – hydrauliset puristimet muotopuristusta var
ten

5

0

8477599000

– – – muut

5

0

8477800000

– muut koneet ja laitteet

0

0

8477900000

– osat

0

0

8478101000

– – suodattimien savukkeisiin asentamista varten

0

0

8478109000

– – muut

0

0

8478900000

– osat

0

0

8479100000

– koneet ja laitteet katu- tai tietöitä, rakennustöitä
tai niiden kaltaisia töitä varten

5

5

8479201000

– – erottamista varten

0

0

8479209000

– – muut

0

0

8479300000

– puristimet lastulevyn tai kuitulevyn valmistami
seksi puusta tai muusta puumaisesta aineesta
sekä muut koneet ja laitteet puun tai korkin kä
sittelyä varten

0

0

Huomautukset
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8479400000

– köyden- tai kaapelinvalmistuskoneet

0

0

8479500000

– teollisuusrobotit, muualle kuulumattomat

0

0

8479600000

– haihdutuslaitteet ilman jäähdyttämiseksi

0

0

8479810000

– – metallin käsittelyä varten, myös sähköjohdon
käämityskoneet

5

0

8479820000

– – koneet sekoittamista, vaivaamista, murskaa
mista, jauhamista, seulomista, homogenoi
mista, emulgoimista tai hämmentämistä var
ten

5

10

8479891000

– – – saippuateollisuutta varten

0

0

8479892000

– – – ilmankostuttimet ja ilmankuivaajat (ei kui
tenkaan nimikkeen 8415 tai 8424 koneet ja
laitteet)

10

0

8479893000

– – – pumpputyyppiset automaattiset voiteluko
neet

5

0

8479894000

– – – öljyputkijohtojen ja sen kaltaisten putkijoh
tojen huoltoa varten

15

10

8479895000

– – – moottorikäyttöiset tuulilasinpyyhinmekanis
mit

0

0

8479898000

– – – puristimet

5

0

8479899000

– – – muut

15

10

8479900000

– osat

15

0

8480100000

– kaavauskehykset metallinvalua varten

5

10

8480200000

– mallipohjat

5

10

8480300000

– valumallit

10

5

8480410000

– – ruiskupuristusta tai painevalua varten

5

0

8480490000

– – muut

10

5

8480500000

– muotit lasia varten

5

10

8480600000

– muotit kivennäisaineita varten

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8480711000

– – – partakoneiden osia varten

5

5

8480719000

– – – muut

5

5

8480790000

– – muut

5

5

8481100000

– paineenalennusventtiilit

0

0

8481200000

– venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa
varten

5

0

8481300000

– takaiskuventtiilit

5

0

8481400000

– varoventtiilit ja ylipaineventtiilit

0

0

8481801000

– – kotitalouskäyttöön tarkoitetut hanat

20

10

8481802000

– – ”joulukuusiventtiilit”

5

0

8481803000

– – renkaiden venttiilit

15

5

8481804000

– – palloventtiilit

0

0

8481805100

– – – vähintään 13,8 MPa:n paineita varten

10

0

8481805900

– – – muut

10

5

8481806000

– – muut luistiventtiilit

5

5

8481807000

– – istukkaventtiilit, joiden läpimitta on enintään
100 mm

0

0

8481808000

– – muut solenoidiventtiilit

5

0

8481809100

– – – jakeluventtiilit

10

5

8481809900

– – – muut

10

5

8481901000

– – ”joulukuusiventtiilien” rungot

0

0

8481909000

– – muut

0

0

8482100000

– kuulalaakerit

5

0

8482200000

– kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8482300000

– pallomaiset rullalaakerit

0

0

8482400000

– neulalaakerit

0

0

8482500000

– lieriörullalaakerit

0

0

8482800000

– muut, myös yhdistetyt kuula- ja rullalaakerit

0

0

8482910000

– – kuulat, neulat ja rullat

0

0

8482990000

– – muut

0

0

8483101000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

8483109100

– – – kampiakselit

0

0

8483109200

– – – nokka-akselit

0

0

8483109300

– – – taipuisat akselit

0

0

8483109900

– – – muut

0

0

8483200000

– laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit

0

0

8483301000

– – ilma-alusten moottoreita varten

0

0

8483309000

– – muut

5

5

8483403000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

8483409100

– – vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

5

5

8483409200

– – – hammas- tai kitkapyörästöt, ei kuitenkaan
erikseen tullille esitettävät hammaspyörät ja
muut voimansiirtoelimet;

0

0

8483409900

– – – muut

0

0

8483500000

– vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät

5

5

8483601000

– – akselikytkimet

0

0

8483609000

– – muut

0

0

8483904000

– – erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ket
jupyörät ja muut voimansiirtoelimet

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8483909000

– – osat

5

0

8484100000

– tiivisteet, jotka on valmistettu komposiittimateri
aaleista

5

5

8484200000

– mekaaniset tiivisteet

5

0

8484900000

– muut

5

0

8486100000

– koneet ja laitteet tankojen ja kiekkojen valmis
tukseen

0

0

8486200000

– koneet ja laitteet puolijohdekomponenttien tai
elektronisten integroitujen piirien valmistukseen

5

0

8486300000

– koneet ja laitteet litteiden näyttöjen valmistuk
seen

0

0

8486400000

– tämän ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eri
tellyt koneet ja laitteet

0

0

8486900000

– osat ja tarvikkeet

0

0

8487100000

– alusten potkurit ja niiden siivet

5

0

8487901000

– – ei-automaattiset voitelulaitteet

15

0

8487902000

– – tiivistysrenkaat (tiivisteet tai pidätysrenkaat)

10

10

8487909000

– – muut

5

0

8501101000

– – moottorit leluja varten

10

10

8501102000

– – yleisvirtamoottorit

5

0

8501109100

– – – tasavirtamoottorit

0

0

8501109200

– – – vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset

5

0

8501109300

– – – vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset

5

0

8501201100

– – – joissa on vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

0

0

8501201900

– – – muut

0

0

8501202100

– – – joissa on vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

0

0
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Luokka

8501202900

– – – muut

5

0

8501311000

– – – moottorit, joissa on vaihdelaatikot ja muut
vaihteistot

0

0

8501312000

– – – muut moottorit

0

0

8501313000

– – – tasavirtageneraattorit

0

0

8501321000

– – – moottorit, joissa on vaihdelaatikot ja muut
vaihteistot

0

0

8501322100

––––

antoteho enintään 7,5 kW

0

0

8501322900

––––

muut

0

0

8501324000

– – – tasavirtageneraattorit

0

0

8501331000

– – – moottorit, joissa on vaihdelaatikot ja muut
vaihteistot

0

0

8501332000

– – – muut moottorit

0

0

8501333000

– – – tasavirtageneraattorit

0

0

8501341000

– – – moottorit, joissa on vaihdelaatikot ja muut
vaihteistot

0

0

8501342000

– – – muut moottorit

0

0

8501343000

– – – tasavirtageneraattorit

0

0

8501401100

– – – joissa on vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

0

0

8501401900

– – – muut

0

0

8501402100

– – – joissa on vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

0

0

8501402900

– – – muut

0

0

8501403100

– – – joissa on vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

0

0

8501403900

– – – muut

0

0

8501404100

– – – joissa on vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

0

0
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Perustaso

Luokka

8501404900

– – – muut

0

0

8501511000

– – – joissa on vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

0

0

8501519000

– – – muut

0

0

8501521000

– – – antoteho enintään 7,5 kW

0

0

8501522000

– – – antoteho suurempi kuin 7,5 kW, mutta
enintään 18,5 kW

0

0

8501523000

– – – antoteho suurempi kuin 18,5 kW, mutta
enintään 30 kW

0

0

8501524000

– – – antoteho suurempi kuin 30 kW, mutta
enintään 75 kW

0

0

8501530000

– – antoteho suurempi kuin 75 kW

0

0

8501611000

– – – antoteho enintään 18,5 kVA

0

0

8501612000

– – – antoteho suurempi kuin 18,5 kVA, mutta
enintään 30 kVA

5

0

8501619000

– – – muut

5

0

8501620000

– – antoteho suurempi kuin 75 kVA, mutta enin
tään 375 kVA

5

0

8501630000

– – antoteho suurempi kuin 375 kVA, mutta
enintään 750 kVA

0

0

8501640000

– – antoteho suurempi kuin 750 kVA

0

0

8502111000

– – – vaihtovirtaa tuottavat

0

0

8502119000

– – – muut

0

0

8502121000

– – – vaihtovirtaa tuottavat

0

0

8502129000

– – – muut

0

0

8502131000

– – – vaihtovirtaa tuottavat

0

0

8502139000

– – – muut

0

0

8502201000

– – vaihtovirtaa tuottavat

0

0
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Luokka

8502209000

– – muut

0

0

8502310000

– – tuulivoimalla toimivat

0

0

8502391000

– – – vaihtovirtaa tuottavat

0

0

8502399000

– – – muut

0

0

8502400000

– pyörivät sähkömuuttajat

0

0

8503000000

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti nimikkeen 8501 tai 8502 koneissa

0

0

8504100000

– purkauslamppujen kuristimet

15

10

8504211100

––––

teho enintään 1 kVA

5

5

8504211900

––––

muut

15

10

8504219000

– – – muut

15

10

8504221000

– – – teho suurempi kuin 650 kVA, mutta enin
tään 1 000 kVA

15

10

8504229000

– – – muut

15

10

8504230000

– – teho suurempi kuin 10 000 kVA

0

0

8504311000

– – – teho enintään 0,1 kVA

0

0

8504319000

– – – muut

0

0

8504321000

– – – teho suurempi kuin 1 kVA, mutta enintään
10 kVA

15

0

8504329000

– – – muut

15

0

8504330000

– – teho suurempi kuin 16 kVA, mutta enintään
500 kVA

15

10

8504341000

– – – teho enintään 1 600 kVA

15

10

8504342000

– – – teho suurempi kuin 1 600 kVA, mutta
enintään 10 000 kVA

15

10
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Perustaso

Luokka

8504343000

– – – teho suurempi kuin 10 000 kVA

0

0

8504401000

– – keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmä
(UPS-varavirtalähde)

5

10

8504402000

– – elektroniset sytyttimet

5

10

8504409000

– – muut

0

0

8504501000

– – enintään 260 V:n käyttöjännitettä ja enintään
30 A:n nimellisvirtaa varten

5

0

8504509000

– – muut

5

0

8504900000

– osat

0

0

8505110000

– – metallia

10

0

8505191000

– – – magneettinauhat, kumia tai muovia

10

10

8505199000

– – – muut

10

5

8505200000

– sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut

5

0

8505901000

– – sähkömagneetit

5

0

8505902000

– – istukat ja vastaavat pitimet

10

0

8505903000

– – sähkömagneettiset nostopäät

10

0

8505909000

– – osat

10

0

8506101100

– – – lieriön muotoiset

5

10

8506101200

– – – napin muotoiset

15

0

8506101900

– – – muut

15

10

8506109100

– – – lieriön muotoiset

15

10

8506109200

– – – napin muotoiset

15

0

8506109900

– – – muut

15

10

8506301000

– – lieriön muotoiset

15

0

8506302000

– – napin muotoiset

15

0
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Luokka

8506309000

– – muut

15

0

8506401000

– – lieriön muotoiset

15

0

8506402000

– – napin muotoiset

15

0

8506409000

– – muut

15

0

8506501000

– – lieriön muotoiset

15

0

8506502000

– – napin muotoiset

5

0

8506509000

– – muut

15

0

8506601000

– – lieriön muotoiset

15

0

8506602000

– – napin muotoiset

15

0

8506609000

– – muut

15

0

8506801000

– – lieriön muotoiset

15

0

8506802000

– – napin muotoiset

15

0

8506809000

– – muut

15

0

8506900000

– osat

10

0

8507100000

– lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden
käynnistämiseen

20

10

8507200000

– muut lyijyakut

20

10

8507300000

– nikkeli-kadmium-akut

15

0

8507400000

– nikkeli-rauta-akut

15

0

8507800000

– muut akut

5

10

8507901000

– – säiliöt ja kannet

5

0

8507902000

– – erottimet

5

0

8507903000

– – akkujen levyt

10

10

8507909000

– – muut

5

0
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Perustaso

Luokka

8508110000

– – joiden teho on enintään 1 500 W ja joiden
pölypussin tai muun säiliön tilavuus on enin
tään 20 l

30

10

8508190000

– – muut

30

10

8508600000

– muut pölynimurit

20

0

8508700000

– osat

10

5

8509401000

– – sekoittimet

20

5

8509409000

– – muut

30

5

8509801000

– – lattiankiillotuskoneet

20

5

8509802000

– – jätemyllyt

20

5

8509809000

– – muut

20

5

8509900000

– osat

10

5

8510100000

– partakoneet

20

10

8510201000

– – hiustenleikkuuta varten

5

10

8510202000

– – keritsemistä varten

5

10

8510300000

– ihokarvojen poistolaitteet

20

0

8510901000

– – leikkuupäät, kampaterät, leikkuuterät ja veitsi
terät

5

0

8510909000

– – muut

5

0

8511101000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

8511109000

– – muut

15

0

8511201000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

8511209000

– – muut

0

0

8511301000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

8511309100

– – – virranjakajat

10

0

8511309200

– – – sytytyskelat

10

0

8511401000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

8511409000

– – muut

5

0

8511501000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

8511509000

– – muut

0

0

8511801000

– – ilma-alusten moottoreita varten

5

0

8511809000

– – muut

10

0

8511901000

– – ilma-alusten moottoreihin tarkoitettujen lait
teiden osat

5

0

8511902100

– – – katkoimen kärjet

10

10

8511902900

– – – muut

10

0

8511903000

– – sytytystulppien osat, muut kuin ilma-alusten
moottoreihin tarkoitetut

10

0

8511909000

– – muut

0

0

8512100000

– valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet, jollai
sia käytetään polkupyörissä

5

0

8512201000

– – ajovalot
(muut
kuin
alanimikkeen
8539 10 00 umpiovalonheittimet (sealedbeam lamp units)

10

5

8512209000

– – muut

10

5

8512301000

– – torvet

10

10

8512309000

– – muut

10

10

8512400000

– tuulilasinpyyhkimet sekä jään- tai huurunpoisto
laitteet

5

0

8512901000

– – moottoriajoneuvoihin tai polkupyöriin tarkoi
tettujen tuulilasinpyyhkimien varret ja sulat

10

5

8512909000

– – muut

10

5

8513101000

– – turvavalaisimet

5

0

8513109000

– – muut

20

10

8513900000

– osat

0

0

8514100000

– vastuslämpöuunit (epäsuora lämmitys)

5

10

8514200000

– induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat
uunit

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8514301000

– – valokaariuunit

0

0

8514309000

– – muut

5

0

8514400000

– muut induktion tai dielektrisen häviön avulla
toimivat aineiden kuumentamiseen käytettävät
laitteet

0

0

8514900000

– osat

5

0

8515110000

– – juottokolvit ja -pistoolit

0

0

8515190000

– – muut

15

0

8515210000

– – täys- tai puoliautomaattiset

0

0

8515290000

– – muut

5

0

8515310000

– – täys- tai puoliautomaattiset

5

0

8515390000

– – muut

0

0

8515801000

– – ultraäänellä toimivat

5

0

8515809000

– – muut

5

0

8515900000

– osat

0

0

8516100000

– vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat
sekä uppokuumentimet, sähköllä toimivat

20

10

8516210000

– – varaavat lämmittimet

20

5

8516291000

– – – kamiinat

20

5

8516299000

– – – muut

20

5

8516310000

– – hiustenkuivaajat

30

10

8516320000

– – muut hiustenkäsittelylaitteet

20

10

8516330000

– – käsienkuivaamislaitteet

20

5

8516400000

– sähkösilitysraudat

20

10

8516500000

– mikroaaltouunit

30

10

8516601000

– – uunit

30

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8516602000

– – liedet

30

10

8516603000

– – uunit, grillit ja paahtimet (muut kuin leivän
paahtimet)

20

10

8516710000

– – kahvin- tai teenkeittimet

20

5

8516720000

– – leivänpaahtimet

20

5

8516790000

– – muut

20

0

8516800000

– sähkökuumennusvastukset

5

10

8516900000

– osat

5

0

8517110000

– – lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on
langaton luuripuhelin

10

0

8517120010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

15

10

8517120090

– – muut

15

10

8517180000

– – muut

10

0

8517610000

– – tukiasemat

5

0

8517621000

– – – automaattiset kytkentälaitteet puhelin- tai
lennätinliikennettä varten

10

0

8517622000

– – – televiestintälaitteet kantoaaltojärjestelmiä tai
digitaalijärjestelmiä varten

0

0

8517629000

– – – muut

5

0

8517691000

– – – kuvapuhelimet

10

0

8517692000

– – – radiopuhelin- tai radiolennätinvastaanotti
met

5

0

8517699000

– – – muut

5

0

8517700000

– osat

0

0

8518100000

– mikrofonit ja niiden jalustat

15

0

8518210000

– – yksittäiset kaiuttimet, koteloidut

15

0

8518220000

– – kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon
asennettuna

15

0

Huomautukset

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

L 356/1043

Perustaso

Luokka

8518290000

– – muut

10

0

8518300000

– kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt

15

10

8518400000

– sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet

15

0

8518500000

– sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

15

0

8518901000

– – kartiot, äänikalvot ja napalevyt

10

10

8518909010

– – – huonekalut, kaapit ja kotelot

5

5

8518909090

– – – muut

10

5

8519200000

– kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla
tai muulla maksutavalla toimivat laitteet

20

5

8519301000

– – joissa on automaattinen levynvaihdin

20

5

8519309000

– – muut

20

5

8519500000

– puhelinvastaajat

20

10

8519811000

– – – kasettisoittimet

20

5

8519812000

– – toistolaitteet optisia lukulaitteita varten

20

10

8519819000

– – – muut

20

10

8519891000

– – – levysoittimet

20

5

8519899000

– – – muut

20

10

8521100000

– magneettinauhatyyppiset

20

10

8521901000

– – jollaisia käytetään tallentamiseen laserlevylle
(cd-levylle)

20

0

8521909010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

20

10

8521909090

– muut

20

10

8522100000

– äänirasiat

15

0

8522902000

– – huonekalut ja laatikot

5

5

8522903000

– – asentamattomat safiirit ja timantit äänineuloja
varten

5

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8522904000

– – toistomekanismit optisia lukulaitteita varten

5

0

8522905000

– – kasettityyppiset toistomekanismit

5

0

8522909000

– – muut

5

5

8523210000

– – kortit, joissa on magneettiraita

25

10

8523291000

– – – magneettilevyt

15

10

8523292100

––––

leveys enintään 4 mm

15

0

8523292200

––––

leveys suurempi kuin 4 mm, mutta enin
tään 6,5 mm

15

0

8523292300

––––

leveys suurempi kuin 6,5 mm

15

0

8523293100

––––

leveys enintään 4 mm

15

0

8523293200

––––

leveys suurempi kuin 4 mm, mutta enin
tään 6,5 mm

15

0

8523293300

––––

leveys suurempi kuin 6,5 mm

15

0

8523299010

––––

muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan
toistoon

15

5

8523299090

––––

muut

15

0

8523401000

– – tallentamattomat

5

10

8523402100

– – – äänen toistoon

15

10

8523402200

– – – kuvan tai sekä kuvan että äänen toistoon

25

10

8523402900

– – – muut

15

10

8523510000

– – haihtumattomat puolijohdemuistit

15

0

8523520000

– – toimikortit

0

0

8523591000

– – – etälukukortit ja -merkit

0

0

8523599000

– – – muut

15

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8523801000

– – levyt (tyhjät tai tallenteita sisältävät), nauhat,
filmit ja muut valmistetut matriisit ja isiöt

15

10

8523802100

– – – opetustarkoitukseen

15

10

8523802900

– – – muut

15

10

8523803000

– – muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan tois
toon

15

10

8523809000

– – muut

15

10

8525501000

– – yleisradiolähetyksiä varten

15

0

8525502000

– – televisiolähetyksiä varten

15

0

8525601000

– – radiopuhelimia tai radiolennättimiä varten

15

0

8525602000

– – yleisradiolähettimet

15

0

8525801000

– – televisiokamerat

5

0

8525802000

– – digitaalikamerat ja videokameranauhurit

25

10

8526100000

– tutkalaitteet

5

0

8526910000

– – radionavigointilaitteet

5

0

8526920000

– – radiokauko-ohjauslaitteet

5

0

8527120000

– – taskukokoiset radiokasettisoittimet:

20

10

8527130000

– – muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen tal
lennus- tai toistolaitteet

20

10

8527190000

– – muut

20

5

8527210010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

0

0

8527210090

– – muut

20

10

8527290000

– – muut

20

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8527910000

– – joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai tois
tolaitteet:

20

10

8527920000

– – joihin on yhdistetty kello, mutta ei äänen tal
lennus- tai toistolaitteita

20

10

8527990000

– – muut

20

10

8528410000

– – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasial
lisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tieto
jenkäsittelyjärjestelmissä

0

0

8528490000

– – muut

20(*): 5 % enintään 20 tuu
maa, 5 % + 73,11 USD ku
kin suurempi kuin 20
mutta enintään 32 tuumaa,
5 % + 140,32 USD kukin
suurempi kuin 32 mutta
enintään 41 tuumaa, 5 %
+ 158,14 USD kukin suu
rempi kuin 41 mutta enin
tään 50 tuumaa, 20 % suu
rempi kuin 50 tuumaa

10

8528510000

– – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasial
lisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tieto
jenkäsittelyjärjestelmissä

0

0

8528590000

– – muut

20(*): 5 % enintään 20 tuu
maa, 5 % + 73,11 USD ku
kin suurempi kuin 20
mutta enintään 32 tuumaa,
5 % + 140,32 USD kukin
suurempi kuin 32 mutta
enintään 41 tuumaa, 5 %
+ 158,14 USD kukin suu
rempi kuin 41 mutta enin
tään 50 tuumaa, 20 % suu
rempi kuin 50 tuumaa

10

8528610000

– – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasial
lisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tieto
jenkäsittelyjärjestelmissä

0

0

8528690000

– – muut

20

0

8528710000

– – joihin ei ole tarkoitettu sisällytettäväksi video
näyttöä tai kuvaruutua

20

10
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L 356/1047

Perustaso

Luokka

20

10

20(*): 5 % + 39,97 USD
kukin enintään 20 tuumaa,
5 % + 73,11 USD kukin
suurempi kuin 20 mutta
enintään 32 tuumaa, 5 %
+ 140,32 USD kukin suu
rempi kuin 32 mutta enin
tään 41 tuumaa, 5 %
+ 158,14 USD kukin suu
rempi kuin 41 mutta enin
tään 50 tuumaa, 20 % suu
rempi kuin 50 tuumaa

10

8528720010

– – – kokoamattomina
down – CKD)

8528720090

– – – muut

8528730000

– – muut, mustavalko- tai muut yksivärinäytöt

20

10

8529101000

– – ferriittiantennit

10

0

8529102000

– – parapoloidiantennit

15

10

8529109000

– – muut; osat

15

10

8529901010

– – – kotelot ja etuosat

0

0

8529901090

– – – muut

15

0

8529902000

– – kortit, joissa on painettuja tai pinta-asennet
tuja komponentteja

5

10

8529909000

– – muut

20

5

8530100000

– rauta- ja raitioteiden laitteet

15

0

8530801000

– – liikennevalot ja niitä ohjaavat laitteet

15

10

8530809000

– – muut

15

0

8530900000

– osat

10

0

8531100000

– murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset
laitteet

15

10

8531200000

– ilmaisintaulut, joissa on nestekiteitä (LCD) tai va
lodiodeja (LED)

5

0

8531800000

– muut laitteet

15

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8531900000

– osat

5

0

8532100000

– kiinteät kondensaattorit, jotka on suunniteltu
käytettäviksi 50/60 Hz:n piireissä ja joiden lois
tehon varastoimiskyky on vähintään 0,5 kvaria
(vaihesiirtokondensaattorit)

5

0

8532210000

– – tantaalikondensaattorit

0

0

8532220000

– – alumiinielektrolyyttikondensaattorit

5

0

8532230000

– – keraamisesti eristetyt, yksikerroksiset konden
saattorit

0

0

8532240000

– – keraamisesti eristetyt, monikerroksiset kon
densaattorit

0

0

8532250000

– – paperi- tai muovieristeiset kondensaattorit

0

0

8532290000

– – muut

0

0

8532300000

– säädettävät ja aseteltavat kondensaattorit

5

0

8532900000

– osat

5

0

8533100000

– kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset

0

0

8533210000

– – tehonkesto enintään 20 W

5

0

8533290000

– – muut

0

0

8533311000

– – reostaatit enintään 260 V:n nimellisjännitettä
ja enintään 30 A:n virtaa varten

10

0

8533312000

– – – potentiometrit

0

0

8533319000

– – – muut

10

0

8533391000

– – – reostaatit enintään 260 V:n nimellisjänni
tettä ja enintään 30 A:n virtaa varten

0

0

8533392000

– – – muut reostaatit

0

0

8533393000

– – – potentiometrit

0

0

8533399000

– – – muut

0

0
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Perustaso

Luokka

8533401000

– – – reostaatit enintään 260 V:n nimellisjänni
tettä ja enintään 30 A:n virtaa varten

0

0

8533402000

– – muut reostaatit

0

0

8533403000

– – hiilipotentiometrit

0

0

8533404000

– – muut potentiometrit

0

0

8533409000

– – muut

0

0

8533900000

– osat

10

0

8534000000

Painetut piirit

0

0

8535100000

– varokkeet

0

0

8535210000

– – pienempää kuin 72,5 kV:n nimellisjännitettä
varten

5

0

8535290000

– – muut

0

0

8535300000

– erottimet ja kytkinlaitteet

5

0

8535401000

– – ylijännitesuojat ja jännitteen rajoittimet

5

0

8535402000

– – syöksyaaltosuojat

5

0

8535901000

– – kommutaattorit

5

0

8535909000

– – muut

5

0

8536101000

– – varokkeet 87 ryhmän kuljetusvälineitä ja kul
kuneuvoja varten

0

0

8536102000

– – muut, enintään 260 V:n nimellisjännitettä ja
enintään 30 A:n virtaa varten

15

10

8536109000

– – muut

15

10

8536202000

– – enintään 260 V:n nimellisjännitettä ja enin
tään 100 A:n virtaa varten

5

5

8536209000

– – muut

5

5

8536301100

– – – purkauslaitteet, joissa elektrodit ovat kaasu
maisessa tilassa, puhelinlinjojen suojaamista
varten

5

0

8536301900

– – – muut

5

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8536309000

– – muut

5

0

8536411000

– – – enintään 30 A:n virtaa varten

5

0

8536419000

– – – muut

5

0

8536491100

––––

kontaktorit

0

0

8536491900

––––

muut

0

0

8536499000

– – – muut

15

0

8536501100

– – 87 ryhmän kuljetusvälineitä ja kulkuneuvoja
varten

5

0

8536501900

– – – muut

0

0

8536509000

– – muut

0

0

8536610000

– – lampunpitimet

5

10

8536690000

– – muut

5

10

8536700000

– liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valo
kaapeleita varten

0

0

8536901000

– – laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä tai siihen
liittämistä varten, enintään 260 V:n nimellis
jännitettä ja enintään 30 A:n virtaa varten

0

0

8536902000

– – liitäntänavat enintään 24 V:n nimellisjännitettä
varten

5

0

8536909000

– – muut

5

0

8537101000

– – ohjelmoitavat logiikat

15

10

8537109000

– – muut

15

5

8537200000

– – suurempaa kuin 1 000 V:n nimellisjännitettä
varten

15

0

8538100000

– taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut
nimikkeen 8537 tavaroiden alustat, ilman niihin
kuuluvia laitteita

5

5

8538900000

– muut

5

5

8539100000

– umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units)

15

0
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Perustaso

Luokka

8539210000

– – volframihalogeenilamput

15

10

8539221000

– – – miniatyyrilamput

15

10

8539229000

– – – muut

15

10

8539291000

– – – katuvalaistusta tai nimikkeen 8512 merki
nantolaitteita, muuta kuin sisävalaistusta,
varten

15

10

8539292000

– – – miniatyyrilamput

15

10

8539299000

– – – muut

15

10

8539311000

– – – suorat putket

0

0

8539312000

– – – ympyränmuotoiset putket

0

0

8539313000

– – – energiansäästölamput, myös integroidut

0

0

8539319000

– – – muut

0

0

8539320000

– – elohopea- tai natriumhöyrylamput metallihali
dilamput

30

5

8539392000

– – – lamppusalamat

15

10

8539399000

– – – muut

15

10

8539410000

– – kaarilamput

5

10

8539490000

– – muut

5

10

8539901000

– – kierrekannat

0

0

8539909000

– – muut

0

0

8540110000

– – värinäyttöiset

0

0

8540120000

– – mustavalkonäyttöiset tai muut yksivärinäyttöi
set

5

0

8540200000

– televisiokameraputket; kuvanmuuttoputket ja
kuvanvahvistinputket; muut valokatodiputket

5

0

8540400000

– tieto-/grafiikkanäyttöputket, värilliset, joiden fos
foripisteiden välinen etäisyys näytöllä on pie
nempi kuin 0,4 mm

5

0

8540500000

– tieto-/grafiikkanäyttöputket, mustavalkoiset tai
muut yksiväriset

5

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8540600000

– muut katodisädeputket

5

0

8540710000

– – magnetronit

5

0

8540720000

– – klystronit

0

0

8540790000

– – muut

5

0

8540810000

– – vastaanottoputket ja vahvistinputket

5

0

8540890000

– – muut

5

0

8540910000

– – katodisädeputkien

5

0

8540990000

– – muut

5

0

8541100000

– diodit, muut kuin valolle herkät diodit ja valo
diodit

5

0

8541210000

– – joiden tehohäviö on pienempi kuin 1 W

0

0

8541290000

– – muut

0

0

8541300000

– tyristorit, diakit ja triakit, muut kuin valolle her
kät

5

0

8541401000

– – fotojännitekennot, myös jos ne on koottu mo
duuleiksi tai paneeleiksi

0

0

8541409000

– – muut

0

0

8541500000

– muut puolijohdekomponentit

0

0

8541600000

– asennetut pietsosähköiset kiteet

5

0

8541900000

– osat

0

0

8542310000

– – prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla varus
tetut, muuntimet, loogiset piirit, vahvistimet,
kello- ja ajastinpiirit tai muut piirit

0

0

8542320000

– – muistit

0

0

8542330000

– – vahvistimet

0

0

8542390000

– – muut

0

0

8542900000

– osat

0

0
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Perustaso

Luokka

8543100000

– hiukkaskiihdyttimet

5

0

8543200000

– signaaligeneraattorit

10

5

8543300000

– koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pin
noittamista, elektrolyysiä tai elektroforeesia var
ten

10

5

8543701000

– – sähköaitojen energialähteet

5

0

8543702000

– – metallinilmaisimet

0

0

8543703000

– – kaukosäätimet

0

0

8543709000

– – muut

0

0

8543900000

– osat

0

0

8544110000

– – kuparia

10

10

8544190000

– – muut

10

10

8544200000

– koaksiaalikaapeli ja muut koaksiaaliset sähköjoh
timet

15

10

8544300000

– sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollai
sia käytetään ajoneuvoissa

15

10

8544421000

– – jollaisia käytetään tietoliikenteessä

15

10

8544422000

– – – muut, kuparia

15

10

8544429000

– – – muut

15

10

8544491000

– – – kuparia

15

10

8544499000

– – – muut

15

10

8544601000

– – kuparia

15

10

8544609000

– – muut

15

10

8544700000

– optiset kuitukaapelit

0

0

8545110000

– – jollaisia käytetään uuneissa

0

0

8545190000

– – muut

0

0

8545200000

– harjat

0

0

Huomautukset
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Luokka

8545902000

– – paristohiilet

5

0

8545909000

– – muut

0

0

8546100000

– lasia

5

0

8546200000

– keraamista ainetta

10

10

8546901000

– – silikonia

5

10

8546909000

– – muut

5

10

8547101000

– – sytytystulppien rungot

10

0

8547109000

– – muut

10

0

8547200000

– muovia olevat eristystarvikkeet

0

0

8547901000

– – putket ja niiden liitososat, epäjaloa metallia,
sisäisesti eristetyt

0

0

8547909000

– – muut

10

0

8548100010

– – joissa on ferriittejä

15

0

8548100090

– – muut

15

0

8548900020

– – joissa on ferriittejä

5

0

8548900090

– – muut

15

0

8601100000

– ulkoisella virtalähteellä toimivat

5

0

8601200000

– sähköakuilla toimivat

0

0

8602100000

– dieselsähköveturit

5

0

8602900000

– muut

5

0

8603100000

– ulkoisella virtalähteellä toimivat

5

0

8603900000

– muut

5

0

8604001000

– itseliikkuvat

5

0

8604009000

– muut

5

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8605000000

Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut; matkata
vara-, posti- ja muut erikoisvaunut (ei kuitenkaan
nimikkeeseen 8604 kuuluvat)

20

0

8606100000

– säiliö- ja niiden kaltaiset vaunut

20

10

8606300000

– itsetyhjentävät vaunut, muut kuin alanimikkee
seen 8606 10 kuuluvat

20

10

8606910000

– – umpivaunut

20

10

8606920000

– avovaunut, joissa on kiinteät, suuremmat kuin
60 cm korkeat sivut

20

10

8606990000

– – muut

20

0

8607110000

– – moottoritelit ja bissel-moottoritelit

5

0

8607120000

– – muut telit ja bissel-telit

5

0

8607190000

– – muut, myös osat

5

0

8607210000

– – ilmajarrut ja niiden osat

5

0

8607290000

– – muut

5

0

8607300000

– koukut ja muut kytkinlaitteet, puskurit sekä nii
den osat

5

0

8607910000

– – veturien

5

0

8607990000

– – muut

5

0

8608000000

Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät lait
teet; mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merki
nanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslait
teet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväy
liä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten;
edellä mainittujen tavaroiden osat

15

5

8609000000

Kontit (myös nesteenkuljetuskontit), jotka on erityi
sesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa
kuljetusmuotoa varten

15

0

8701100000

– yksiakseliset puutarhatraktorit (”pedestrian cont
rolled tractors”)

0

0

8701200080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

0

0

Huomautukset
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Luokka

8701200090

– – muut

0

0

8701300000

– telaketjutraktorit

0

0

8701900000

– muut

0

0

8702101080

– – – kokoamattomina
down – CKD)

0

0

8702101090

– – – muut

35

10

8702109080

– – – kokoamattomina
down – CKD)

0

0

8702109090

– – – muut

10

7

8702901080

– – – kokoamattomina
down – CKD)

0

0

8702901090

– – – muut

10

0

8702909180

––––

kokoamattomina
down – CKD)

0

0

8702909190

––––

muut

35

10

8702909980

––––

kokoamattomina
down – CKD)

0

0

8702909991

––––

hybridiajoneuvot

0

0

8702909992

––––

hybridiajoneuvot
kokoamattomina
(completely knocked down – CKD)

3

0

8702909999

––––

muut

0

0

8703100000

– erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut
ajoneuvot; golfvaunut ja niiden kaltaiset ajoneu
vot

20

5

8703210080

– – – kokoamattomina
down – CKD)

10, alennettua %-määräistä
arvotullia sovelletaan tuot
teeseen sisältyvien Ecuado
rin tuotteiden prosenttio
suuden perusteella COMEX:
n päätöslauselmassa nro 65
olevan liitteen II mukaisesti,
vähimmäistulli 5 %

7

8703210090

– – – muut

35

7

8703221080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

10, alennettua %-määräistä
arvotullia sovelletaan tuot
teeseen sisältyvien Ecuado
rin tuotteiden prosenttio
suuden perusteella COMEX:
n päätöslauselmassa nro 65
olevan liitteen II mukaisesti,
vähimmäistulli 5 %

7

8703221090

––––

muut

40

7

(completely

(completely

(completely

knocked

knocked

knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely

knocked

(completely knocked
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8703229080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703229090

––––

muut

8703231080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703231090

––––

muut

8703239080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703239090

––––

muut

8703241080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703241090

––––

muut

8703249080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

L 356/1057

Perustaso

Luokka

10, alennettua %-määräistä
arvotullia sovelletaan tuot
teeseen sisältyvien Ecuado
rin tuotteiden prosenttio
suuden perusteella COMEX:
n päätöslauselmassa nro 65
olevan liitteen II mukaisesti,
vähimmäistulli 5 %

7

40

7

10 ja 14, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 4,38 %

7

40, 35 % ainoastaan ajo
neuvoissa, joiden moottorin
iskutilavuus suurempi kuin
1 900 cm3

7

10 ja 14, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 4,38 %

7

40, 35 % ainoastaan ajo
neuvoissa, joiden moottorin
iskutilavuus suurempi kuin
1 900 cm3

7

18, alennettua %-määräistä
arvotullia sovelletaan tuot
teeseen sisältyvien Ecuado
rin tuotteiden prosenttio
suuden perusteella COMEX:
n päätöslauselmassa nro 65
olevan liitteen II mukaisesti,
vähimmäistulli 4,38 %

7

35

7

18, alennettua %-määräistä
arvotullia sovelletaan tuot
teeseen sisältyvien Ecuado
rin tuotteiden prosenttio
suuden perusteella COMEX:
n päätöslauselmassa nro 65
olevan liitteen II mukaisesti,
vähimmäistulli 4,38 %

7
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8703249090

––––

muut

8703311080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703311090

––––

muut

8703319080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703319090

––––

muut

8703321080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703321090

––––

muut

8703329080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703329090

––––

muut

8703331080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

24.12.2016

Perustaso

Luokka

35

7

10, alennettua %-määräistä
arvotullia sovelletaan tuot
teeseen sisältyvien Ecuado
rin tuotteiden prosenttio
suuden perusteella COMEX:
n päätöslauselmassa nro 65
olevan liitteen II mukaisesti,
vähimmäistulli 5 %

7

40

7

10, alennettua %-määräistä
arvotullia sovelletaan tuot
teeseen sisältyvien Ecuado
rin tuotteiden prosenttio
suuden perusteella COMEX:
n päätöslauselmassa nro 65
olevan liitteen II mukaisesti,
vähimmäistulli 5 %

7

40

7

10 ja 14, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

7

40

7

10 ja 14, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

7

40

7

14 ja 18, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

7

Huomautukset
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L 356/1059

Perustaso

Luokka

40

7

14 ja 18, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

7

40

7

8703331090

––––

muut

8703339080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8703339090

––––

muut

8703900080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

14 ja 18, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

7

8703900091

––––

hybridiajoneuvot

35(*): 0 % ajoneuvoissa, joi
den moottorin iskutilavuus
enintään 2 000 cm3; 10 %
ajoneuvoissa, joiden moot
torin iskutilavuus 2 001–
3 000 cm3;
20 % ajoneuvoissa, joiden
moottorin iskutilavuus
3 001–4 000 cm3;
35 % ajoneuvoissa, joiden
moottorin iskutilavuus suu
rempi kuin 4 000 cm3

7

8703900092

––––

hybridiajoneuvot
kokoamattomina
(completely knocked down – CKD)

14 ja 18, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

7

8703900099

– muut

35

7

8704100080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

3

0

8704100090

– – muut

15

0

8704211080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

5–9 %, alennettua %-mää
räistä arvotullia sovelletaan
tuotteeseen sisältyvien
Ecuadorin tuotteiden pro
senttiosuuden perusteella
COMEX:n päätöslausel
massa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

10

8704211090

––––

muut

40

10

(completely knocked

(completely knocked
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8704219080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

(completely knocked

8704219090

––––

muut

8704221080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704221090

––––

muut

8704222080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704222090

––––

muut

8704229080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704229090

––––

muut

8704230080

– – – kokoamattomina
down – CKD)

8704230090

– – – muut

8704311080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704311090

––––

muut

8704319080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704319090

––––

muut

8704321080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704321090

––––

muut

8704322080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704322090

––––

muut

8704329080

––––

kokoamattomina
down – CKD)

8704329090

––––

muut

8704900080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely

knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

(completely knocked

24.12.2016

Perustaso

Luokka

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

10

5

0

0

10

5

5–9 %, alennettua %-mää
räistä arvotullia sovelletaan
tuotteeseen sisältyvien
Ecuadorin tuotteiden pro
senttiosuuden perusteella
COMEX:n päätöslausel
massa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

10

40

10

0

0

10

10

3

0

10

10

3

0

15

10

3

0

10

10

0

0
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L 356/1061

Perustaso

Luokka

8704900091

– – – hybridiajoneuvot

35(*): 0 %, ainoastaan ajo
neuvot, joiden moottorin
iskutilavuus enintään
2 000 cm3; 10 %, ainoas
taan ajoneuvot, joiden
moottorin iskutilavuus
2 001–3 000 cm3;
20 %, ainoastaan ajoneu
vot, joiden moottorin isku
tilavuus 3 001–4 000 cm3;
35 %, joiden moottorin is
kutilavuus suurempi kuin
4 000 cm3

10

8704900092

– – – hybridiajoneuvot kokoamattomina (comple
tely knocked down – CKD)

14 ja 18, alennettua
%-määräistä arvotullia so
velletaan tuotteeseen sisäl
tyvien Ecuadorin tuotteiden
prosenttiosuuden perus
teella COMEX:n päätöslau
selmassa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

10

8704900099

– – – muut

10

10

8705100000

– nosturiautot

5

0

8705200000

– porausautot

10

0

8705300000

– paloautot

10

5

8705400000

– betoninsekoitinautot

10

0

8705901100

– – – kadunlakaisuautot

10

0

8705901900

– – – muut

10

10

8705902000

– – röntgenautot

5

0

8705909000

– – muut

10

0

8706001080

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

0

0

8706001090

– – muut

35

5

8706002180

– – – kokoamattomina
down – CKD)

0

0

8706002190

– – – muut

10

0

8706002980

– – – kokoamattomina
down – CKD)

0

0

8706002990

– – – muut

10

0

8706009180

– – – kokoamattomina
down – CKD)

40(*): alennettua %-mää
räistä arvotullia sovelletaan
tuotteeseen sisältyvien
Ecuadorin tuotteiden pro
senttiosuuden perusteella
COMEX:n päätöslausel
massa nro 65 olevan liit
teen II mukaisesti, vähim
mäistulli 5 %

7

(completely

(completely

(completely

knocked

knocked

knocked
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

10

10

0

0

8706009190

– – – muut

8706009280

– – – kokoamattomina
down – CKD)

8706009290

– – – muut

10

10

8706009980

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

3

0

8706009991

– – – hybridiajoneuvot

0

0

8706009992

– – – hybridiajoneuvot kokoamattomina (comple
tely knocked down – CKD)

0

0

8706009999

– – – muut

10

10

8707100000

– nimikkeen 8703 ajoneuvoja varten

15

10

8707901000

– – nimikkeen 8702 ajoneuvoja varten

15

10

8707909000

– – muut

15

10

8708100000

– puskurit ja niiden osat

15

10

8708210000

– – turvavyöt

15

0

8708291000

– – – pehmeät autonkatot

15

10

8708292000

– – – lokasuojat, konepellit, sivuseinät, ovet ja nii
den osat

15

10

8708293000

– – – etusäleiköt (jäähdyttimensuojukset)

15

10

8708294000

– – – kojelaudat

15

10

8708295000

– – – kehystetyt ikkunat: kuumennusvastuksilla ja
sähköliittimillä varustetut ikkunat, myös ke
hystetyt

15

10

8708299000

– – – muut

15

5

8708301000

– – – asennetut jarruhihnat

10

10

8708302100

– – – rummut

15

5

8708302200

– – – paineilmajärjestelmät

5

0

8708302300

– – hydrauliset järjestelmät

5

0

8708302400

– – – servojarrut

5

0

(completely

knocked

Huomautukset
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L 356/1063

Perustaso

Luokka

8708302500

– – – levyt

5

5

8708302900

– – – muut osat

10

0

8708401000

– – vaihteistot

5

0

8708409000

– – muut

5

0

8708501100

– – – vetoakselit tasauspyörästöineen

5

0

8708501900

– – – osat

5

0

8708502100

– – – muut akselit kuin vetoakselit

5

0

8708502900

– – – osat

5

0

8708701000

– – pyörät ja niiden osat

10

5

8708702000

– – vanteet (pölykapselit) ja muut tarvikkeet

10

5

8708801000

– – pallonivelet ja niiden osat

5

0

8708802000

– – iskunvaimentimet ja niiden osat

5

0

8708809000

– – muut

10

10

8708910000

– – jäähdyttimet ja niiden osat

10

5

8708920000

– – äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat

10

5

8708931000

– – – kytkimet

5

0

8708939100

––––

kytkinlevyt ja kytkimen painelevyt

10

5

8708939900

––––

muut

10

5

8708940000

– – ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet;
niiden osat

5

5

8708950000

– – turvatyynyt täyttöjärjestelmineen; niiden osat

10

10

8708991100

––––

alustankehykset

10

10

8708991900

––––

osat

10

0

8708992100

––––

kardaanivoimansiirrot

5

0

Huomautukset
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24.12.2016

Perustaso

Luokka

8708992900

––––

osat

5

0

8708993100

––––

mekaaniset järjestelmät

5

0

8708993200

––––

hydrauliset järjestelmät

5

0

8708993300

––––

liittimet

5

0

8708993900

––––

muut osat

5

0

8708994000

– – – telaketjut ja niiden osat

5

0

8708995000

– – – polttoainesäiliöt

10

10

8708999600

––––

kelauslaitteet ja lukitusanturit turvavöitä
varten

5

5

8708999920

–––––

johdinsarjat nimikkeiden 8701–8705
ajoneuvoja varten

10

10

8708999990

–––––

muut

10

10

8709110000

– – sähköllä toimivat

5

0

8709190000

– – muut

10

10

8709900000

– osat

10

0

8710000000

Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajo
neuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällais
ten ajoneuvojen osat

20

10

8711100010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

0

0

8711100090

– – muut

30

10

8711200010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

0

0

8711200090

– – muut

30

10

8711300010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

0

0

8711300090

– – muut

30

10

8711400010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

5

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8711400090

– – muut

30

10

8711500010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

5

10

8711500090

– – muut

30

10

8711900010

– – kokoamattomina (completely knocked down –
CKD)

5

10

8711900090

– – muut

30

10

8712000000

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetus
polkupyörät), moottorittomat

30

10

8713100000

– joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa

0

0

8713900000

– muut

0

0

8714110000

– – satulat ja istuimet

10

10

8714190000

– – muut

10

10

8714200000

– pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvä
lineet

0

0

8714910000

– – rungot ja haarukat sekä niiden osat

5

0

8714921000

– – – vanteet

5

0

8714929000

– – – puolat

5

0

8714930000

– – navat, muut kuin jarrunavat, ja vapaarattaiden
ketjupyörät

10

0

8714940000

– – jarrut, myös jarrunavat, sekä niiden osat

5

0

8714950000

– – satulat ja istuimet

10

0

8714960000

– – polkimet ja kampilaitteet sekä niiden osat

10

0

8714990000

– – muut

10

10

8715001000

– lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset las
ten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet

20

10

8715009000

– osat

15

10

8716100000

– matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asu
mista tai retkeilyä varten

20

10

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8716200000

– maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itse
purkavat perävaunut ja puoliperävaunut

20

7

8716310000

– – säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut

20

10

8716390000

– – muut

20

10

8716400000

– muut perävaunut ja puoliperävaunut

20

10

8716801000

– – kottikärryt

20

5

8716809000

– – muut

20

5

8716900000

– osat

5

0

8801000000

Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet, riip
puliitimet ja muut moottorittomat ilma-alukset

10

0

8802110000

– – omapaino enintään 2 000 kg

5

0

8802120000

– – omapaino suurempi kuin 2 000 kg

5

0

8802201000

– – lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonläh
töpaino on enintään 5 700 kg, muut kuin eri
tyisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut

5

5

8802209000

– – muut

0

0

8802301000

– – lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonläh
töpaino on enintään 5 700 kg, muut kuin eri
tyisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut

5

0

8802309000

– – muut

5

0

8802400000

– lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino
suurempi kuin 15 000 kg

5

0

8802600000

– avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kanto
raketit sekä suborbitaaliset alukset

5

0

8803100000

– potkurit ja roottorit sekä niiden osat

5

0

8803200000

– laskutelineet ja niiden osat

5

0

8803300000

– lentokoneiden tai helikoptereiden muut osat

5

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

8803900000

– muut

5

0

8804000000

– laskuvarjot (myös ohjattavat laskuvarjot sekä lii
tovarjot) ja roottorivarjot (rotochutes); niiden
osat ja tarvikkeet

5

0

8805100000

– ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat; lento
tukialusten kannella ja lentoasemilla käytettävät
jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet sekä nii
den osat

5

0

8805210000

– – ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat

5

0

8805290000

– – muut

5

0

8901101100

– – – enintään 50 tonnia

10

10

8901101900

– – – muut

5

10

8901102000

– – lastille, joka on suurempi kuin 1 000 tonnia

0

0

8901201100

– – – enintään 50 tonnia

10

5

8901201900

– – – muut

5

5

8901202000

– – lastille, joka on suurempi kuin 1 000 tonnia

0

0

8901301100

– – – enintään 50 tonnia

10

5

8901301900

– – – muut

5

5

8901302000

– – lastille, joka on suurempi kuin 1 000 tonnia

0

0

8901901100

– – – enintään 50 tonnia

10

5

8901901900

– – – muut

5

5

8901902000

– – lastille, joka on suurempi kuin 1 000 tonnia

0

0

8902001100

– – enintään 50 tonnia

10

5

8902001900

– – muut

5

0

8902002000

– lastille, joka on suurempi kuin 1 000 tonnia

0

0

8903100000

– ilmatäytteiset alukset

30

10

8903910000

– – purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori

30

10

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

8903920000

– – moottoriveneet, muut kuin perämoottorive
neet

30

10

8903991000

– – – vesiskootterit

30

10

8903999000

– – – muut

20

10

8904001000

– enintään 50 tonnia

10

5

8904009000

– muut

5

10

8905100000

– ruoppausalukset

0

0

8905200000

– uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

0

0

8905900000

– muut

0

0

8906100000

– sota-alukset

10

0

8906901010

– – – enintään 50 tonnia

10

5

8906901090

– – – muut

5

5

8906909000

– – muut

5

0

8907100000

– ilmatäytteiset lautat

10

0

8907901000

– – valopoijut

10

0

8907909000

– – muut

10

5

8908000000

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat ra
kenteet

0

0

9001100000

– optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset
kuitukaapelit

5

0

9001200000

– polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt

5

0

9001300000

– piilolasit

5

0

9001400000

– silmälasilinssit, lasia

10

0

9001500000

– silmälasilinssit, muuta ainetta

10

0

9001900000

– muut

10

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

9002110000

– – kameroita, projektoreita tai valokuvan suuren
nus- tai pienennyslaitteita varten

10

0

9002190000

– – muut

5

0

9002200000

– suodattimet

5

0

9002900000

– muut

5

0

9003110000

– – muovia

15

0

9003191000

– – – jalometallia tai jalometallilla pleteroitua tai
muulla tavalla pinnoitettua epäjaloa metallia

15

0

9003199000

– – – muut

15

0

9003900000

– osat

5

0

9004100000

– aurinkolasit:

30

5

9004901000

– – suojalasit, työssä käytettäviksi tarkoitetut

5

10

9004909000

– – muut

20

10

9005100000

– kaksiokulaariset kiikarit

20

10

9005800000

– muut instrumentit

10

10

9005900000

– osat ja tarvikkeet (myös jalustat)

10

10

9006100000

– kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai
painosylinterien valmistamiseen

5

0

9006300000

– kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedena
laiseen käyttöön, ilmavalokuvaukseen tai sisä
elinten lääkinnälliseen tai kirurgiseen tutkimuk
seen; oikeuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa
vertailevaan valokuvaukseen käytettävät kamerat

5

0

9006400000

– pikakuvakamerat

10

10

9006510000

– – yksisilmäiset peilikamerat enintään 35 mm:n
levyistä rullafilmiä varten

10

10

9006521000

– – – kiinteä tarkennus

10

10

9006529000

– – – muut

10

10

9006531000

– – – kiinteä tarkennus

10

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

9006539000

– – – muut

10

10

9006591000

– – – kiinteä tarkennus

10

10

9006599000

– – – muut

10

10

9006610000

– – sähköpurkauslampulla toimivat (”elektroniset”)
valokuvaussalamalaitteet

10

10

9006690000

– – muut

10

10

9006910000

– – kameroiden

10

10

9006990000

– – muut

10

10

9007110000

– – pienempää kuin 16 mm:n levyistä filmiä tai
2 × 8 mm:n filmiä varten

10

10

9007190000

– – muut

10

0

9007201000

––––

10

0

9007209000

– – muut

10

0

9007910000

– – kameroiden

10

0

9007920000

– – projektoreiden

10

0

9008100000

– diaprojektorit

10

0

9008200000

– mikrofilmien, mikrokorttien tai muiden mikrolo
makkeiden lukulaitteet, myös kopioivat

10

0

9008300000

– muut projektorit

10

0

9008400000

– valokuvan (ei kuitenkaan elokuvan) suurennustai pienennyslaitteet

10

0

9008900000

– osat ja tarvikkeet

5

0

9010100000

– laitteet ja varusteet, jotka automaattisesti kehittä
vät valokuva- (myös elokuva-)filmin tai rullilla
olevan valokuvapaperin tai jotka automaattisesti
valottavat kehitetyn filmin rullilla olevalle valo
kuvauspaperille

5

0

9010500000

– muut laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvala
boratorioita varten; negatiivientarkastuslaitteet

10

0

suurempaa kuin 35 mm:n filmiä varten

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

9010600000

– valkokankaat

10

0

9010900000

– osat ja tarvikkeet

0

0

9011100000

– stereomikroskoopit

0

0

9011200000

– muut mikroskoopit mikrovalokuvausta, mikro
elokuvausta tai mikroprojisointia varten

5

0

9011800000

– muut mikroskoopit

0

0

9011900000

– osat ja tarvikkeet

0

0

9012100000

– mikroskoopit, muut kuin optiset; diffraktiolait
teet

0

0

9012900000

– osat ja tarvikkeet

5

0

9013100000

– aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoo
pit; kiikarit ja kaukoputket, jotka on suunniteltu
tämän ryhmän tai XVI jakson koneiden, laittei
den tai kojeiden osiksi

5

0

9013200000

– laserit, muut kuin laserdiodit

5

0

9013801000

– – suurennuslasit

5

0

9013809000

– – muut

5

0

9013900000

– osat ja tarvikkeet

5

0

9014100000

– kompassit

0

0

9014200000

– lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet
(muut kuin kompassit)

0

0

9014800000

– muut kojeet ja laitteet

0

0

9014900000

– osat ja tarvikkeet

0

0

9015100000

– etäisyysmittarit

5

0

9015201000

– – teodoliitit

5

0

9015202000

– – takymetrit

5

0

9015300000

– vaaituskojeet

0

0

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

9015401000

– – sähköiset tai elektroniset

5

0

9015409000

– – muut

5

0

9015801000

– – sähköiset tai elektroniset

5

0

9015809000

– – muut

5

0

9015900000

– osat ja tarvikkeet

5

0

9016001100

– – sähköllä toimivat

0

0

9016001200

– – elektroniset

0

0

9016001900

– – muut

0

0

9016009000

– osat ja tarvikkeet

0

0

9017100000

– piirustuspöydät tai -koneet, myös automaattiset

15

5

9017201000

– – pantografit

0

0

9017202000

– – harpikot (matemaattiset sarjat) ja niiden osat
erikseen tullille esitettyinä

5

0

9017203000

– – laskutikut, laskulevyt ja laskurummut

5

5

9017209000

– – muut

15

5

9017300000

– mikrometrit, työntömitat ja tulkit

0

0

9017801000

– – lineaarista mittaamista varten

10

0

9017809000

– – muut

5

0

9017900000

– osat ja tarvikkeet

5

0

9018110000

– – elektrokardiografit

0

0

9018120000

– – ultraäänipyyhkäisylaitteet

5

0

9018130000

– – magneettiresonanssikuvauslaitteet

5

0

9018140000

– – skintigraafiset laitteet

5

0
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Perustaso

Luokka

9018190000

– – muut

5

0

9018200000

– ultravioletti- tai infrapunasäteilylaitteet

5

0

9018312000

– – – muovia

5

0

9018319000

– – – muut

0

0

9018320000

– – putkimaiset metallineulat ja haavanompelu
neulat

0

0

9018390000

– – muut

0

0

9018410000

– – hammaslääkärin porakoneet, myös jos ne on
yhdistetty jalustaan, jossa on muita hammas
lääkintävarusteita

5

10

9018491000

– – – hammaslääkärin hiomakivet, laikat, porat ja
harjat

5

0

9018499010

– – – hammaslääkärin tuolit, joissa on yhteenra
kennettuina hammaslääkintälaitteita tai
muita tähän nimikkeeseen luokiteltavia
hammaslääkintävälineitä

10

5

9018499020

––––

jalustaan yhdistetyt hammaslääkintäva
rusteet

5

5

9018499090

––––

muut

5

5

9018500000

– muut oftalmologiset kojeet ja laitteet

5

0

9018901000

– – sähkölääkintälaitteet

5

0

9018909000

– – muut

0

0

9019100000

– mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; lait
teet psykologisia soveltuvuustestejä varten

5

0

9019200000

– – otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, teko
hengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengitys
laitteet

0

0

9020000000

Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuiten
kaan suojanaamarit, joissa ei ole mekaanisia osia
eikä vaihdettavia suodattimia)

5

0

9021101000

– – ortopediset välineet

5

0

9021102000

– – murtumien hoitoa varten

5

0

9021210000

– – tekohampaat

15

0
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Perustaso

Luokka

9021290000

– – muut

5

0

9021310000

– – tekonivelet

5

0

9021391000

– – – sydänläpät

5

0

9021399000

– – – muut

5

0

9021400000

– kuulolaitteet, ei kuitenkaan osat ja tarvikkeet

5

0

9021500000

– tahdistimet sydänlihasten kiihottamiseen, ei kui
tenkaan osat ja tarvikkeet

5

10

9021900000

– muut

10

10

9022120000

– – tietokoneohjatut tomografialaitteet

5

0

9022130000

– – muut, hammaslääkintäkäyttöön

5

0

9022140000

– – muut, lääkintä-, eläinlääkintä- tai kirurgiseen
käyttöön

5

0

9022190000

– – muuhun käyttöön

5

0

9022210000

– – lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai
kirurgiseen käyttöön

5

0

9022290000

– – muuhun käyttöön

0

0

9022300000

– röntgenputket

5

0

9022900010

– – tutkimus- tai käsittelypöydät, -tuolit sekä nii
den kaltaiset tavarat

5

10

9022900090

– – muut

15

10

9023001000

– ihmisten ja eläinten anatomiset mallit

10

0

9023002000

– mikroskooppivalmisteet

10

0

9023009000

– muut

10

0

9024100000

– metallin testaukseen käytettävät koneet ja laitteet

5

0

9024800000

– muut koneet ja laitteet

0

0

9024900000

– osat ja tarvikkeet

0

0

9025111000

– – – kliiniseen käyttöön

5

0

Huomautukset
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L 356/1075

Perustaso

Luokka

9025119000

– – – muut

0

0

9025191100

––––

pyrometrit

0

0

9025191200

––––

lämpömittarit 87 ryhmän kuljetusväli
neitä ja kulkuneuvoja varten

5

0

9025191900

––––

muut

5

0

9025199000

– – – muut

0

0

9025803000

– – densimetrit, areometrit, hydrometrit ja niiden
kaltaiset kelluvat mittarit

5

0

9025804100

– – – hygrometrit ja psykrometrit

0

0

9025804900

– – – muut

0

0

9025809000

– – muut

0

0

9025900000

– osat ja tarvikkeet

5

0

9026101100

– – – polttoaineen mittauskojeet 87 ryhmän kul
jetusvälineitä ja kulkuneuvoja varten

10

10

9026101200

– – – pinnan korkeuden osoittimet

0

0

9026101900

– – – muut

0

0

9026109000

– – muut

5

0

9026200000

– paineen mittaamista tai tarkkailua varten

5

0

9026801100

– – – termoelementin lämmönkulutusmittarit

0

0

9026801900

– – – muut

0

0

9026809000

– – muut

0

0

9026900010

– – – 87 ryhmän kuljetusvälineisiin ja kulkuneu
voihin tarkoitettuja polttoaineen mittausko
jeita varten

5

0

9026900020

– – 87 ryhmän kuljetusvälineisiin ja kulkuneuvoi
hin tarkoitettuja painemittareita varten

5

0

9026900090

– – muut

10

0

9027101000

– – sähköiset tai elektroniset

0

0

9027109000

– – muut

0

0

9027200000

– kromatografit ja elektroforeesilaitteet

0

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

9027300000

– spektrometrit, spektrofotometrit ja optista sätei
lyä (ultravioletti, näkyvä, infrapuna) käyttävät
spektrografit

0

0

9027500010

– – sähköiset tai elektroniset

10

0

9027500090

– – muut

0

0

9027802000

– – polarimetrit, pH-mittarit, turbidimetrit, salino
metrit ja laajennusmittarit

5

0

9027803000

– – savunilmaisimet

5

0

9027809010

– – sähköiset tai elektroniset

5

0

9027809090

– – – muut

0

0

9027901000

– – mikrotomit

5

0

9027909000

– – osat ja tarvikkeet

0

0

9028100000

– kaasumittarit

5

0

9028201000

– – vesimittarit

5

0

9028209000

– – muut

5

0

9028301000

– – yksivaiheiset

15

10

9028309000

– – muut

15

10

9028901000

– – sähkömittareiden

5

0

9028909000

– – muut

5

0

9029101000

– – taksamittarit

15

0

9029102000

– – elektroniset tuotannonlaskurit

5

0

9029109000

– – muut

0

0

9029201000

– – nopeusmittarit, muut kuin sähköiset tai elek
troniset

10

0

9029202000

– – takometrit

5

0

9029209000

– – muut

0

0
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Perustaso

Luokka

9029901000

– – nopeusmittareita varten

10

0

9029909010

– – – taksamittareita varten

5

0

9029909090

– – – muut

0

0

9030100000

– ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja
-laitteet

5

0

9030200000

– oskilloskoopit ja oskillografit

0

0

9030310000

– – yleismittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

0

0

9030320000

– – yleismittarit, joissa on rekisteröintilaite

10

0

9030330000

– – muut, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

5

0

9030390000

– – muut, joissa on rekisteröintilaite

10

0

9030400000

– muut kojeet ja laitteet, jotka on erityisesti suun
niteltu tietoliikennettä varten (esim. ylikuulumis
mittarit, vahvistusmittarit, särökerroinmittarit ja
häiriöjännitemittarit)

10

0

9030820000

– – puolijohdekiekkojen tai -laitteiden mittaamista
tai tarkkailua varten

10

0

9030840000

– – muut, joissa on rekisteröintilaite

10

0

9030890000

– – muut

0

0

9030901000

– – sähkösuureiden mittauskojeiden ja -laitteiden

0

0

9030909000

– – muut

0

0

9031101000

– – elektroniset

10

0

9031109000

– – muut

10

0

9031200000

– koestuspenkit

5

0

9031410000

– – puolijohdepiikiekkojen tai -laitteiden tarkasta
miseen tai puolijohdelaitteiden valmistuksessa
käytettävien maskien ja hiusristikoiden kuvioi
den tarkastamiseen

10

0

9031491000

– – – optiset komparaattorit, komparaattoripen
kit, mittapenkit, interferometrit, optiset pin
nantarkistuslaitteet, kokeilupakkaukset, lait
teet, joissa on differentiaalianturi, asetuste
leskoopit, optiset, viivoittimet, mikrometri
lukulaitteet, optiset goniometrit eli kulma
mittarit ja polttopistemittarit

10

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

9031492000

– – – profiiliprojektorit

10

0

9031499000

– – – muut

10

0

9031802000

– – 87 ryhmän kulkuneuvojen moottoreiden sää
tölaitteet (synkroskoopit)

10

0

9031803000

– – planimetrit

5

0

9031809000

– – muut

5

0

9031900000

– osat ja tarvikkeet

10

0

9032100000

– termostaatit

0

0

9032200000

– manostaatit (pressostaatit)

0

0

9032810000

– – hydrauliset tai pneumaattiset

5

0

9032891100

––––

enintään 260 V:n nimellisjännitettä ja
enintään 30 A:n virtaa varten

5

0

9032891900

––––

muut

10

10

9032899000

– – – muut

0

0

9032901000

– – termostaattien

5

0

9032902000

– – jännitesäätimien

10

0

9032909000

– – muut

0

0

9033000000

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja
tarvikkeet (muualle tähän ryhmään kuulumatto
mat)

10

0

9101110000

– – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

20

10

9101190000

– – muut

20

10

9101210000

– – automaattivetoiset

20

10

9101290000

– – muut

20

10

9101910000

– – sähkökäyttöiset

20

10

9101990000

– – muut

20

10

Huomautukset
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L 356/1079

Perustaso

Luokka

9102110000

– – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

20

10

9102120000

– – joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

20

10

9102190000

– – muut

20

10

9102210000

– – automaattivetoiset

20

10

9102290000

– – muut

20

10

9102910000

– – sähkökäyttöiset

20

10

9102990000

– – muut

20

10

9103100000

– – sähkökäyttöiset

20

10

9103900000

– muut

20

10

9104001000

– 87 ryhmän kuljetusvälineitä ja kulkuneuvoja var
ten

20

0

9104009000

– muut

20

0

9105110000

– – sähkökäyttöiset

20

10

9105190000

– – muut

20

10

9105210000

– – sähkökäyttöiset

20

10

9105290000

– – muut

20

10

9105911000

– – – kellot sähkökellojärjestelmiä varten (pää- ja
sivukellot)

20

10

9105919000

– – – muut

20

10

9105990000

– – muut

20

10

9106100000

– ajantarkkailukellot; ajanmerkitsemislaitteet

10

0

9106901000

– – pysäköintimittarit

10

0

9106909000

– – muut

0

0

9107000000

Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkroni
moottori

0

0

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

9108110000

– – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö tai
laite, johon voidaan yhdistää mekaaninen
näyttö

10

0

9108120000

– – joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

10

0

9108190000

– – muut

10

0

9108200000

– automaattivetoiset

10

0

9108900000

– muut

10

0

9109110000

– – herätyskellojen

10

0

9109190000

– – muut

10

0

9109900000

– muut

5

0

9110110000

– – täydelliset koneistot, kokoamattomat tai osit
tain kootut (kellokoneistosarjat)

10

0

9110120000

– – epätäydelliset koneistot, kootut

10

0

9110190000

– – raakakoneistot

10

0

9110900000

– muut

10

0

9111100000

– kuoret jalometallia tai jalometallilla pleteroitua
metallia

25

0

9111200000

– kuoret epäjaloa metallia, myös kullattua tai ho
peoitua epäjaloa metallia

15

0

9111800000

– muut kuoret

15

0

9111900000

– osat

15

0

9112200000

– kuoret

15

0

9112900000

– osat

10

0

9113100000

– jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

25

10

9113200000

– epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua
epäjaloa metallia

20

10

9113901000

– – muovia

20

10

Huomautukset
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Tavaran kuvaus

L 356/1081

Perustaso

Luokka

9113902000

– – nahkaa

20

10

9113909000

– – muut

20

10

9114100000

– jouset, myös spiraalit

10

0

9114200000

– kivet

10

0

9114300000

– kellotaulut

10

0

9114400000

– pohjat ja sillat

10

0

9114900000

– muut

5

0

9201100000

– pystypianot

10

10

9201200000

– flyygelit

10

10

9201900000

– muut

10

10

9202100000

– muut kielisoittimet, jousisoittimet

10

10

9202900000

– muut

10

5

9205100000

– vaskipuhaltimet

10

10

9205901000

– – koskettimistolla varustetut pilliurut; urkuhar
monit ja niiden kaltaiset kosketinsoittimet,
joissa on vapaasti värähtelevät metallilehdykät

10

10

9205902000

– – hanurit ja niiden kaltaiset soittimet

10

5

9205903000

– – huuliharput

10

5

9205909000

– – muut

10

10

9206000000

Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaa
lit, kastanjetit ja marakassit)

10

5

9207100000

– kosketinsoittimet, muut kuin hanurit

10

10

9207900000

– muut

10

10

9208100000

– soittorasiat

20

10

9208900000

– muut

10

10

Huomautukset

L 356/1082

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

Tavaran kuvaus

24.12.2016

Perustaso

Luokka

9209300000

– soittimien kielet

10

0

9209910000

– – pianojen osat ja tarvikkeet

10

0

9209920000

– – nimikkeen 9202 soittimien osat ja tarvikkeet

10

0

9209940000

– – nimikkeen 9207 soittimien osat ja tarvikkeet

10

0

9209990000

– – muut

10

0

9301110000

– – itseliikkuvat

30

5

9301190000

– – muut

30

5

9301200000

– raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheitti
met; torpedoputket ja niiden kaltaiset projektorit

30

5

9301901000

– – pitkät tuliaseet, joissa on sileäksi poratut pii
put, täysautomaattiset

30

5

9301902100

– – – lukoilla varustetut

30

5

9301902200

– – – puoliautomaattiset

30

5

9301902300

– – automaattiset

30

5

9301902900

– – – muut

30

5

9301903000

– – konekiväärit

30

5

9301904100

– – automaattipistoolit

30

5

9301904900

– – – muut

30

5

9301909000

– – muut

30

5

9302001000

– revolverit

30

10

9302002100

– – puoliautomaattiset

30

10

9302002900

– – muut

30

10

9302003000

– monipiippuiset pistoolit

30

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

9303100000

– suustaladattavat tuliaseet

30

10

9303201100

– – – toistuvasti ammuttavat

30

10

9303201200

– – – puoliautomaattiset

30

10

9303201900

– – – muut

30

10

9303202000

– – monipiippuiset pitkät tuliaseet, joissa on si
leäksi poratut piiput, myös yhdistelmätuliaseet

30

10

9303209000

– – muut

30

10

9303301000

– – yksilaukauksiset

30

10

9303302000

– – puoliautomaattiset

30

10

9303309000

– – muut

30

10

9303900000

– muut

30

0

9304001000

– paineilmalla toimivat

30

10

9304009000

– muut

20

0

9305101000

– – laukaisumekanismit

25

10

9305102000

– – rungot ja jalustat

25

10

9305103000

– – piiput

25

10

9305104000

– – männät, sokat ja rekyylinvaimentimet

25

10

9305105000

– – panostimet ja niiden osat

25

10

9305106000

– – äänenvaimentimet ja niiden osat

25

10

9305107000

– – perät, kahvat ja levyt

25

10

9305108000

– – pistoolien luistit ja revolverien rullat

25

10

9305109000

– – muut

25

10

9305210000

– – haulikonpiiput

25

10

9305291000

– – – laukaisumekanismit

25

10
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Perustaso

Luokka

9305292000

– – – rungot ja jalustat

25

10

9305293000

– – – rihlatut piiput

25

10

9305294000

– – – männät, sokat ja rekyylinvaimentimet

25

10

9305295000

– – – panostimet ja niiden osat

25

10

9305296000

– – – äänenvaimentimet ja niiden osat

25

10

9305297000

– – – pesänsuojukset ja niiden osat

25

10

9305298000

– – – pesät, salvat ja salvanlukitsimet

25

10

9305299000

– – – muut

25

10

9305911100

––––

laukaisumekanismit

25

0

9305911200

––––

rungot ja jalustat

25

5

9305911300

––––

muut

25

5

9305911400

––––

männät, sokat ja rekyylinvaimentimet

25

5

9305911500

––––

panostimet ja niiden osat

25

5

9305911600

––––

äänenvaimentimet ja niiden osat

25

5

9305911700

––––

pesänsuojukset ja niiden osat

25

5

9305911800

––––

pesät, salvat ja salvanlukitsimet

25

5

9305911900

––––

muut

25

5

9305919000

– – – muut

25

5

9305990000

– – muut

25

0

9306210000

– – patruunat

30

10

9306291000

– – – haulit

30

10

9306299000

– – – osat

25

10

9306302000

– – patruunat niittaus- tai niiden kaltaisia työka
luja tai kiinteäpulttisia teurastuspistooleja var
ten

30

10

9306303000

– – muut patruunat

30

10
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Perustaso

Luokka

9306309000

– – osat

25

10

9306901100

– – – sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita varten

30

10

9306901200

– – – harppuunat harppuunatykkejä ja harppuu
nakiväärejä varten

30

10

9306901900

– – – muut

30

10

9306909000

– – osat

25

10

9307000000

Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet
sekä niiden osat, tupet ja kotelot

30

10

9401100000

– istuimet, jollaisia käytetään ilma-aluksissa

20

10

9401200000

– istuimet, jollaisia käytetään moottoriajoneu
voissa

20

10

9401300000

– pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan sää
tää

30

10

9401400000

– vuoteiksi muutettavat istuimet, muut kuin puu
tarhatuolit ja retkeilyvarusteet

25

10

9401510000

– – bambusta tai rottingista valmistetut

25

10

9401590000

– – muut

25

10

9401610000

– – pehmustetut

25

10

9401690000

– – muut

25

10

9401710000

– – pehmustetut

25

10

9401790000

– – muut

25

10

9401800000

– muut istuimet

30

10

9401901000

– – istuinten kallistusmekanismit

15

10

9401909000

– – muut

25

10

9402101000

– – hammaslääkärintuolit

15

10

9402109000

– – muut

15

10

9402901000

– – leikkauspöydät ja niiden osat

15

10

9402909000

– – muut ja niiden osat

15

10
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Perustaso

Luokka

9403100000

– metallihuonekalut, jollaisia käytetään toimis
toissa

25

10

9403200000

– muut metallihuonekalut

30

10

9403300000

– puuhuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa

30

10

9403400000

– puuhuonekalut, jollaisia käytetään keittiöissä

25

10

9403500000

– puuhuonekalut, jollaisia käytetään makuuhuo
neissa

25

10

9403600000

– muut puuhuonekalut

30

10

9403700000

– muovihuonekalut

30

10

9403810000

– – bambusta tai rottingista valmistetut

25

10

9403890000

– – muut

25

10

9403900000

– osat

25

10

9404100000

– vuoteiden joustinpohjat

20

10

9404210000

– – huokoista kumia tai huokoista muovia, myös
verhoamattomat

30

10

9404290000

– – muuta ainetta

30

10

9404300000

– makuupussit

20

10

9404900000

– muut

20

10

9405101000

– – lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla
käytettävät erikoisvalaisimet (varjottomat toi
menpidevalot)

5

10

9405109000

– – muut

20

10

9405200000

– pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput,
sähköllä toimivat

30

10

9405300000

– joulukuusen valaisinsarjat

20

10

9405401000

– – julkista valaistusta varten

20

10

9405402000

– – valonheittimet

15

10

9405409000

– – muut

15

10
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Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

9405501000

– – paineistetulla nestemäisellä polttoaineella toi
mivat

20

10

9405509010

– – – turvalamput kaivostoimintaa varten

5

10

9405509090

– – – muut

20

10

9405600000

– valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut ni
mikilvet

20

10

9405910000

– – lasia

15

10

9405920000

– – muovia

15

10

9405990000

– – muut

25

10

9406000000

Tehdasvalmisteiset rakennukset

20

10

9503001000

– kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, polji
nautot ja niiden kaltaiset lelut, joissa on pyörät;
nukenvaunut ja -rattaat

30

10

9503002210

– – mielenterveydelle haitalliset

20

10

9503002290

– – muut

20

10

9503002800

– – vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähi
neet

20

10

9503002900

– – osat ja tarvikkeet

20

10

9503003000

– pienoismallit ja niiden kaltaiset mallit ajanviete
tarkoituksiin, myös liikkuvat

30

10

9503004000

– kaikenlaiset palapelit

30

10

9503009100

– – sähköjunat, myös niiden raiteet, opasteet ja
muut tarvikkeet

20

10

9503009200

– – rakennettavat lelut

30

10

9503009300

– – lelut, jotka esittävät eläimiä tai ei-ihmismäisiä
olentoja

20

10

9503009400

– – lelusoittimet

20

10

9503009500

– – sarjoina, lajitelmina tai täydellisinä varusteina

30

10

9503009600

– – – muut, joissa on moottori

20

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

9503009900

– – muut

30

10

9504100000

– videopelit, jollaisia käytetään televisiovastaanotti
men kanssa

30

10

9504200000

– kaikenlaiset biljardivälineet ja -tarvikkeet

30

10

9504301000

– – taito- ja onnenpelit

30

7

9504309000

– – muut

30

5

9504400000

– pelikortit

20

10

9504901000

– – shakki ja tammipelit

20

10

9504902000

– – keilapelivarusteet, myös automaattiset

20

10

9504909100

– – – taito- ja onnenpelit

20

10

9504909900

– – – muut

20

10

9505100000

– joulunviettoesineet

20

10

9505900000

– muut

20

10

9506110000

– – sukset

20

10

9506120000

– – suksisiteet

20

10

9506190000

– – muut

20

10

9506210000

– – purjelaudat

20

10

9506290000

– – muut

20

10

9506310000

– – täydelliset mailat

20

10

9506320000

– – pallot

20

10

9506390000

– – muut

20

10

9506400000

– pöytätennisvälineet ja -varusteet

20

10

9506510000

– tennismailat, jänteineen tai ilman

20

10
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Perustaso

Luokka

9506590000

– – muut

20

10

9506610000

– – tennispallot

20

10

9506620000

– – ilmatäytteiset pallot

20

10

9506690000

– – muut

20

10

9506700000

– luistimet ja rullaluistimet, myös luistin- tai rulla
luistinjalkineet kiinnitetyin luistimin

20

10

9506910000

– – välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua ja
voimailua varten

30

10

9506991000

– – – baseball- ja softball-välineet ja -varusteet,
muut kuin pallot

20

10

9506999000

– – – muut

20

10

9507100000

– vavat

20

10

9507200000

– kalakoukut, myös perukkeineen

20

10

9507300000

– uistin- tai perhokelat

20

10

9507901000

– – onkimista varten

20

5

9507909000

– – muut

20

10

9508100000

– kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

15

0

9508900000

– muut

15

0

9601100000

– valmistettu norsunluu ja norsunluusta tehdyt ta
varat

20

10

9601900000

– muut

20

10

9602001000

– gelatiinikapselit farmaseuttiseen käyttöön

5

10

9602009000

– muut

20

10

9603100000

– yhteensidotuista varvuista tai muista kasviai
neista koostuvat luudat ja harjat, myös jos niissä
on varsi

20

10

9603210000

– – hammasharjat, myös hammasproteeseja var
ten

30

10

Huomautukset
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Perustaso

Luokka

9603290000

– – muut

20

10

9603301000

– – taiteilijan siveltimet

20

10

9603309000

– – muut

20

10

9603400000

– maali- tai lakkaharjat ja -siveltimet (muut kuin
alanimikkeen 9603 30 siveltimet); maalaustyy
nyt ja -telat

20

10

9603500000

– muut harjat, jotka ovat koneiden, laitteiden tai
kulkuneuvojen osia

20

0

9603901000

– – luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit
harjaskimput ja -tupsut

15

10

9603909000

– – muut

15

10

9604000000

Käsiseulat ja -sihdit

15

0

9605000000

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai
vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita si
sältävät matkapakkaukset

20

10

9606100000

– painonapit ja niiden osat

5

10

9606210000

– – muovia, tekstiiliaineella päällystämättömät

15

10

9606220000

– – epäjaloa metallia, tekstiiliaineella päällystämät
tömät

15

10

9606291000

– – – taguaa (kasviperäistä norsunluuta)

15

10

9606299000

– – – muut

15

10

9606301000

– – muovia tai taguaa (kasviperäistä norsunluuta)

15

10

9606309000

– – muut

15

10

9607110000

– – joiden hakaset ovat epäjaloa metallia

5

10

9607190000

– – muut

5

10

9607200000

– osat

5

10

9608101000

– – kuulakärkikynät

30

10
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Perustaso

Luokka

9608102100

– – – kärjet, myös kuulakärjet

0

0

9608102900

– – – muut

20

10

9608201000

– – huopakynät

30

10

9608209000

– – osat

20

10

9608310000

– – tussikynät

20

10

9608390000

– – muut

30

10

9608400000

– lyijytäytekynät

30

10

9608500000

– kahden tai useamman edellä mainitun alanimik
keen tavaroista koostuvat sarjat

20

10

9608600000

– kuulakärkikynien varapatruunat, jotka koostuvat
kuulakärjestä ja mustesäiliöstä

20

10

9608910000

– – kynänterät ja niiden kärjet

15

10

9608990000

– – muut

15

10

9609100000

– kynät, joissa lyijyä ympäröi jäykkä tuppi

30

10

9609200000

– irtolyijyt, myös värilliset

15

10

9609900000

– muut

20

10

9610000000

Kivitaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut,
myös kehystetyt

20

10

9611000000

Päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja niiden kaltai
set leimasimet (myös nimilippujen painamislaitteet
ja kohokirjoittimet), käsikäyttöiset; käsikäyttöiset
latomahaat sekä käsinpainantasarjat, joissa on täl
laiset latomahaat

5

0

9612100000

– värinauhat

15

0

9612200000

– värityynyt

5

0

9613100000

– kaasukäyttöiset taskusytyttimet, kertatäyttöiset

30

10

Huomautukset

L 356/1092

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

NANDINA
2007

24.12.2016

Tavaran kuvaus

Perustaso

Luokka

9613200000

– kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleen täytet
tävät

20

10

9613800000

– muut sytyttimet

5

10

9613900000

– osat

20

10

9614000000

Tupakkapiiput (myös piipunpesät), sikari- tai savu
keimukkeet sekä niiden osat

20

5

9615110000

– – kovakumia tai muovia

20

10

9615190000

– – muut

20

10

9615900000

– muut

20

10

9616100000

– hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toaletti
suihkupullot sekä niiden helat ja suihkutuspäät

30

10

9616200000

– puuterihuiskut ja tyynyt kosmeettisia tai toaletti
valmisteita varten

20

10

9617000000

Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset kote
loineen; niiden osat, muut kuin lasisäiliöt

20

10

9618000000

Sovitusnuket ja muut samankaltaiset tuotteet; auto
maattiset ja muut liikkuvat esittelyvälineet, joita
käytetään näyteikkunoiden somistamiseen

15

5

9701100000

– maalaukset, piirustukset ja pastellit

20

10

9701900000

– muut

20

10

9702000000

Alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat

20

10

9703000000

Mistä aineesta tahansa valmistetut alkuperäisveis
tokset ja -patsaat

20

10

9704000000

Postimerkit, veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuo
ret, ehiöt ja niiden kaltaiset tavarat, mitätöidyt tai
mitätöimättömät, muut kuin nimikkeeseen 4907
kuuluvat

20

10

9705000000

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, ana
tomiset, historialliset, arkeologiset, paleontologiset,
etnografiset ja numismaattiset kokoelmat ja kokoel
maesineet

20

10

9706000000

Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet

20

10”
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LIITE VI

Muutetaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen liite II
seuraavasti:
1) Muutetaan sisällysluettelo seuraavasti:
a) korvataan osiossa ”Luettelo lisäyksistä” lisäyksen 5 otsikko seuraavasti:
”Lisäys 5 Tuotteet, joihin sovelletaan Euroopan unionin antaman, 5 artiklaa Kolumbian, Ecuadorin ja Perun
alkuperätuotteiden osalta koskevan julistuksen b alakohtaa”;
b) korvataan osiossa ”Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevaa
liitettä II koskevat julistukset” olevien julistusten otsikot seuraavasti:
”Liitteessä II olevaa 5 artiklaa koskeva Euroopan unionin julistus, joka koskee Kolumbian, Ecuadorin ja Perun
alkuperätuotteita
Liitteessä II olevaa 5 artiklaa koskeva Kolumbian, Ecuadorin ja Perun yhteinen julistus, joka koskee Euroopan
unionin alkuperätuotteita
Yhteinen julistus Andorran ruhtinaskunnasta
Yhteinen julistus San Marinon tasavallasta
Yhteinen julistus käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevaan
liitteeseen II sisältyvien alkuperäsääntöjen tarkastelusta”.
2) Korvataan 1 artiklan neljäs luetelmakohta seuraavasti:
”— ’toimivaltaisilla viranomaisilla tai tulliviranomaisilla’ seuraavia valtiollisia elimiä:
a) Kolumbian osalta Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tai Dirección de Impuestos de Aduanas
Nacionales tai niiden seuraajat;
b) Ecuadorin osalta Ministerio de Comercio Exterior tai Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) tai
niiden seuraajat;
c) Perun osalta Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tai sen seuraajat; ja
d) Euroopan unionin osalta Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulliviranomaiset;”.
3) Korvataan 36 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Viejän tai viejän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä ’Kolumbia’, ’Ecuador’ tai ’Peru’ sekä ’Ceuta ja
Melilla’ EUR.1-tavaratodistuksen 2 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen. Kun kyseessä ovat Ceutan ja Melillan
alkuperätuotteet, EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen on lisäksi tehtävä tätä koskeva
merkintä.”.
4) Muutetaan lisäys 2A seuraavasti:
a) korvataan huomautus 1 seuraavasti:
”Huomautus 1:
Seuraavalla säännöllä annetaan Euroopan unionista Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun viedyille tuotteille
alkuperäasema jäljempänä annettujen vuotuisten maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti:
HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

ex 0901

Arabica-lajikkeen
kahvi

paahdettu Valmistus minkä tahansa ni
mikkeen aineksista
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Kolumbia

Peru

Ecuador

120 tonnia

30 tonnia

110 tonnia”;

b) korvataan huomautus 3 seuraavasti:

”Huomautus 3:
Seuraavalla säännöllä annetaan Euroopan unionista Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun viedyille tuotteille
alkuperäasema jäljempänä annettujen vuotuisten maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti:
HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

1805

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria Valmistus minkä tahansa ni
tai muuta makeutusainetta si mikkeen aineksista paitsi tuot
sältämätön
teen oman nimikkeen aine
ksista

Kolumbia

Peru

Ecuador

100 tonnia

450 tonnia

120 tonnia”;

c) korvataan huomautus 5 seuraavasti:

”Huomautus 5:
Seuraavalla säännöllä annetaan Kolumbiasta, Ecuadorista ja Perusta Euroopan unioniin viedyille tuotteille
alkuperäasema jäljempänä annettujen vuotuisten maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti:
HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

3920

Muut laatat, levyt, kalvot, kais
taleet ja nauhat, muovia, ei
kuitenkaan huokoista muovia
eikä muihin aineisiin vahvista
malla, kerrostamalla, tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistetyt

Valmistus minkä tahansa ni
mikkeen aineksista paitsi tuot
teen oman nimikkeen aine
ksista. Saman nimikkeen aine
ksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti teh
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
55 % tuotteen vapaasti tehtaalla
hinnasta

Kolumbia

Peru

Ecuador

15 000 tonnia

15 000 tonnia

15 000 tonnia

Jos enemmän kuin 75 prosenttia edellä ilmoitetuista kiintiöistä käytetään jonkin vuoden aikana, näitä määriä on
tarkasteltava alakomiteassa, jotta voidaan sopia määrien lisäämisestä.”;
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d) korvataan huomautus 7 seuraavasti:

”Huomautus 7:
Seuraavalla säännöllä annetaan Kolumbiasta, Ecuadorista ja Perusta Euroopan unioniin viedyille tuotteille
alkuperäasema jäljempänä annettujen vuotuisten maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti:
HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

6108.22

Naisten tai tyttöjen pikkuhou Valmistus nimikkeiden 5402 ja
sut ja muut alushousut, neu 5404 nailon- tai elastomeeri
losta, tekokuitua
langasta

6112.31

Miesten ja poikien uimapuvut, Valmistus nimikkeiden 5402 ja
neulosta, synteettikuitua
5404 nailon- tai elastomeeri
langasta

6112.41

Naisten tai tyttöjen uimapuvut, Valmistus nimikkeiden 5402 ja
neulosta, synteettikuitua
5404 nailon- tai elastomeeri
langasta

6115.10

Tukisukat (esimerkiksi suoni Valmistus nimikkeiden 5402 ja
kohjusukat), neulosta
5404 nailon- tai elastomeeri
langasta

6115.21

Muut sukkahousut, synteetti Valmistus nimikkeiden 5402 ja
kuitua, yksinkertainen lanka 5404 nailon- tai elastomeeri
pienempi kuin 67 desitexiä, langasta
neulosta

6115.22

Muut sukkahousut, synteetti Valmistus nimikkeiden 5402 ja
kuitua, yksinkertainen lanka 5404 nailon- tai elastomeeri
vähintään 67 desitexiä, neu langasta
losta

6115.30

Muut naisten pitkät sukat ja Valmistus nimikkeiden 5402 ja
polvisukat,
yksinkertainen 5404 nailon- tai elastomeeri
lanka pienempi kuin 67 desite langasta
xiä

6115.96

Muut, synteettikuitua

Valmistus nimikkeiden 5402 ja
5404 nailon- tai elastomeeri
langasta

HS-nimike

Kolumbia
(tonnia)

Peru
(tonnia)

Ecuador
(tonnia)

6108.22

200

200

200
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HS-nimike

Kolumbia
(tonnia)

Peru
(tonnia)

Ecuador
(tonnia)

6112.31

25

25

25

6112.41

100

100

100

6115.10

25

25

25

6115.21

40

40

40

6115.22

15

15

15

6115.30

25

25

25

6115.96

175

175

175

Jos enemmän kuin 75 prosenttia edellä ilmoitetuista kiintiöistä käytetään jonkin vuoden aikana, näitä määriä on
tarkasteltava alakomiteassa, jotta voidaan sopia määrien lisäämisestä.”;
e) lisätään huomautuksen 7 jälkeen seuraava huomautus 7 a:
”Huomautus 7 a:
Seuraavalla säännöllä annetaan Ecuadorista Euroopan unioniin ja Euroopan unionista Ecuadoriin viedyille
tuotteille alkuperäasema:
HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

ex 6504

Panamahatut

Valmistus, jossa käytetyt ni
mikkeen 1401 toquillapalmun
lehtiliuskat ovat alkuperätuot
teita”;

f) korvataan huomautus 8 seuraavasti:
”Huomautus 8:
Lisäyksessä 2 annettuja alkuperäsääntöjä, jotka koskevat jäljempänä lueteltuja tuotteita, sovelletaan niin kauan
kuin Euroopan unioni pitää näiden tuotteiden osalta WTO:n sidotun tullin määränä 0 prosenttia. Jos Euroopan
unioni korottaa näihin tuotteisiin sovellettavaa WTO:n sidottua tullia, seuraavalla säännöllä annetaan Kolumbiasta,
Ecuadorista ja Perusta Euroopan unioniin viedyille tuotteille alkuperäasema jäljempänä annettujen vuotuisten
maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti:
HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

7209–
7214

Levyvalmisteet, rautaa tai seos Valmistus minkä tahansa ni
tamatonta terästä; tangot, rau mikkeen aineksista paitsi tuot
taa tai seostamatonta terästä
teen oman nimikkeen aine
ksista

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta
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HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

7216–
7217

Profiilit, rautaa tai seostama Valmistus minkä tahansa ni
tonta terästä; lanka, rautaa tai mikkeen aineksista paitsi tuot
seostamatonta terästä
teen oman nimikkeen aine
ksista

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

7304–
7306

Putket ja profiiliputket, rautaa Valmistus minkä tahansa ni
tai terästä
mikkeen aineksista paitsi tuot
teen oman nimikkeen aine
ksista

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

7308

Rakenteet ja rakenteiden osat,
rautaa tai terästä; levyt, tangot,
profiilit, putket ja niiden kaltai
set tavarat, rakenteissa käytet
täviksi valmistetut, rautaa tai
terästä

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus minkä tahansa ni
mikkeen aineksista paitsi tuot
teen oman nimikkeen aine
ksista

Kolumbia
(tonnia)

Peru
(tonnia)

Ecuador
(tonnia)

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys
vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat
ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoit
tamattomat

100 000

100 000

100 000

7210

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys
vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla me
tallilla tai muulla aineella pinnoitetut

100 000

100 000

100 000

7211

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys
pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat ja muulla
tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat

7212

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys
pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla
metallilla tai muulla aineella pinnoitetut

100 000

100 000

100 000

7213

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt,
rautaa tai seostamatonta terästä

100 000

100 000

100 000

7214

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enem
pää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumave
detyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot,
joita on valssauksen jälkeen kierretty

100 000

100 000

100 000

7216

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

100 000

100 000

100 000

HS-nimike

Tuotteen kuvaus

7209
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HS-nimike

Tuotteen kuvaus
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Kolumbia
(tonnia)

Peru
(tonnia)

Ecuador
(tonnia)

7217

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä

50 000

50 000

50 000

7304

Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa (muuta
kuin valurautaa) tai terästä

50 000

50 000

50 000

7305

Muut putket (esim. hitsaamalla, niittaamalla tai vastaa
valla tavalla saumatut), joiden poikkileikkaus on ympy
rän muotoinen ja ulkoläpimitta suurempi kuin
406,4 mm, rautaa tai terästä

50 000

50 000

50 000

7306

Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai
hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla sauma
tut), rautaa tai terästä

100 000

100 000

100 000

7308

Rakenteet ja rakenteiden osat, rautaa tai terästä; levyt,
tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, ra
kenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä

50 000

50 000

50 000

Jos jonakin vuonna käytetään 50 prosenttia kiintiöstä, vuosittaista tonnimäärää kasvatetaan seuraavana vuonna
50 prosentilla. Laskentaperusteena on edellisen vuoden kiintiömäärä. Näitä määriä sekä laskennan perusteita
voidaan tarkistaa minkä tahansa osapuolen pyynnöstä toisten osapuolten suostumuksella.”;

g) korvataan huomautus 9 seuraavasti:

”Huomautus 9:
Seuraavalla säännöllä annetaan Kolumbiasta, Ecuadorista ja Perusta Euroopan unioniin viedyille tuotteille
alkuperäasema jäljempänä annettujen vuotuisten maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti:
HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

7321

Uunit, kamiinat, liedet (myös
jos niissä on lisäkattila keskus
lämmitystä varten), grillit, hiili
pannut, kaasukeittimet, lämpö
levyt ja niiden kaltaiset talous
laitteet, muut kuin sähköllä toi
mivat, sekä niiden osat, rautaa
tai terästä

Valmistus minkä tahansa ni
mikkeen aineksista paitsi tuot
teen oman nimikkeen aine
ksista

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

7323

Pöytä-, keittiö- ja muut talous
esineet sekä niiden osat, rautaa
tai terästä; rauta- ja teräsvilla;
padanpuhdistimet sekä puhdis
tus- ja kiillotussienet ja -käsi
neet ja niiden kaltaiset tavarat,
rautaa tai terästä

Valmistus minkä tahansa ni
mikkeen aineksista paitsi tuot
teen oman nimikkeen aine
ksista

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

24.12.2016
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HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

7325

Muut valetut tavarat, rautaa tai Valmistus minkä tahansa ni
terästä
mikkeen aineksista paitsi tuot
teen oman nimikkeen aine
ksista

Valmistus, jossa kaikkien käytet
tyjen ainesten arvo on enintään
50 % tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

HS-nimike

Kolumbia

Peru

Ecuador

7321

20 000 yksikköä

20 000 yksikköä

20 000 yksikköä

7323

50 000 tonnia

50 000 tonnia

50 000 tonnia

7325

50 000 tonnia

50 000 tonnia

50 000 tonnia

Näitä määriä voidaan tarkistaa minkä tahansa osapuolen pyynnöstä toisten osapuolten suostumuksella.”.
5) Muutetaan lisäys 5 seuraavasti:
a) korvataan otsikko seuraavasti:
”TUOTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN EUROOPAN UNIONIN ANTAMAN, 5 ARTIKLAA KOLUMBIAN, ECUADORIN JA PERUN
ALKUPERÄTUOTTEIDEN OSALTA KOSKEVAN JULISTUKSEN b ALAKOHTAA”;

b) korvataan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:
”1. Edellytyksiä, jotka vahvistetaan 5 artiklaa Kolumbian, Ecuadorin ja Perun alkuperätuotteiden osalta koskevan
Euroopan unionin julistuksen b alakohdassa, sovelletaan määritettäessä seuraavien Perusta Euroopan unioniin
tuotujen tuotteiden alkuperäasemaa jäljempänä annettujen vuotuisten kiintiöiden mukaisesti:”.
6) Korvataan julistuksen ”Euroopan unionin julistus 5 artiklasta Perun ja Kolumbian alkuperätuotteiden osalta” otsikko
seuraavasti:
”EUROOPAN UNIONIN JULISTUS 5 ARTIKLASTA KOLUMBIAN, ECUADORIN JA PERUN ALKUPERÄTUOTTEIDEN OSALTA”.

7) Muutetaan julistus ”Perun ja Kolumbian yhteinen julistus 5 artiklasta Euroopan unionin alkuperätuotteiden osalta”
seuraavasti:
a) korvataan otsikko seuraavasti:
”KOLUMBIAN, ECUADORIN JA PERUN YHTEINEN JULISTUS 5 ARTIKLASTA EUROOPAN UNIONIN ALKUPERÄTUOTTEIDEN
OSALTA”;

b) korvataan johdantolause seuraavasti:
”Kolumbian tasavalta, Ecuadorin tasavalta ja Perun tasavalta julistavat, että käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelyä
ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa liitteessä II, jäljempänä ’liite’, olevan 5 artiklan 1 kohdan f ja
g alakohdan soveltamista varten käsitteitä ’niiden alukset’ ja ’niiden tehdasalukset’”.

L 356/1100
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LIITE VII
”C JAKSO
ECUADOR

Tavarat, joihin suojatoimenpiteitä sovelletaan, ja kynnystuontimäärät
Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 22 artiklassa ja sen liitteessä I (Tullien poistoluettelot) määrätään, Ecuador saa
soveltaa 29 artiklassa tarkoitettuja maatalouden suojatoimenpiteitä seuraaviin tavaroihin:
1. kukin seuraavista tullinimikkeistä, kun tuonnin määrä ylittää vuodessa 200 tonnia:
Tullinimike

Tavaran kuvaus

07031000

– kepasipuli ja salottisipuli

07133190

– – – muut (pavut)

07133290

– – – muut

07133391

––––

mustapavut

07133392

––––

keltapavut (canary beans)

07133399

– – – muut (muut pavut)

07133991

––––

limanpavut (Phaseolus lunatus)

07133992

––––

lehmänpapu (Vigna unguiculata)

07133999

–-––

muut

2. seuraavat vaiheluokan L4 tullinimikkeet:
Tullinimike

Vuosi

Kynnystuontimäärä
(tonnia)

Voimaantulo

20 % suhteutetun kiintiön lisäksi

1

1 260

2

1 320

3

1 380

4

1 440

5

1 500

6

1 560

7

1 620

04064000
04069040
04069050
04069060 A
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Vuosi

Kynnystuontimäärä
(tonnia)

8

1 680

9

1 740

10

1 800

11

1 860

12

1 920

13

1 980

14

2 040

15

2 100

16

2 160

17

2 210”
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LIITE VIII

”Lisäys 1
TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

1. EU-osapuolen toimivaltaiset viranomaiset
Valvontatoimivalta kuuluu sekä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille että Euroopan
komissiolle. Valvonnan osalta sovelletaan seuraavaa:
a) Kolumbiaan ja/tai Ecuadoriin ja/tai Peruun tapahtuvan viennin osalta Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat vastuussa
tuotanto-olosuhteiden ja -menettelyjen valvonnasta, mukaan lukien lakisääteiset tarkastukset ja tuojaosapuolen
vahvistamien normien ja vaatimusten täyttymisen osoittavien terveystodistusten (tai eläinten hyvinvointia
koskevien todistusten) antaminen;
b) Kolumbiasta ja/tai Ecuadorista ja/tai Perusta tapahtuvan tuonnin osalta Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat
vastuussa sen valvonnasta, että kyseinen tuonti täyttää Euroopan unionin vahvistamat tuonnin edellytykset;
c) Euroopan komissio on vastuussa yleisestä yhteensovittamisesta, tarkastuksista ja tarkastusjärjestelmien
tarkastuksesta sekä sellaisten tarvittavien lainsäädäntötoimien toteuttamisesta, joilla varmistetaan normien ja
vaatimusten yhdenmukainen soveltaminen Euroopan unionissa.

2. Kolumbian toimivaltaiset viranomaiset
Valvonnasta ja seurannasta vastaavat yhdessä Instituto Colombiano Agropecuario, jäljempänä ’ICA’, ja Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, jäljempänä ’INVIMA’, kummallekin laitokselle lainsäädännössä
erikseen annettujen toimivaltuuksien mukaisesti. Valvonnan ja seurannan osalta sovelletaan seuraavaa:
a) Euroopan unionin jäsenvaltioihin tapahtuvan viennin osalta ICA ja INVIMA ovat vastuussa ihmisten ja kasvien
terveyttä koskevien edellytysten ja menettelyjen seurannasta ja valvonnasta, mukaan lukien lakisääteiset
tarkastukset ja tuojaosapuolen vahvistamien normien ja vaatimusten täyttymisen osoittavien terveystodistusten tai
kasvien terveystodistusten antaminen;
b) Euroopan unionin jäsenvaltioista Kolumbiaan tapahtuvan tuonnin osalta ICA ja INVIMA ovat vastuussa
vahvistettujen tuontiedellytysten noudattamiseen liittyvistä tarkastus- ja valvontatoimista, mukaan lukien
tarkastukset ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden antamat terveystodistukset tai kasvien terveystodistukset, joilla
osoitetaan kyseisen tuonnin täyttävän Kolumbiassa voimassa olevat normit ja tuontia koskevat vaatimukset;
c) ICA ja INVIMA ovat toimivaltuuksiensa mukaisesti vastuussa yleisestä yhteensovittamisesta sekä tarkastuksista ja
tarkastusjärjestelmien tarkastuksesta.

3. Perun toimivaltaiset viranomaiset
Terveys- ja kasvinsuojeluasioista vastaavat Perun toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat laitokset:
a) Servicio Nacional de Sanidad Agraria, jäljempänä ’SENASA’;
b) Dirección General de Salud Ambiental, jäljempänä ’DIGESA’;
c) Ministerio de Salud;
d) Instituto Tecnológico Pesquero, jäljempänä ’ITP’;
e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, jäljempänä ’MINCETUR’.

24.12.2016
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4. Ecuadorin toimivaltaiset viranomaiset
Terveys- ja kasvinsuojeluasioista vastaavat Ecuadorin toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat laitokset:
a) Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, jäljempänä ’AGROCALIDAD’;
b) Instituto Nacional de Pesca, jäljempänä ’INP’;
c) Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, jäljempänä ’ARCSA’; ja
d) Ministerio de Comercio Exterior, jäljempänä ’MCE’.”
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LIITE IX
”B JAKSO
EU-OSAPUOLI

Käytetyt lyhenteet ovat seuraavat:
AT Itävalta
BE Belgia
BG Bulgaria
CY Kypros
CZ Tšekki
DE Saksa
DK Tanska
ES Espanja
EE Viro
EU Euroopan unioni, mukaan lukien kaikki sen jäsenvaltiot
FI

Suomi

FR Ranska
EL Kreikka
HR Kroatia
HU Unkari
IE

Irlanti

IT

Italia

LV Latvia
LT Liettua
LU Luxemburg
MT Malta
NL Alankomaat
PL Puola
PT Portugali
RO Romania
SK Slovakia
SI

Slovenia

SE Ruotsi
UK Yhdistynyt kuningaskunta
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1. Jäljempänä esitettävässä sitoumusluettelossa ilmoitetaan tämän sopimuksen 114 artiklan mukaisesti vapautetut
toimialat sekä ne markkinoille pääsyä ja kansallista kohtelua koskevat rajoitukset, joita kyseisillä aloilla sovelletaan
varausten muodossa Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden sijoittautumisiin ja sijoittajiin. Luettelossa on
seuraavat osat:
a) ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jota koskevan sitoumuksen osapuoli tekee, sekä se,
millä laajuudella vapautettuihin aloihin sovelletaan varauksia; ja
b) toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset.
Jos b alakohdassa tarkoitetussa sarakkeessa on ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siinä
mainitsemattomat Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät kyseistä alaa koskevat sitoumukset ilman varauksia (1).
Sitoumuksia ei sovelleta toimialoilla ja osa-aloilla, joita ei mainita jäljempänä olevassa luettelossa.
2. Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:
a) ’ISIC Rev. 3.1’ tarkoittaa kaikkia toimialoja koskevaa kansainvälistä toimialaluokitusstandardia sellaisena kuin
Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No 4, ISIC REV 3.1,
2002);
b) ’CPC’ tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen
hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N 77, CPC prov, 1991); ja
c) ’CPC ver. 1.0’ tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on
sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä
standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 112 ja 113 artiklassa tarkoitettuja
markkinoille pääsyn tai kansallisen kohtelun rajoituksia. Vaikka kyseisiä toimenpiteitä (esimerkiksi toimiluvan
myöntämistä, yleispalveluvelvoitteita, tutkintotodistusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen,
kielitutkinnot mukaan lukien, läpäisemistä koskevat edellytykset ja syrjimätön vaatimus, jonka mukaan tiettyä
toimintaa ei saa harjoittaa suojelluilla luonnonalueilla eikä historiallisesti tai taiteellisilta arvoiltaan erityisen
merkittävillä alueilla) ei mainita luettelossa, niitä sovelletaan joka tapauksessa Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoit
tajamaiden sijoittajiin.
4. Tämän sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka
koskevat osapuolten myöntämiä tukia.
5. Tämän sopimuksen 112 artiklan mukaisesti syrjimättömät vaatimukset, jotka koskevat sijoittautumisen oikeudellista
muotoa, eivät sisälly jäljempänä olevaan luetteloon.
6. Sitoumusluettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi, eivätkä ne näin
ollen luo välittömästi oikeuksia yksittäisille luonnollisille tai oikeushenkilöille.

(1) Vaikka tietyllä alalla ei ole Euroopan unionin jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siihen voidaan kuitenkin soveltaa horisontaalisia varauksia
tai alakohtaisia Euroopan unionin laajuisia varauksia.

KAIKKI TOIMIALAT

Varausten kuvaus

Kiinteistöt

L 356/1106

Toimiala tai osa-ala

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ulkomaisten sijoittajien maa- ja kiinteistö
hankinnoille on asetettu rajoituksia (1).
FI

KAIKKI TOIMIALAT

Yleishyödylliset palvelut
EU: Kansallisen tai paikallisen tason yleishyödyllisiksi palveluiksi katsottava taloudellinen toiminta voidaan varata julki
sille monopoleille tai yksinoikeudet saaneille yksityisille palvelujen tarjoajille (2).

KAIKKI TOIMIALAT

Sijoittautumismuodot

BG: Sivuliikkeiden perustamiseen tarvitaan lupa.
EE: Johtokunnan jäsenistä vähintään puolen on asuttava Euroopan unionissa.

FI: Ulkomaalainen, joka harjoittaa kauppaa yhtiökumppanina suomalaisessa kommandiittiyhtiössä tai osakeyhtiössä, tar
vitsee elinkeinoluvan ja hänen on asuttava vakituisesti Euroopan unionissa. Televiestintäpalveluja lukuun ottamatta kai
killa aloilla vähintään puolta johtokunnan varsinaisista ja varajäsenistä koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus. Yri
tyksille voidaan kuitenkin myöntää erivapauksia. Jos ulkomainen organisaatio aikoo harjoittaa liiketoimintaa tai kaup
paa perustamalla sivuliikkeen Suomeen, sen on hankittava elinkeinolupa. Ulkomaisen organisaation tai yksityishenkilön,
joka ei ole Euroopan unionin kansalainen, on haettava lupaa toimia osakeyhtiön perustajana. Televiestintäpalvelujen
alalla perustajista ja johtokunnan jäsenistä vähintään puolella on oltava pysyvä asuinpaikka maassa. Jos perustaja on oi
keushenkilö, asuinpaikkavaatimus koskee myös kyseistä oikeushenkilöä.

Euroopan unionin virallinen lehti

EU: Jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetuille (kolmansien maiden yritysten) tytä
ryhtiöille, joiden kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan unionin alueella, myönnettyä kohtelua ei
laajenneta koskemaan kolmannen maan yrityksen johonkin Euroopan unionin jäsenvaltioon perustamia sivuliikkeitä tai
agentuureja.

IT: Teollisen, kaupallisen ja käsiteollisen ammatin harjoittaminen edellyttää oleskelulupaa ja erityistä toimilupaa.
BG, PL: Edustustoimiston toiminta saa käsittää ainoastaan sen edustaman ulkomaisen emoyhtiön mainonnan ja myynni
nedistämisen.
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PL: Rahoituspalveluja lukuun ottamatta ei sitoumuksia sivuliikkeiden osalta. Euroopan unionin ulkopuoliset sijoittajat
voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ainoastaan kommandiittiyhtiön, kommandiittiosakeyhtiön, rajoitetun vastuun
yhtiön tai osakeyhtiön muodossa (lakiasiainpalvelujen osalta ainoastaan rekisteröidyn yhtiön tai kommandiittiyhtiön
muodossa).

Varausten kuvaus

RO: Kaupallisten yhtiöiden ainoan johtajan tai johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten lukumäärästä puo
len on oltava Romanian kansalaisia, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Kaupallisten yhtiöiden tilintarkastajien ja
varatilintarkastajien enemmistön on oltava Romanian kansalaisia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

FI

SE (ainoastaan Ecuadorin osalta): Sivuliikkeen toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan, mikäli sellainen nimitetään, on
asuttava ETA:n alueella. Taloudellista toimintaa Ruotsissa harjoittavan luonnollisen henkilön, joka ei asu ETA:n alueella,
on nimettävä Ruotsissa tapahtuvasta toiminnasta vastaava maassa asuva edustaja ja ilmoitettava tämä rekisteriin. Ruot
sissa tapahtuvasta toiminnasta on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Toimivaltainen viranomainen voi yksittäistapauksissa
myöntää poikkeuksia sivuliike- ja asumispaikkavaatimuksesta.
SI: Ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeiden perustaminen edellyttää, että emoyhtiö on ollut rekisteröitynä alkuperämaassa
vähintään yhden vuoden.
SK: Ulkomaisen luonnollisen henkilön, jonka nimi rekisteröidään kaupparekisteriin toimimaan valtuutettuna henkilönä
yrittäjän puolesta, on esitettävä Slovakian oleskelulupa.

KAIKKI TOIMIALAT
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SE: Ulkomaisen yrityksen (joka ei ole rekisteröitynyt oikeushenkilöksi Ruotsissa) on harjoitettava kaupallista toimin
taansa sellaisen Ruotsiin sijoittautuneen sivuliikkeen välityksellä, jolla on itsenäinen johto ja erillinen kirjanpito. Alle
vuoden kestävät rakennushankkeet vapautetaan vaatimuksista perustaa sivuliike tai nimetä maassa asuva edustaja. Rajoi
tetun vastuun yhtiöllä (osakeyhtiöllä) voi olla yksi tai useampi perustaja. Perustajan on joko asuttava Ruotsissa tai oltava
ruotsalainen oikeushenkilö. Avoin yhtiö voidaan perustaa vain, jos jokainen yhtiökumppani asuu Ruotsissa. Kaikkien
muuntyyppisten oikeushenkilöiden perustamiseen sovelletaan vastaavia ehtoja. Johtokunnan jäsenistä vähintään puolen
on asuttava Ruotsissa. Sellaisten ulkomaan tai Ruotsin kansalaisten, jotka eivät asu Ruotsissa ja jotka haluavat harjoittaa
kaupallista toimintaa Ruotsissa, on nimettävä kyseisestä toiminnasta vastaava maassa asuva edustaja ja ilmoitettava
tämä paikallisen viranomaisen rekisteriin. Asuinpaikkaehdoista voidaan poiketa tapauksissa, joissa ne todistettavasti ei
vät ole tarpeen.

Investoinnit
ES: Ulkomaan hallituksen tai ulkomaisten julkisyhteisöjen joko suoraan tai ulkomaisten hallitusten joko välittömässä tai
välillisessä määräysvallassa olevien yritysten tai muiden yhteisöjen välityksellä Espanjaan tekemät investoinnit (jotka tuo
vat yhteisöille taloudellisten etujen lisäksi yleensä myös muita etuja) edellyttävät hallituksen antamaa etukäteislupaa.

L 356/1107

BG: Yrityksissä, joissa julkinen (valtion tai kunnan) osuus pääomasta ylittää 30 prosenttia, osakkeiden siirtämiseen kol
mansille osapuolille tarvitaan lupa. Tiettyyn taloudelliseen toimintaan, joka liittyy valtion omaisuuden tai muun julkisen
omaisuuden hyödyntämiseen tai käyttöön, edellytetään toimilupia koskevan lain (Concessions Act) mukaisesti myön
netty toimilupa. Ulkomaiset sijoittajat eivät voi osallistua yksityistämiseen. Ulkomaisilta sijoittajilta ja bulgarialaisilta oi
keushenkilöiltä, joilla on määräävä ulkomaalaisomistus, edellytetään lupa a) luonnonvarojen etsintään, käyttöön- tai tal
teenottoon aluevesiltä, mannerjalustasta tai talousvyöhykkeeltä ja b) määräävän omistusosuuden hankintaan yrityksissä,
jotka harjoittavat a kohdassa määritettyä toimintaa.

Varausten kuvaus

FR: Ulkomaisiin ostoihin, jotka oikeuttavat yli 33,33 prosenttiin olemassa olevan ranskalaisyrityksen osakepääomasta
tai äänivallasta tai 20 prosenttiin ranskalaisesta pörssiyhtiöstä, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

L 356/1108

Toimiala tai osa-ala

— ranskalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on enintään 76 miljoonaa euroa, voidaan tehdä alle 7,6 miljoonan euron
investointeja ennakkoilmoitusta seuraavan 15 päivän määräajan jälkeen, kun kyseisten määrien paikkansapitävyys
on tarkistettu;
FI

— lupa muihin investointeihin annetaan ennakkoilmoitusta seuraavan kuukauden jälkeen ilman eri toimenpidettä, jollei
talousministeri ole poikkeustapauksessa käyttänyt oikeuttaan lykätä investointia.
Hiljattain yksityistetyissä yrityksissä voidaan rajoittaa ulkomaalaisomistusta siten, että Ranskan hallitus määrää yleisölle
tarjottavien osakkeiden enimmäismäärän tapauskohtaisesti. Tietyn kaupallisen, teollisen tai käsiteollisen toiminnan
käynnistäminen edellyttää erityislupaa, jos toimitusjohtajalla ei ole pysyvää oleskelulupaa.

HU: Ei sitoumuksia hiljattain yksityistettyjen yritysten ulkomaisen omistuksen suhteen.
IT: Hiljattain yksityistetyille yrityksille voidaan myöntää yksinoikeuksia tai niiden yksinoikeudet voidaan säilyttää. Joissa
kin tapauksissa voidaan rajoittaa hiljattain yksityistetyissä yrityksissä käytettäviä äänioikeuksia. Puolustuksen, liikenne-,
televiestintä- ja energiapalvelujen alalla toimivien yritysten suurten omistusosuuksien hankinta edellyttää viiden vuoden
ajan toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

KAIKKI TOIMIALAT

Euroopan unionin virallinen lehti

FI: Suomen viranomaisten on vahvistettava sellainen ulkomaisten omistajien osakehankinta, joka oikeuttaa yli kolman
nekseen suuren suomalaisen yhtiön tai suuren liikeyrityksen (jossa on yli 1 000 työntekijää tai jonka liikevaihto on yli
168 miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma on yli 168 miljoonaa euroa) äänivallasta; vahvistus voidaan evätä
vain, jos tärkeä kansallinen etu olisi uhattuna. Näitä rajoituksia ei sovelleta televiestintäpalveluihin.

Maantieteelliset alueet
FI: Ahvenanmaalla on rajoitettu Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta vailla olevien luonnollisten henkilöiden sekä kaikkien
oikeushenkilöiden vapautta sijoittautua ilman Ahvenanmaan toimivaltaisten viranomaisten lupaa.

1. MAATALOUS, RIISTATALOUS, METSÄTALOUS

AT, HR, HU, MT, RO: Ei sitoumuksia maataloustoiminnan osalta.

(ISIC Rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) pl. neuvonta- ja konsul CY: Euroopan unionin ulkopuolinen osallistuminen on sallittua enintään 49 prosenttiin saakka.
tointipalvelut (3)

24.12.2016

A. Maatalous, riistatalous

Varausten kuvaus

FR: Muut kuin Euroopan unionin kansalaiset tarvitsevat luvan maatalousyritysten perustamiseen ja Euroopan unionin
ulkopuoliset sijoittajat viinitarhojen hankintaan.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

IE: Euroopan unionin alueen ulkopuolella vakinaisesti asuvat tarvitsevat luvan sijoittautumiseen myllytoiminnan alalla.
SE (ainoastaan Ecuadorin osalta): Ainoastaan saamelaiset voivat omistaa poroyrityksiä ja harjoittaa porotaloutta.
FI

B. Metsätalous

BG: Ei sitoumuksia puunkorjuun osalta.

(ISIC Rev. 3.1: 020) pl. neuvonta- ja konsultointipalvelut

2. KALASTUS JA VESIVILJELY

AT: Vähintään 25 prosentin aluksista on oltava Itävaltaan rekisteröityjä.

CY, EL: Euroopan unionin ulkopuolinen osallistuminen on sallittua enintään 49 prosenttiin saakka.
DK: Euroopan unionin ulkopuolella vakinaisesti asuvien omistusosuuden kaupallista kalastusta harjoittavasta yrityksestä
on oltava alle kolmannes. Euroopan unionin ulkopuolella vakinaisesti asuvat saavat omistaa Tanskan lipun alla purjehti
via aluksia ainoastaan Tanskassa rekisteröidyn yrityksen kautta.
FR: Muut kuin Euroopan unionin kansalaiset eivät saa omistaa merenkulkuvaltiolle kuuluvaa maata kalan-, äyriäisten- ja
levänviljelytarkoituksessa. Yhtiöittämättömät ulkomaiset sijoittajat, joiden päätoimipaikka ei ole Ranskassa, saavat omis
taa enintään 50 prosenttia Ranskan lipun alla purjehtivasta aluksesta.

Euroopan unionin virallinen lehti

(ISIC Rev. 3.1: 0501, 0502) pl. neuvonta- ja konsultointipalvelut BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Yhtiöittämättömät ulkomaiset sijoittajat, joiden päätoimipaikka ei ole Belgiassa, Suomessa, Ir
lannissa, Latviassa, Alankomaissa, Portugalissa tai Slovakiassa, eivät voi omistaa vastaavasti Belgian, Suomen, Irlannin,
Latvian, Alankomaiden, Portugalin ja Slovakian lipun alla purjehtivia aluksia.

DE: Merikalastuslupa myönnetään ainoastaan Saksan lipun alla purjehtiville aluksille. Nämä ovat kalastusaluksia, joiden
osake-enemmistön omistavat Euroopan unionin kansalaiset tai sellaiset yritykset, jotka on perustettu Euroopan unionin
sääntöjen mukaisesti ja joiden päätoimipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Näiden alusten käytön johto
ja valvonta on oltava Saksassa oleskelevilla henkilöillä. Kalastusluvan saamiseksi kaikki kalastusalukset on rekisteröitävä
niissä rannikkovaltioissa, joissa laivojen kotisatama sijaitsee.
EE: Laiva voi purjehtia Viron lipun alla, jos sen kotisatama sijaitsee Virossa ja osake-enemmistö on Viron kansalaisilla
avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä tai muussa oikeushenkilössä, joka sijaitsee Virossa ja jonka johtokunnassa
äänienemmistö on Viron kansalaisilla.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: Ei sitoumuksia.

L 356/1109

IT: Muilla kuin Euroopan unionissa oleskelevilla ulkomaalaisilla ei saa olla enemmistöosakkuutta Italian lipun alla pur
jehtivista aluksista tai määräysvallan tuottavaa osakkuutta sellaisista laivanvarustamoista, joiden päätoimipaikka on Ita
liassa. Kalastus Italian aluevesillä on varattu Italian lipun alla purjehtiville aluksille.

Varausten kuvaus

SE: Yhtiöittämättömät ulkomaiset sijoittajat, joiden päätoimipaikka ei ole Ruotsissa, saavat omistaa enintään 50 prosent
tia Ruotsin lipun alla purjehtivasta aluksesta. Ulkomaiset sijoittajat tarvitsevat luvan hankkiakseen 50 prosenttia tai
enemmän sellaisten yritysten osakkeista, jotka harjoittavat kaupallista kalastustoimintaa Ruotsin aluevesillä.

FI

SI: Laivat saavat purjehtia Slovenian lipun alla, jos niistä yli puolet on Euroopan unionin kansalaisten omistuksessa tai
sellaisten oikeushenkilöiden omistuksessa, joiden päätoimipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

L 356/1110

Toimiala tai osa-ala

UK: Varaus, joka koskee Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten ostoa, jollei vähintään 75 prosenttia
sijoitetuista varoista ole Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja/tai sellaisten yritysten omistamia, joista vähintään
75 prosenttia on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten omistamia, ja jotka kaikki oleskelevat ja joiden kotipaikka
on Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Alusten johdon, ohjauksen ja valvonnan on tapahduttava Yhdistyneessä kuningas
kunnassa.

3. KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA (4)
(ISIC Rev. 3.1: 10)
B. Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto (5)

ES: Ei sitoumuksia strategisesti tärkeitä mineraaleja koskevien ulkomaisten sijoitusten osalta.

(ISIC Rev. 3.1: 1110)
C. Metallimalmien louhinta
(ISIC Rev. 3.1: 13)
D. Muu mineraalien kaivu
(ISIC Rev. 3.1: 14)

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto

EU: Energiantuottajamaista tulevia sijoittajia voidaan estää saamasta toimintaa koskeva määräysvalta. Ei sitoumuksia si
vuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan). Ei sitoumuksia raakaöljyn ja maakaasun tuotannon
osalta.

4. TEOLLISUUS (6)

A. Elintarvikkeiden ja juomien valmistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 15)

B. Tupakkatuotteiden valmistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 16)

(ISIC Rev. 3.1: 17)

Ei mitään.

24.12.2016

C. Tekstiilien valmistus

D. Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus ja värjäys

Varausten kuvaus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 18)

FI

E. Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen, Ei mitään.
satuloiden, valjaiden ja jalkineiden valmistus

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

(ISIC Rev. 3.1: 19)

F. Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus, pl. huo Ei mitään.
nekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus
(ISIC Rev. 3.1: 20)

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 21)

H. Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (7)

IT: Kustannus- ja painoyritysten omistajia koskee kansalaisuusvaatimus.

(ISIC Rev. 3.1: 22, pl. palkkio- ja sopimusperusteinen kustantami SE (ainoastaan Ecuadorin osalta): Kustantajaa ja kustannus- tai painoyrityksen omistajaa koskeva asuinpaikkavaatimus.
nen ja painaminen (8))

I. Koksituotteiden valmistus

Euroopan unionin virallinen lehti

G. Paperin ja paperituotteiden valmistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 231)

J. Öljytuotteiden valmistus (9)
(ISIC Rev. 3.1: 232)

EU: Energiantuottajamaiden sijoittajia voidaan estää saamasta toimintaa koskeva määräysvalta. Ei sitoumuksia sivuliik
keiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

(ISIC Rev. 3.1: 24, pl. räjähdysaineiden valmistus)

L 356/1111

K. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, muiden kuin räjähdy Ei mitään.
saineiden, valmistus

L. Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Varausten kuvaus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 25)

Ei mitään.

FI

M. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

L 356/1112

Toimiala tai osa-ala

(ISIC Rev. 3.1: 26)

N. Metallien jalostus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 27)

O. Metallituotteiden valmistus, pl. koneet ja laitteet

Ei mitään.

P. Koneiden valmistus

a) Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 291)

b) Erikoiskoneiden, muiden kuin aseiden ja ammusten, valmistus

Euroopan unionin virallinen lehti

(ISIC Rev. 3.1: 28)

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

c) Muualle luokittelematon kodinkoneiden valmistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 293)

d) Toimisto- ja tietokoneiden valmistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 30)

(ISIC Rev. 3.1: 31)

Ei mitään.

24.12.2016

e) Muualle luokittelematon sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus

Varausten kuvaus

f) Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden ja -laitteiden valmis Ei mitään.
tus

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

(ISIC Rev. 3.1: 32)
FI

Q. Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten inst Ei mitään.
rumenttien sekä kellojen valmistus
(ISIC Rev. 3.1: 33)

R. Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen val Ei mitään.
mistus
(ISIC Rev. 3.1: 34)

(ISIC Rev. 3.1: 35, pl. sotalaivojen, -lentokoneiden ja muiden soti
laskäyttöön tarkoitettujen kulkuneuvojen valmistus)

T. Huonekalujen valmistus; muualle luokittelematon valmistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 361, 369)

U. Kierrätys
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S. Muiden (ei sotilaskäyttöön tarkoitettujen) kulkuneuvojen val Ei mitään.
mistus

Ei mitään.

(ISIC Rev. 3.1: 37)

5. SÄHKÖN, KAASUN, HÖYRYN JA LÄMMINVEDEN TUO
TANTO, SIIRTO JA JAKELU OMAAN LUKUUN (10)
(PL. YDINVOIMAAN PERUSTUVA SÄHKÖNTUOTANTO)

EU: Energiantuottajamaista tulevia sijoittajia voidaan estää saamasta toimintaa koskeva määräysvalta. Ei sitoumuksia si
vuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

L 356/1113

A. Sähkön tuotanto; sähkön siirto ja jakelu omaan lukuun
(osittain ISIC Rev. 3.1: 4010) (11)

Varausten kuvaus

B. Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiver EU: Energiantuottajamaista tulevia sijoittajia voidaan estää saamasta toimintaa koskeva määräysvalta. Ei sitoumuksia si
kossa omaan lukuun
vuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

L 356/1114

Toimiala tai osa-ala

(osittain ISIC Rev. 3.1: 4020) (12)
FI

C. Höyryn ja lämminveden tuotanto; höyryn ja lämminveden ja EU: Energiantuottajamaista tulevia sijoittajia voidaan estää saamasta toimintaa koskeva määräysvalta. Ei sitoumuksia si
kelu omaan lukuun
vuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).
(osittain ISIC Rev. 3.1: 4030) (13)

6. YRITYSPALVELUT

a) Lakiasiainpalvelut
(CPC 861) (14)
pl. julkisia tehtäviä hoitavien oikeusalan ammattilaisten (kuten no
taarit, huissiers de justice ja muut officiers publics et ministériels) tarjo
amat oikeudelliset neuvontapalvelut sekä oikeudelliset asiakirja- ja
todistuspalvelut

AT: Ulkomaisten asianajajien (joilla on oltava täysi pätevyys kotimaassaan) pääomaosakkuus ja osuus minkä tahansa la
kiasiaintoimiston liiketuloksesta saa olla enintään 25 prosenttia. Heillä ei saa olla ratkaisevaa vaikutusvaltaa päätöksen
teossa.
BE: ”Cour de cassation” -oikeusistuimessa esiintymiseen muissa kuin rikosoikeudellisissa tapauksissa sovelletaan kiin
tiöitä.
CY (ainoastaan Ecuadorin osalta): Asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen ja asuinpaikkavaati
muksen täyttymistä.
FR: Asianajajien toimimiseen ”avocat auprès de la Cour de Cassation” – ja ”avocat auprès du Conseil d'Etat” -ammateissa
sovelletaan kiintiöitä.

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Ammatilliset palvelut

DK: Ainoastaan asianajajat, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa, ja Tanskassa rekisteröidyt asianajotoimistot
voivat omistaa tanskalaisen asianajotoimiston osakkeita. Ainoastaan asianajajat, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeino
lupa, voivat olla tanskalaisen asianajotoimiston hallintoneuvoston jäseniä tai osallistua muuten sen hallintoon. Tanska
laisen elinkeinoluvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto.

FR: Jotkin oikeudelliset muodot (”association d'avocats” ja ”société en participation d'avocat”) on varattu asianajajille,
jotka ovat Ranskan asianajajaliiton täysjäseniä. Asianajotoimistossa, joka tarjoaa Ranskan tai Euroopan unionin oikeu
teen liittyviä palveluja, vähintään 75 prosentin niistä osakkaista, joiden hallussa on 75 prosenttia osakepääomasta, on
oltava Ranskan asianajajaliiton täysjäseniä.
HR: Vain Kroatian asianajajaliiton täysjäsenet (”odvjetnici”) voivat edustaa osapuolia tuomioistuimissa. Asianajajaliiton
jäsenyys edellyttää kansalaisuutta.
24.12.2016

HU: Kaupallisen läsnäolon muotona on oltava avoin yhtiö unkarilaisen asianajajan (ügyvéd) tai asianajotoimiston (ügy
védi iroda) kanssa tai edustustoimisto.

Varausten kuvaus

PL: Euroopan unionin asianajajille sallitaan muitakin oikeudellisia toimintamuotoja, mutta ulkomaiset asianajajat voivat
toimia ainoastaan kaupparekisteriin merkityn avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muodossa.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

SE (ainoastaan Ecuadorin osalta): Asianajajaliiton jäsenyys, joka on tarpeen ainoastaan käytettäessä ruotsalaista advokatammattinimikettä, edellyttää asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä.
FI

AT: Ulkomaisten kirjanpitäjien (joiden on oltava kotimaansa lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjä) pääomaosakkuus
(CPC 86212, muut kuin ”tilintarkastuspalvelut”, CPC 86213, ja osuus Itävallan minkä tahansa oikeushenkilön liiketuloksesta saa olla enintään 25 prosenttia, jos he eivät ole Itävallan
ammatillisen toimielimen jäseniä.
CPC 86219 ja CPC 86220)
CY: Markkinoille pääsy edellyttää taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste: osa-alan työllisyystilanne.
b) 1. Laskentatoimen palvelut ja kirjanpitopalvelut

DK: Ulkomaisten kirjanpitäjien on saatava Tanskan kauppa- ja teollisuusvirastolta (Danish Commerce and Companies
Agency) lupa avoimen yhtiön muodostamiseen tanskalaisten valtuutettujen kirjanpitäjien kanssa.

(CPC 86211 ja 86212, muut kuin laskentatoimen palvelut)

AT: Ulkomaisten tilintarkastajien (joiden on oltava kotimaansa lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjä) pääomaosakkuus
ja osuus Itävallan minkä tahansa oikeushenkilön liiketuloksesta saa olla enintään 25 prosenttia, jos he eivät ole Itävallan
ammatillisen toimielimen jäseniä.
CY: Markkinoille pääsy edellyttää taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste: osa-alan työllisyystilanne.
CZ, SK: Vähintään 60 prosenttia osakepääomasta ja äänivallasta on varattu kansalaisille.
DK: Ulkomaisten kirjanpitäjien on saatava Tanskan kauppa- ja teollisuusvirastolta (Danish Commerce and Companies
Agency) lupa avoimen yhtiön muodostamiseen tanskalaisten valtuutettujen kirjanpitäjien kanssa.
FI: Suomalaisen osakeyhtiön tilintarkastajista vähintään yhtä koskee asuinpaikkavaatimus.
HR: Ei ole, lukuun ottamatta sitä, että tilintarkastusta saavat suorittaa vain oikeushenkilöt.
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b) 2. Tilintarkastuspalvelut

LV: Valan tehneiden tilintarkastajien kaupallisessa yrityksessä äänioikeutetuista osakkeista yli 50 prosentin on oltava va
lan tehneiden tilintarkastajien tai Euroopan unionin valan tehneiden tilintarkastajien kaupallisten yritysten omistamia.
LT: Vähintään 75 prosenttia osakkeista olisi kuuluttava Euroopan unionin tilintarkastajille tai tilintarkastusyrityksille.
SE: Ainoastaan Ruotsissa hyväksytyt tilintarkastajat voivat tarjota tilintarkastuspalveluja tiettyjen oikeushenkilöiden,
mm. kaikkien osakeyhtiöiden, osalta. Ainoastaan tällaiset tilintarkastajat voivat olla osakkeenomistajia tai muodostaa
avoimen yhtiön, joka toimii laillisesti hyväksyttynä tilintarkastusyrityksenä (virallisissa tarkoituksissa). Hyväksyminen
edellyttää maassa asumista.
SI: Ulkomaisten henkilöiden omistusosuus tilintarkastusyrityksistä saa olla enintään 49 prosenttia osakepääomasta.

(CPC 863) (15)

AT: Ulkomaisten veroneuvojien (joiden on oltava kotimaansa lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjä) pääomaosakkuus
ja osuus Itävallan minkään oikeushenkilön liiketuloksesta saa olla enintään 25 prosenttia; tämä koskee ainoastaan Itäval
lan ammatillisen toimielimeen kuulumattomia veroneuvojia.

L 356/1115

c) Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut

Varausten kuvaus

CY: Markkinoille pääsy edellyttää taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste: osa-alan työllisyystilanne.
d) Arkkitehtipalvelut
e) Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
(CPC 8671 ja CPC 8674)

f) Tekniset palvelut
ja

BG: Kansallisesti tai alueellisesti merkittävissä hankkeissa ulkomaisten sijoittajien on toimittava paikallisten sijoittajien
yhtiökumppaneina tai alihankkijoina.
LV: Arkkitehtipalvelujen alalla liiketoiminnan harjoittaminen täydellä oikeudellisella vastuulla ja oikeudella tehdä hanke
sopimuksia edellyttää toimilupaa, jonka edellytyksenä on kolmen vuoden toiminta Latviassa rakennushankkeiden alalla
ja korkeakoulututkinto.

FI

ja
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Toimiala tai osa-ala

BG: Kansallisesti tai alueellisesti merkittävissä hankkeissa ulkomaisten sijoittajien on toimittava paikallisten sijoittajien
yhtiökumppaneina tai alihankkijoina.

g) Tekniset kokonaispalvelut

h) Lääkäripalvelut (ml. psykologit) ja hammashoitopalvelut
(CPC 9312 ja osittain CPC 85201)

AT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta hammaslääkäripalveluja sekä psykologien ja psykoterapeuttien palveluja, joissa: ei
mitään.
DE: Taloudellinen tarveharkinta sellaisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta, joilla on lupa hoitaa julkisten vakuu
tusjärjestelmien jäseniä. Pääasiallinen arviointiperuste: pula lääkäreistä ja hammaslääkäreistä asianomaisella alueella.
CY (ainoastaan Ecuadorin osalta), FI: Ei sitoumuksia.
FR: Euroopan unionin sijoittajille sallitaan muitakin oikeudellisia muotoja, mutta ulkomaiset sijoittajat voivat toimia ai
noastaan seuraavissa yhtiömuodoissa: ”société d'exercice liberal” ja ”société civile professionnelle”.
LV: Taloudellinen tarveharkinta. Pääasiallinen arviointiperuste: pula lääkäreistä ja hammaslääkäreistä asianomaisella alu
eella.

Euroopan unionin virallinen lehti

(CPC 8672 ja CPC 8673)

BG, LT: Palvelujen tarjoamiseen vaaditaan lupa, jonka perusteena on tarpeisiin perustuva terveyspalvelusuunnitelma ja
jossa otetaan huomioon väestö ja jo olemassa olevat lääkäri- ja hammashoitopalvelut.
SI: Ei sitoumuksia sosiaalilääketieteen palvelujen, puhtaanapitopalvelujen, epidemiologisten sekä lääketieteellis-ekologis
ten palvelujen, veritoimitusten, verivalmisteiden ja verensiirtojen eikä ruumiinavausten osalta.
UK: Lääkärien sijoittautumisessa julkisen terveydenhuollon järjestelmän (National Health Service) mukaisesti otetaan
huomioon terveydenhuollon resurssisuunnittelu.

i) Eläinlääkintäpalvelut

AT, CY (ainoastaan Ecuadorin osalta): Ei sitoumuksia.

(CPC 932)

BG: Taloudellinen tarveharkinta. Pääasiallinen arviointiperuste: väestö ja olemassa olevien yritysten tiheys.
FR: Euroopan unionin sijoittajille sallitaan muitakin oikeudellisia muotoja, mutta ulkomaiset sijoittajat voivat toimia ai
noastaan seuraavissa yhtiömuodoissa: ”société d'exercice liberal” ja ”société civile professionnelle”.

24.12.2016

HU: Taloudellinen tarveharkinta. Pääasiallinen arviointiperuste: alan työmarkkinatilanne.

Varausten kuvaus

j) 1. Kätilöpalvelut

BG, CY (ainoastaan Ecuadorin osalta), FI, MT, SI: Ei sitoumuksia.

(CPC 93191 osittain)

FR: Euroopan unionin sijoittajille sallitaan muitakin oikeudellisia muotoja, mutta ulkomaiset sijoittajat voivat toimia ai
noastaan seuraavissa yhtiömuodoissa: ”société d'exercice liberal” ja ”société civile professionnelle”.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

LT: Taloudellista tarveharkintaa saatetaan soveltaa. Pääasiallinen arviointiperuste: osa-alan työllisyystilanne.
FI

j) 2. Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoi AT: Ulkomaiset sijoittajat voivat toimia ainoastaan seuraavissa tehtävissä: sairaanhoitajat, fysioterapeutit, työterapeutit,
tohenkilöstön palvelut
puheterapeutit ja ravitsemusterapeutit.
(CPC 93191 osittain)

BG, CY (ainoastaan Ecuadorin osalta), MT: Ei sitoumuksia.
FI, SI: Ei sitoumuksia fysioterapeuttien ja avustavan hoitohenkilöstön osalta.
FR: Euroopan unionin sijoittajille sallitaan muitakin oikeudellisia muotoja, mutta ulkomaiset sijoittajat voivat toimia ai
noastaan seuraavissa yhtiömuodoissa: ”société d'exercice liberal” ja ”société civile professionnelle”.

k) Farmaseuttisten tuotteiden sekä lääkinnällisten ja ortopedisten AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Ei sitoumuksia.
tuotteiden vähittäismyynti
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Lupa edellyttää taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointipe
(CPC 63211)
ruste: väestö ja olemassa olevien apteekkien maantieteellinen tiheys.
sekä muut farmaseuttien tarjoamat palvelut (16)

B. Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut
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LT: Taloudellista tarveharkintaa saatetaan soveltaa. Pääasiallinen arviointiperuste: osa-alan työllisyystilanne.
LV: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan ulkomaisiin fysioterapeutteihin ja ulkomaiseen avustavaan hoitohenkilös
töön. Pääasiallinen arviointiperuste: asianomaisen alueen työllisyystilanne.

Ei mitään.

(CPC 84)

C. Tutkimus- ja kehittämispalvelut (17)

Kohdat a ja c:

a) Luonnontieteen tutkimus- ja kehittämispalvelut

EU: Julkisin varoin rahoitettavien tutkimus- ja kehittämispalvelujen osalta yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää
ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellaisille Euroopan unionin oikeushenkilöille, joiden pää
toimipaikka on Euroopan unionissa.

(CPC 851)

c) Tieteidenväliset tutkimus- ja kehittämispalvelut
(CPC 853)

L 356/1117

b) Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus- ja ke
Kohta b:
hittämispalvelut
Ei mitään.
(CPC 852 pl. psykologien palvelut) (18)

Varausten kuvaus

D. Kiinteistöpalvelut (19)

FI

a) Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat kiinteis Ei mitään.
töpalvelut

L 356/1118

Toimiala tai osa-ala

(CPC 821)

b) Palkkio- tai sopimusperusteiset kiinteistöpalvelut

Ei mitään, lukuun ottamatta seuraavia:

(CPC 822)

CY (ainoastaan Ecuadorin osalta): Ei sitoumuksia.

E. Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa

LT: Alusten omistajien on oltava liettualaisia luonnollisia henkilöitä tai Liettuaan sijoittautuneita yrityksiä.

(CPC 83103)

SE: Ruotsin lipun alla purjehtiminen edellyttää, että määräävä ruotsalaisvaikutus toiminnassa osoitetaan, jos alukseen
liittyy ulkomaalaisomistukseen kytkeytyviä etuja.

b) Ilma-aluksiin liittyvät

EU: Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten on oltava rekisteröityjä kyseiselle lentoliiken
teen harjoittajalle luvan antaneessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muualla Euroopan unionissa. Ilma-aluksen on
oltava joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttävien luonnollisten henkilöiden tai osakkuutta ja määräysvaltaa (ml.
johtajien kansalaisuus) koskevat erityiset vaatimukset täyttävien oikeushenkilöiden omistuksessa. Tästä vaatimuksesta
voidaan poiketa, kun kyseessä on lyhytaikainen leasingsopimus tai jos olosuhteet ovat poikkeukselliset.

(CPC 83104)

c) Muihin kulkuneuvoihin liittyvät
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a) Aluksiin liittyvät

Ei mitään.

(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)

d) Muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät

Ei mitään.

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ja CPC 83109)

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia CPC 83202:n
osalta.

24.12.2016

e) Henkilökohtaisiin ja kotitaloustarvikkeisiin liittyvät

f) Televiestintälaitteiden vuokraus

Varausten kuvaus

Ei mitään.

(CPC 7541)

a) Mainontapalvelut

FI

F. Muut yrityspalvelut

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Ei mitään.

(CPC 871)

b) Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

Ei mitään.

(CPC 864)

Ei mitään.

d) Liikkeenjohdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut

HU: Ei sitoumuksia välimies- ja sovittelupalvelujen (CPC 86602) osalta.

(CPC 866)

e) Tekniset testaus- ja analysointipalvelut (20)

Ei mitään.
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c) Liikkeenjohdon konsultointipalvelut
(CPC 865)

(CPC 8676)

f) Maa-, riista- ja metsätalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultoin CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Ei sitoumuksia.
tipalvelut
(CPC 881 osittain)

g) Kalastukseen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut

Ei mitään.

(CPC 882 osittain)

(CPC 884 osittain ja CPC 885 osittain)

Ei mitään.
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h) Teollisuuteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut

Varausten kuvaus

i) Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut

i) 1. Johtohenkilöiden hakupalvelut

L 356/1120

Toimiala tai osa-ala

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.
FI

(CPC 87201)

i) 2. Työnvälityspalvelut

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Ei sitoumuksia.

(CPC 87202)

BE, FR, IT: Valtion monopoli.
DE: Lupa edellyttää taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste: työmarkkinoiden tilanne ja kehitys.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.

(CPC 87203)

IT: Valtion monopoli.

i) 4. Mallitoimistopalvelut

Ei mitään.

(CPC 87209 osittain)

j) 1. Etsiväpalvelut

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.

(CPC 87301)

j) 2. Turvallisuus- ja vartiointipalvelut
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)
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i) 3. Tilapäisen toimistohenkilöstön hankintapalvelut

DK: Johtokunnan jäseniä koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus. Ei sitoumuksia lentokenttäturvallisuuspalvelujen
osalta.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Lupa voidaan myöntää ainoastaan kansalaisille ja kansallisille rekisteröi
dyille organisaatioille.
ES: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan). Markkinoille pääsy edellyttää
etukäteishyväksyntää.
HR: Ei sitoumuksia.

(CPC 8675)

FR: Ulkomaiset sijoittajat tarvitsevat erityisluvan malminetsintä- ja koekaivauspalveluihin.

24.12.2016

k) Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (21)

l) 1. Alusten huolto ja korjaus

Varausten kuvaus

Ei mitään.

(CPC 8868 osittain)

LV: Valtion monopoli.

(CPC 8868 osittain)

SE: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan, jos sijoittaja on aikeissa luoda omia terminaali-infrastruktuureja. Pääasialli
nen arviointiperuste: tila- ja kapasiteettirajoitteet.

FI

l) 2. Rautatiekaluston huolto ja korjaus

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

l) 3. Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja SE: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan, jos sijoittaja on aikeissa luoda omia terminaali-infrastruktuureja. Pääasialli
nen arviointiperuste: tila- ja kapasiteettirajoitteet.
maantieliikenteen kuljetusvälineiden huolto ja korjaus
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain ja CPC 8868 osittain)

Ei mitään.

(CPC 8868 osittain)

l) 5. Metallituotteiden, koneiden (ei toimisto-), laitteiden (ei kulje Ei mitään.
tus- ja toimisto-) sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustarvikkeiden
huolto ja korjaus (22)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 ja CPC 8866)

m) Rakennusten puhtaanapitopalvelut
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l) 4. Ilma-alusten ja niiden osien huolto ja korjaus

Ei mitään.

(CPC 874)

n) Valokuvauspalvelut

CY, EE, MT: Ei sitoumuksia.

(CPC 875)

(CPC 876)

Ei mitään.
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o) Pakkauspalvelut

p) Kustantaminen ja painaminen
(CPC 88442)

Varausten kuvaus

LT, LV: Julkaisualan sijoittautumisoikeudet annetaan ainoastaan kansallisesti yhtiöitetyille oikeushenkilöille (ei sivuliik
keitä).

L 356/1122

Toimiala tai osa-ala

PL: Sanoma- ja aikakauslehtien päätoimittajia koskee kansalaisuusvaatimus.
SE: Kustantajaa ja kustannus- tai painoyrityksen omistajaa koskee asuinpaikkavaatimus.
FI

q) Kokouspalvelut

Ei mitään.

(CPC 87909 osittain)

r) 1. Käännös- ja tulkkauspalvelut

DK: Virallisille kielenkääntäjille ja tulkeille annettava lupa voi sisältää toiminta-alaa koskevia rajoituksia.

(CPC 87905)

HR: Ei sitoumuksia Kroatian tuomioistuimissa tarjottavien käännös- ja tulkkauspalvelujen osalta.
BG, HU, SK: Ei sitoumuksia virallisen kääntämisen ja tulkkauksen osalta.

r) 2. Sisustussuunnittelu- ja muut muotoilu- ja suunnittelupalve Ei mitään.
lut
(CPC 87907)

r) 3. Perintätoimistojen palvelut

IT, PT: Sijoittajia koskee kansalaisuusvaatimus.
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PL: Ei sitoumuksia valantehneiden tulkkien palvelujen osalta.

(CPC 87902)

r) 4. Luottotietopalvelut

BE: Kulutusluottotietopankkien osalta sijoittajia koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC 87901)

IT, PT: Sijoittajia koskee kansalaisuusvaatimus.

r) 5. Kopiointipalvelut

Ei mitään.

(CPC 87904) ( )
23

Ei mitään.

24.12.2016

r) 6. Televiestinnän konsultointipalvelut
(CPC 7544)

r) 7. Puhelinvastauspalvelut

Varausten kuvaus

Ei mitään.

(CPC 87903)

FI

7. VIESTINTÄPALVELUT

A. Posti- ja kuriiripalvelut

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Ei mitään. (31)

Osa-alat i, iv ja v suljetaan kuitenkin pois, jos ne kuuluvat sellai
siin palveluihin, joihin voidaan soveltaa varauksia, eli jos ne kos
kevat sellaisia alle 50 gramman painoisia kirjelähetyksiä (32), joi
den hinta on alempi kuin 2,5-kertainen perustariffi, tai jos ne
koskevat oikeus- ja hallintomenettelyjen yhteydessä käytettäviä
kirjattuja lähetyksiä
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(Postilähetysten (24) käsittelyyn (25) liittyvät palvelut seuraavan osaaloja koskevan luettelon mukaisesti sekä koti- että ulkomaan lähe
tyksissä: i) osoitteellisten, millä tahansa fyysisellä välineellä (26)
tuotettujen, kirjallisten viestien käsittely, ml. yhdistelmäpostipal
velu ja suoramainonta, ii) osoitteellisten pakettien (27) käsittely,
iii) osoitteellisten painotuotteiden (28) käsittely, iv) edellä kohdassa
i–iii tarkoitettujen tuotteiden käsittely kirjattuna tai vakuutettuna
postina, v) edellä kohdassa i–iii tarkoitettujen tuotteiden pikalähe
tyspalvelut (29), vi) osoitteettomien tuotteiden käsittely, ja vii) asia
kirjojen vaihto (30)

(CPC 751 osittain, CPC 71235 osittain (33) ja CPC 73210 osittain
(34))

B. Televiestintäpalvelut
Nämä palvelut eivät kata taloudellista toimintaa, joka koostuu sel
laisen sisällön tarjonnasta, jonka välittäminen edellyttää televies
tintäpalveluja.

L 356/1123

a) Kaikki palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien Ei mitään. (37)
lähettämisestä ja vastaanottamisesta (35) lukuun ottamatta yleisra
diotoimintaa (36)

b) Satelliittilähetysten välityspalvelut (38)

Varausten kuvaus

EU: Tämän toimialan palveluntarjoajiin saatetaan soveltaa sähköistä viestintää koskevan Euroopan unionin sääntelyjär
jestelmän mukaista velvoitetta turvata yleisen edun mukaiset tavoitteet, jotka liittyvät sisällön siirtoon palveluntarjoajien
verkossa.

L 356/1124

Toimiala tai osa-ala

BE: Ei sitoumuksia.
FI

8. RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PAL BG: Kansallisesti tai alueellisesti merkittävissä hankkeissa ulkomaisten sijoittajien on toimittava paikallisten sijoittajien
VELUT (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, yhtiökumppaneina tai alihankkijoina.
CPC 516, CPC 517 ja CPC 518)
CY, CZ, HU, MT, SK: Ei sitoumuksia.

9. JAKELUPALVELUT

HR: Ei sitoumuksia tupakkatuotteiden jakelun osalta.

A. Komissionääripalvelut

a) Moottoriajoneuvoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja nii Ei mitään.
den osia ja tarvikkeita koskevat komissionääripalvelut
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AT: Ei sitoumuksia pyroteknisten tuotteiden, helposti syttyvien tuotteiden, räjäytysvälineiden ja myrkyllisten aineiden ja
(pl. aseiden, ammusten, räjähdysaineiden ja muiden sotatarvikkei kelun osalta. Farmaseuttisten tuotteiden ja tupakkatuotteiden jakelua varten yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää
ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellaisille Euroopan unionin oikeushenkilöille, joiden pää
den jakelu)
toimipaikka on Euroopan unionissa.
Kaikki jäljempänä luetellut osa-alat (39)
FI: Ei sitoumuksia alkoholijuomien ja farmaseuttisten tuotteiden jakelun osalta.

(CPC 61111 osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)

b) Muut komissionääripalvelut

Ei mitään.

(CPC 621)

B. Tukkukaupan palvelut

(CPC 61111 osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)

24.12.2016

a) Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja Ei mitään.
niiden osien ja tarvikkeiden tukkukaupan palvelut

Varausten kuvaus

b) Radio- ja telepäätelaitteiden tukkukaupan palvelut

Ei mitään.

(CPC 7542 osittain)

FR, IT: Valtion tupakkamonopoli.

(CPC 622, pl. energiatuotteiden tukkukaupan palvelut ( ))

FR: Uusien tukkukauppaa harjoittavien apteekkien toimilupiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arvi
ointiperuste: väestö ja olemassa olevien apteekkien maantieteellinen tiheys.

C. Vähittäiskaupan palvelut (41)

ES, FR, IT: Valtion tupakkamonopoli.

40

D. Franchising-toiminta

Ei mitään.
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Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja nii BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Tavaratalojen (Ranskan osalta ainoastaan suurten tavaratalojen) luvat myönnetään taloudelli
den osien ja tarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut
sen tarveharkinnan perusteella. Pääasiallinen arviointiperuste: olemassa olevien myymälöiden lukumäärä ja niihin koh
distuvat vaikutukset, asukastiheys, maantieteellinen levinneisyys, liikenneolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ja uusien
(CPC 61112, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)
työpaikkojen
syntyminen.
Radio- ja telepäätelaitteiden vähittäiskaupan palvelut
IE, SE: Ei sitoumuksia alkoholijuomien vähittäiskaupan osalta.
(CPC 7542 osittain)
Elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut
SE: Vaatteiden, jalkineiden ja sellaisten elintarvikkeiden, joita ei kuluteta myyntipisteessä, tilapäistä kauppaa varten
myönnettäviin
lupiin voidaan soveltaa taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste: asianomaisella maan
(CPC 631)
tieteellisellä
alueella
jo oleviin myymälöihin kohdistuvat vaikutukset.
Muiden tuotteiden (ei energian) vähittäiskaupan palvelut, pl. far
maseuttiset, lääkinnälliset ja ortopediset tuotteet (42)
(CPC 632, pl. CPC 63211 ja 63297)

FI

c) Muut tukkukaupan palvelut

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

(CPC 8929)

10. KOULUTUSPALVELUT (ainoastaan yksityisesti rahoitetut pal
velut)

A. Alemman perusasteen koulutuspalvelut

EU: Yksityisten toimijoiden osallistuminen koulutusverkostoon edellyttää hyväksyntää.

(CPC 921)

AT: Ei sitoumuksia korkea-asteen koulutuspalvelujen osalta. Ei sitoumuksia radio- tai televisiolähetyksinä toteutettavien
aikuiskoulutuspalvelujen osalta.

B. Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelut

BG: Ei sitoumuksia ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen tarjoamien alemman perusasteen ja/tai ylemmän
perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelujen tarjoamisen osalta eikä korkea-asteen koulutuspalvelujen tarjoamisen
osalta.
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(CPC 922)

C. Korkea-asteen koulutuspalvelut

Varausten kuvaus

CZ, SK: Johtokunnan jäsenten enemmistöä koskee kansalaisuusvaatimus. Ei sitoumuksia korkea-asteen koulutuspalvelu
jen tarjoamisen osalta lukuun ottamatta keskiasteen koulutuksen jälkeisiä ammatillisia koulutuspalveluja (CPC 92310).

D. Aikuiskoulutuspalvelut

CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia.

(CPC 924)

EL: Perusasteen ja keskiasteen koulujen johtokunnan jäsenistä enemmistöä koskee kansalaisuusvaatimus. Ei sitoumuksia
sellaisten oppilaitosten osalta, jotka myöntävät tunnustettuja valtiollisia tutkintotodistuksia.

FI

(CPC 923)
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Toimiala tai osa-ala

ES, IT: Tarveharkintaa sovelletaan sellaisten yksityisten yliopistojen perustamiseen, joilla on oikeus myöntää tunnustet
tuja tutkintotodistuksia; menettelyyn kuuluu parlamentin lausunto. Pääasiallinen arviointiperuste: väestö ja olemassa
olevien oppilaitosten tiheys.
HR: Ei sitoumuksia alemman perusasteen koulutuspalvelujen (CPC 921) osalta. Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutuspalvelut: Ei mitään oikeushenkilöjen osalta.
HU, SK: Lupien myöntämisestä vastaavat paikallisviranomaiset (korkeakoulujen ja korkea-asteen oppilaitosten tapauk
sessa keskusviranomaiset) voivat rajoittaa perustettavien koulujen lukumäärää.

SI: Ei sitoumuksia alemman perusasteen koulujen osalta. Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulujen sekä korkeakou
lujen johtokunnan jäsenten enemmistöä koskee kansalaisuusvaatimus.
E. Muut koulutuspalvelut

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

(CPC 929)

CZ, SK: Yksityisten toimijoiden osallistuminen koulutusverkostoon edellyttää hyväksyntää. Johtokunnan jäsenten enem
mistöä koskee kansalaisuusvaatimus.

11. YMPÄRISTÖPALVELUT (43)

Ei mitään.

A. Jätevesipalvelut
(CPC 9401) (44)
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LV: Ei sitoumuksia sellaisten koulutuspalvelujen osalta, jotka liittyvät vammaisille opiskelijoille tarkoitettuihin keskias
teen ammatillisen koulutuksen kaltaisiin koulutuspalveluihin (CPC 9224).

B. Kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jät
teiden kuljetus rajojen yli
a) Jätehuoltopalvelut
(CPC 9402)
b) Puhtaanapito ja sen kaltaiset palvelut
(CPC 9403)
C. Ilman laadun ja ilmaston suojelu
(CPC 9404) (45)
D. Maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen

(CPC 9406 osittain) (46)
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a) Saastuneen tai pilaantuneen maaperän ja veden käsittely ja
kunnostaminen

Varausten kuvaus

E. Melun ja tärinän torjunta
(CPC 9405)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

F. Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman säilyttäminen
a) Luonnon- ja maisemansuojelua koskevat palvelut
FI

(CPC 9406 osittain)
G. Muut ympäristöpalvelut ja niihin liittyvät palvelut
(CPC 9409)
12. RAHOITUSPALVELUT

AT: Lupa ulkomaisten vakuutuksenantajien sivuliikkeitä varten on evättävä, jos vakuutuksenantajalla ei ole kotimaassaan
oikeudellista muotoa, joka vastaa osakeyhtiötä tai keskinäistä vakuutusyhtiötä tai on niihin verrattavissa.
BG, ES: Ennen tiettyihin luokkiin kuuluvia vakuutuksia tarjoavan sivuliikkeen tai toimiston perustamista Bulgariaan tai
Espanjaan ulkomaisella vakuutuksenantajalla on täytynyt olla lupa tarjota samanlaisia vakuutuksia alkuperämaassaan vä
hintään viiden vuoden ajan.
EL: Sijoittautumisoikeuteen ei kuulu vakuutusyhtiöiden edustustojen tai muun pysyvän edustuksen perustaminen, ellei
vät kyseiset edustustot ole toimistoja, sivuliikkeitä tai päätoimipaikkoja.
FI: Vähintään puolella vakuutusyhtiön perustajista sekä johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenistä on oltava vakinainen
asuinpaikka Euroopan unionissa, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset ole myöntäneet poikkeusta. Ulkomaiset vakuutuk
senantajat eivät voi saada lupaa perustaa Suomeen sivuliikettä lakisääteisten eläkevakuutusten tarjoamista varten.
IT: Lupa sivuliikkeiden perustamiseen edellyttää viime kädessä valvontaviranomaisten suorittamaa arviointia.
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A. Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut

BG, PL: Vakuutusten välittäjien on perustettava yhtiö paikalla (ei sivuliikkeitä).
PT: Voidakseen perustaa sivuliikkeen Portugaliin ulkomaisten vakuutusyhtiöiden on osoitettava, että niillä on kokemusta
toiminnan harjoittamisesta vähintään viideltä edeltävältä vuodelta. Sivuliikkeiden perustaminen suoraan ei ole vakuutus
ten välittämistä varten sallittua, sillä se on varattu Euroopan unionijäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti muodoste
tuille yhtiöille.
SK: Ulkomaiden kansalaiset voivat perustaa vakuutusyhtiön osakeyhtiömuotoisena tai harjoittaa vakuutustoimintaa tytä
ryhtiöidensä kautta, joilla on Slovakiassa rekisteröity kotipaikka (ei sivuliikkeitä).
SE: Sellaiset vakuutuksia välittävät yritykset, joita ei ole yhtiöitetty Ruotsissa, voivat sijoittautua ainoastaan sivuliikkeen
kautta.

EU: Ainoastaan yritykset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat toimia sijoitusrahastojen
säilytysyhteisöinä. Sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoitamista varten on perustettava erikoistunut rahastoyhtiö,
jonka päätoimipaikan ja rekisteröidyn kotipaikan on oltava samassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

L 356/1127

B. Pankki- ja muut rahoituspalvelut (pl. vakuutuspalvelut)

Varausten kuvaus

BG: Eläkevakuutustoimintaa varten vaaditaan osakkuus yhtiöitetyissä eläkevakuutusyrityksissä (ei sivuliikkeitä). Hallinto
neuvoston puheenjohtajalla ja johtokunnan puheenjohtajalla on oltava vakinainen asuinpaikka Bulgariassa.

L 356/1128

Toimiala tai osa-ala

CY: Ainoastaan Kyproksen pörssin jäsenet (meklarit) voivat harjoittaa arvopaperivälitykseen liittyvää liiketoimintaa Ky
proksella. Meklariliike voi rekisteröityä Kyproksen pörssin jäseneksi vain, jos se on sijoittautunut ja rekisteröitynyt Ky
proksen yhtiölain mukaisesti (ei sivuliikkeitä).
FI

FI: Rahoituslaitoksen perustajista ja johtokunnan jäsenistä vähintään puolen, hallintoneuvostosta vähintään yhden varsi
naisen ja yhden varajäsenen sekä henkilön, jolla on allekirjoitusoikeus rahoituslaitoksen nimissä, on oltava vakinainen
asuinpaikka Euroopan unionissa. Poikkeuksen näistä vaatimuksista voivat myöntää toimivaltaiset viranomaiset.
HR: Ei mitään lukuun ottamatta maksu- ja selvityspalveluja, joissa keskussäilytysyhteisö on ainoa palveluntarjoaja Kroa
tiassa. Mahdollisuus käyttää keskussäilytysyhteisön palveluja myönnetään muille kuin maassa asuville syrjimättömällä
tavalla.

IE: Sijoitusrahastojen ja vaihtuvapääomaisten yhtiöiden (muut kuin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimin
taa harjoittavat yritykset) muodossa olevien yhteissijoitusten osalta toimitsijamiehen/omaisuudenhoitajan ja rahastoyh
tiön on oltava yhtiöitetty Irlannissa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (ei sivuliikkeitä). Kommandiittisijoitus
yhtiön osalta vähintään yhden osakkaan on oltava yhtiöitetty Irlannissa. Pääsy Irlannin pörssin jäseneksi edellyttää, että
yritykselle on myönnetty lupa joko I) Irlannissa, mikä tavallisesti edellyttää, että yrityksen on oltava yhtiöitetty tai osake
yhtiö, jonka päätoimipaikka / rekisteröity kotipaikka on Irlannissa, tai II) muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa Eu
roopan unionin sijoituspalveludirektiivin mukaisesti.
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IT: Jotta yritys voisi saada luvan hoitaa arvopapereiden selvitysjärjestelmiä Italiassa sijaitsevan yrityksen kanssa, sen on
oltava yhtiöitetty Italiassa (ei sivuliikkeitä). Jotta yritys voi saada luvan arvopaperikeskuksen talletuspalvelujen hoitoon
Italiassa sijaitsevan yrityksen kanssa, sen on oltava yhtiöitetty Italiassa (ei sivuliikkeitä). Muiden yhteissijoitusjärjestelyjen
kuin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (UCITS) osalta toimitsijamiehen/omai
suudenhoitajan on oltava yhtiöitetty Italiassa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja sijoittautunut Italiaan sivu
liikkeen kautta. Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rahastoyhtiöiden, joita ei
ole yhdenmukaistettu Euroopan unionin lainsäädännöllä, on myös oltava yhtiöitettyjä Italiassa (ei sivuliikkeitä). Ainoas
taan sellaiset pankit, vakuutusyhtiöt, sijoitusyhtiöt ja Euroopan unionin lainsäädännöllä yhdenmukaistettua arvopaperei
hin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rahastoyhtiöt, joiden sääntömääräinen päätoimipaikka
on Euroopan unionissa, sekä Italiassa yhtiöitetyt yhteissijoitusyritykset voivat hoitaa eläkerahastojen varoja. Ovelta
ovelle -myynnissä välittäjien on käytettävä Euroopan unionin jäsenvaltion alueella asuvia luvan saaneita rahoituspalvelu
jen tarjoajia. Ulkomaisten välittäjien edustustot eivät voi harjoittaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tähtäävää toimintaa.
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HU: Ulkomaisten yritysten sivuliikkeet eivät saa tarjota omaisuudenhoitopalveluja yksityisille eläkerahastoille eivätkä
pääomasijoitusten hallinnointipalveluja. Rahoituslaitoksen johtokuntaan on kuuluttava ainakin kaksi jäsentä, jotka ovat
Unkarin kansalaisia, asuvat maassa asiaa koskevien valuuttakauppasäännösten mukaisesti ja joiden vakinaisena asuin
paikkana on vähintään vuoden ajan ollut Unkari.

Varausten kuvaus

LT: Varainhoitoa varten on perustettava erikoistunut rahastoyhtiö (ei sivuliikkeitä). Ainoastaan yritykset, joiden rekiste
röity kotipaikka on Liettuassa, voivat toimia varojen säilytysyhteisöinä.

FI

PT: Eläkerahastojen hoitoa voivat tarjota ainoastaan Portugalissa tätä tarkoitusta varten yhtiöitetyt erikoistuneet yrityk
set, Portugaliin sijoittautuneet ja toimiluvan henkivakuutusten myyntiin saaneet vakuutusyhtiöt tai muissa Euroopan
unionin jäsenvaltioissa toimiluvan eläkerahastojen hoitoon saaneet yhteisöt (ei sitoumuksia Euroopan unionin ulkopuo
listen maiden yritysten sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta).

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

RO: Ulkomaisten yritysten sivuliikkeet eivät saa tarjota omaisuudenhoitopalveluja.
SK: Sijoituspalveluja voivat Slovakiassa tarjota pankit, sijoitusyhtiöt, sijoitusrahastot ja arvopaperikauppiaat, jotka ovat
oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiöitä ja joilla on lain edellyttämä pääoma (ei sivuliikkeitä).
SI: Ei sitoumuksia yksityisten (ei-lakisääteisten) eläkerahastojen osalta.
SE: Säästöpankin perustajan on oltava luonnollinen henkilö ja asuttava Euroopan unionissa.

(ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut)

A. Sairaalapalvelut
(CPC 9311)
B. Sairaankuljetuspalvelut
(CPC 93192)

EU: Yksityisten toimijoiden osallistuminen terveydenhuolto- ja sosiaaliverkostoon edellyttää hyväksyntää. Taloudellista
tarveharkintaa saatetaan soveltaa. Pääasiallinen arviointiperuste: olemassa olevien laitosten lukumäärä ja niihin kohdistu
vat vaikutukset, kuljetusinfrastruktuuri, asukastiheys, maantieteellinen levinneisyys ja uusien työpaikkojen syntyminen.
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13. TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT (47)

AT, SI: Ei sairaankuljetuspalveluja koskevia sitoumuksia.

C. Hoitolaitosten palvelut, muut kuin sairaalapalvelut

BG: Ei sitoumuksia sairaalapalvelujen, sairaankuljetuspalvelujen tai muiden hoitolaitosten kuin sairaaloiden palvelujen
osalta.

(CPC 93193)

CZ, FI, MT, SE, SK: Ei sitoumuksia.

D. Sosiaalipalvelut

HU, SI: Ei sitoumuksia sosiaalipalvelujen osalta.

(CPC 933)

PL: Ei sitoumuksia sairaankuljetuspalvelujen, muiden hoitolaitosten kuin sairaaloiden palvelujen tai sosiaalipalvelujen
osalta.
BE, UK: Ei sitoumuksia sairaankuljetuspalvelujen, muiden hoitolaitosten kuin sairaaloiden palvelujen eikä muiden sosiaa
lipalvelujen kuin toipilas- ja lepokotien ja vanhainkotien osalta.
L 356/1129

CY: Ei sitoumuksia sairaalapalvelujen, sairaankuljetuspalvelujen, muiden hoitolaitosten kuin sairaaloiden palvelujen eikä
muiden sosiaalipalvelujen kuin toipilas- ja lepokotien ja vanhainkotien osalta.

Varausten kuvaus

14. MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

BG: Yhtiöittäminen vaaditaan (ei sivuliikkeitä).

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643)
pl. ilmaliikenteen ateriapalvelut (48)

IT: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan baareihin, kahviloihin ja ravintoloihin. Pääasiallinen arviointiperuste: väestö
ja olemassa olevien yritysten tiheys.

CZ: Väestön määrään perustuva taloudellinen tarveharkinta.

C. Matkailijoiden opastuspalvelut

BG, CY, HU, LT, MT, PL: Ei sitoumuksia.

(CPC 7472)

15. VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT (muut
kuin audiovisuaalialan palvelut)
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B. Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (matkaop BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).
paiden palvelut mukaan luettuina)
PT: Perustettava kaupallinen yhtiö, jonka kotipaikka on Portugalissa (ei sitoumuksia sivuliikkeiden osalta).
(CPC 7471)
CY (ainoastaan Ecuadorin osalta): Lupa perustaa ja hoitaa matkailu- ja matkatoimistoyritystä ja nykyisen yrityksen toi
miluvan uusiminen myönnetään ainoastaan EU:n luonnollisille tai oikeushenkilöille.

FI

A. Hotelli- ja ravintolapalvelut sekä ateriapalvelut

L 356/1130

Toimiala tai osa-ala

A. Viihdepalvelut (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye-, sirkus- ja CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Ei sitoumuksia.
diskopalvelut)
BG: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta teatterituottajien, lauluyhtyeiden, orkestereiden ja musiikkiryhmien palveluja
(CPC 9619)
(CPC 96191), kirjailijoiden, säveltäjien, kuvanveistäjien, viihdetaiteilijoiden ja muiden yksittäisten taiteilijoiden palveluja
(CPC 96192) sekä teatterien liitännäispalveluja (CPC 96193).
EE: Ei muita viihdepalveluja (CPC 96199) koskevia sitoumuksia lukuun ottamatta elokuvateatteripalveluja.
LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta elokuvateatteripalveluja (CPC 96199 osittain).

(CPC 962)

FR: Ulkomainen omistusosuus ranskankielisiä julkaisuja julkaisevissa kustantamoissa voi olla enintään 20 prosenttia
pääomasta tai äänivallasta. Uutistoimistojen perustaminen edellyttää vastavuoroisuutta ulkomaisilta sijoittajilta.
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B. Uutis- ja uutistoimistopalvelut

Varausten kuvaus

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

(CPC 963)

AT, LT: Yksityisten toimijoiden osallistuminen kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten palveluver
kostoon edellyttää hyväksyntää tai toimilupaa.

D. Urheilupalvelut

AT, SI: Ei hiihtokoulupalveluja eikä vuoristo-oppaiden palveluja koskevia sitoumuksia.

(CPC 9641)

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia.

E. Virkistyspuistojen ja uimarantojen palvelut

Ei mitään.

FI

C. Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut (49)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

(CPC 96491)

A. Meriliikenne (50)

a) Kansainvälinen henkilöliikenne
(CPC 7211 ilman kansallista kabotaasiliikennettä)

EU: Ei sitoumuksia, kun on kyseessä rekisteröidyn yhtiön sijoittautuminen sijoittautumisvaltion lipun alla purjehtivan
laivaston liikennöimiseksi.

b) Kansainvälinen tavaraliikenne

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

(CPC 7212 ilman kansallista kabotaasiliikennettä) (51)

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: Syöttöliikenteen palvelut ovat luvanvaraisia.
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16. LIIKENNEPALVELUT

B. Sisävesiliikenne (52)

a) Henkilöliikenne
(CPC 7221)
b) Tavaraliikenne

EU: Ei sitoumuksia, kun on kyseessä rekisteröidyn yhtiön sijoittautuminen sijoittautumisvaltion lipun alla purjehtivan
laivaston liikennöimiseksi.

L 356/1131

(CPC 7222)

EU: Toimenpiteillä, jotka perustuvat joko nykyisiin tai tuleviin sisävesiliikenteeseen pääsyä koskeviin sopimuksiin (mm.
Rein-, Main- ja Tonava-joen yhdistämistä toisiinsa koskevat sopimukset), varataan eräät liikenneoikeudet asianomaisiin
maihin sijoittautuneille ja kansalaisuusperusteet omistajuuden osalta täyttäville liikenteenharjoittajille. Reinin vesiliiken
teestä tehdyn yleissopimuksen (Mannheimin yleissopimus) täytäntöönpanomääräykset.

Varausten kuvaus

AT: Laivanvarustamon perustavia luonnollisia henkilöitä koskee kansalaisuusvaatimus. Kun on kyseessä rekisteröitymi
nen oikeushenkilöksi, johtokuntaa ja hallintoneuvostoa koskee kansalaisuusvaatimus. Vaatimuksena on rekisteröity yh
tiö tai pysyvä toimipaikka Itävallassa. Lisäksi osake-enemmistön on oltava Euroopan unionin kansalaisten omistuksessa.
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Toimiala tai osa-ala

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).
FI

FI: Palveluja voivat tarjota ainoastaan Suomen lipun alla purjehtivat alukset.
HR: Ei sitoumuksia.

C. Rautatieliikenne (53)

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

a) Henkilöliikenne

HR: Ei sitoumuksia.

(CPC 7111)
b) Tavaraliikenne

D. Tieliikenne (54)

a) Henkilöliikenne
(CPC 7121 ja CPC 7122)

EU: Ulkomaiset sijoittajat eivät voi tarjota Euroopan unionin jäsenvaltion sisäisiä liikennepalveluja (kabotaasi) lukuun ot
tamatta linja-autojen, joissa on kuljettaja, muita kuin säännöllisiä vuokrauspalveluja.
EU: Taksipalveluihin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste: olemassa olevien yritysten
lukumäärä ja niihin kohdistuvat vaikutukset, asukastiheys, maantieteellinen levinneisyys, liikenneolosuhteisiin kohdistu
vat vaikutukset ja uusien työpaikkojen syntyminen.
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(CPC 7112)

AT, BG: Yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellai
sille Euroopan unionin oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on Euroopan unionissa.
BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).
FI, LV: Toimilupa vaaditaan; sitä ei myönnetä ulkomaille rekisteröidyille ajoneuvoille.
LV, SE: Maahan sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien on käytettävä kyseiseen maahan rekisteröityjä ajoneuvoja.

ES: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan luokkaan CPC 7122. Pääasiallinen arviointiperuste: paikallinen kysyntä.
24.12.2016

IT, PT: Henkilöautojen vuokrauspalveluihin kuljettajineen sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointi
peruste: olemassa olevien yritysten lukumäärä ja niihin kohdistuvat vaikutukset, asukastiheys, maantieteellinen levinnei
syys, liikenneolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ja uusien työpaikkojen syntyminen.

Varausten kuvaus

ES, IE, IT: Kaukoliikenteen linja-autopalveluihin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste:
olemassa olevien yritysten lukumäärä ja niihin kohdistuvat vaikutukset, asukastiheys, maantieteellinen levinneisyys, lii
kenneolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ja uusien työpaikkojen syntyminen.
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Toimiala tai osa-ala

FR: Ei sitoumuksia kaukoliikenteen linja-autopalvelujen osalta.
FI

b) Tavaraliikenne (55)
(CPC 7123, pl. postin kuljetus omaan lukuun ( ))
56

AT, BG: Yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellai
sille Euroopan unionin oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on Euroopan unionissa.
BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).
FI, LV: Toimilupa vaaditaan; sitä ei myönnetä ulkomaille rekisteröidyille ajoneuvoille.
LV, SE: Maahan sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien on käytettävä kyseiseen maahan rekisteröityjä ajoneuvoja.
IT, SK: Taloudellinen tarveharkinta. Pääasiallisena arviointiperusteena on paikallinen kysyntä.

AT: Yksinoikeuksia voidaan myöntää ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellaisille Euroopan
unionin oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on Euroopan unionissa.

(CPC 7139)

17. LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUT (59)

A. Meriliikenteen liitännäispalvelut (60)
a) Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut
b) Varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)
c) Tulliselvityspalvelut

Euroopan unionin virallinen lehti

E. Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden
putkijohtokuljetus (57) (58)

EU: Ei sitoumuksia seuraavien osalta: alusten, joissa on miehistö, vuokrauspalvelut, hinaus- ja työntöpalvelut ja merilii
kenteen tukipalvelut.
IT: Meriliikenteen lastinkäsittelypalveluihin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. Pääasiallinen arviointiperuste: ole
massa olevien yritysten lukumäärä ja niihin kohdistuvat vaikutukset, asukastiheys, maantieteellinen levinneisyys ja uu
sien työpaikkojen syntyminen.

e) Varustamon edustajan palvelut

SI: Tulliselvityspalveluja voivat tarjota ainoastaan Sloveniaan sijoittautuneet oikeushenkilöt (ei sivuliikkeitä).

f) Meriliikenteen huolintapalvelut

HR: Ei sitoumuksia seuraavien osalta: c) Tulliselvityspalvelut, d) Konttiasema- ja varastointipalvelut, e) Varustamon edus
tajan palvelut ja f) Meriliikenteen huolintapalvelut. Seuraavien osalta: a) Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut, b) Varas
tointipalvelut, j) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (ml. ateriapalvelut), h) Työntö- ja hinauspalvelut ja i) Meriliikenteen tuki
palvelut: Ei mitään lukuun ottamatta sitä, että ulkomaisten oikeushenkilöiden edellytetään perustavan Kroatiaan yhtiön,
jolle satamaviranomaisen on myönnettävä toimilupa julkisen tarjouskilpailumenettelyn perusteella. Palveluntarjoajien
määrää voidaan rajoittaa satamakapasiteetin rajoitusten mukaisesti.

L 356/1133

d) Konttiasema- ja varastointipalvelut

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan). Osakkuus bulgarialaisista yri
tyksistä voi olla enintään 49 prosenttia.

Varausten kuvaus

g) Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen
(CPC 7213)

L 356/1134

Toimiala tai osa-ala

h) Hinaus- ja työntöpalvelut
FI

(CPC 7214)
i) Meriliikenteen tukipalvelut
(CPC 745 osittain)
j) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (ml. ateriapalvelut)
(CPC 749 osittain)

B. Sisävesiliikenteen liitännäispalvelut (61)
(CPC 741 osittain)
b) Varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)
c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut
(CPC 748 osittain)
d) Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen

EU: Ei sitoumuksia seuraavien osalta: alusten, joissa on miehistö, vuokrauspalvelut, hinaus- ja työntöpalvelut ja sisävesi
liikenteen tukipalvelut.
AT: Laivanvarustamon perustavia luonnollisia henkilöitä koskee kansalaisuusvaatimus. Kun on kyseessä rekisteröitymi
nen oikeushenkilöksi, johtokuntaa ja hallintoneuvostoa koskee kansalaisuusvaatimus. Vaatimuksena on rekisteröity yh
tiö tai pysyvä toimipaikka Itävallassa. Lisäksi osake-enemmistön on oltava Euroopan unionin kansalaisten omistuksessa.

(CPC 7223)

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan). Osakkuus bulgarialaisista yri
tyksistä voi olla enintään 49 prosenttia.

e) Hinaus- ja työntöpalvelut

HU: Sijoittautumisen edellytyksenä saattaa olla valtion osallistuminen.

(CPC 7224)

SI: Tulliselvityspalveluja voivat tarjota ainoastaan Sloveniaan sijoittautuneet oikeushenkilöt (ei sivuliikkeitä).

f) Sisävesiliikenteen tukipalvelut

HR: Ei sitoumuksia.
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a) Lastinkäsittelypalvelut

EU: Toimenpiteillä, jotka perustuvat joko nykyisiin tai tuleviin sisävesiliikenteeseen pääsyä koskeviin sopimuksiin (mm.
Rein-, Main- ja Tonava-joen yhdistämistä toisiinsa koskevat sopimukset), varataan eräät liikenneoikeudet asianomaisiin
maihin sijoittautuneille ja kansalaisuusperusteet omistajuuden osalta täyttäville liikenteenharjoittajille. Reinin vesiliiken
teestä tehdyn yleissopimuksen (Mannheimin yleissopimus) täytäntöönpanomääräykset.

(CPC 745 osittain)
g) Muut tuki- ja liitännäispalvelut
(CPC 749 osittain)

C. Rautatieliikenteen liitännäispalvelut (62)
(CPC 741 osittain)

SI: Tulliselvityspalveluja voivat tarjota ainoastaan Sloveniaan sijoittautuneet oikeushenkilöt (ei sivuliikkeitä).

24.12.2016

a) Lastinkäsittelypalvelut

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan). Osakkuus bulgarialaisista yri
tyksistä voi olla enintään 49 prosenttia.

Varausten kuvaus

HR: Ei sitoumuksia d) hinaus- ja työntöpalvelujen ja g) tulliselvityspalvelujen osalta.
HU: Ei sitoumuksia tulliselvityspalvelujen osalta.

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut
(CPC 748 osittain)

PL: Tulliselvityspalvelujen suoraa edustusta koskevat kansalliset rajoitukset: tulliselvityksen voivat suorittaa ainoastaan
tulliasioitsijat, jotka asuvat Euroopan unionin alueella.

d) Hinaus- ja työntöpalvelut

FR: Ei sitoumuksia, paitsi jos vastavuoroisuutta noudatetaan täysimääräisesti.

(CPC 7113)

FI: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta.

e) Rautatiekuljetus-palveluiden tukipalvelut

NL: Luonnollisten tai oikeushenkilöiden toimiminen tulliedustajana hyväksytään tarkastajan harkinnan mukaan yleisen
tullilain (General Customs Act) 1 §:n 3 ja 9 kohdan mukaisesti. Lupaa ei anneta, jos hakija on saanut peruuttamattoman
tuomion rikoksesta edeltävien viiden vuoden aikana. Tulliedustajien, jotka eivät asu Alankomaissa tai jotka eivät ole si
joittautuneet sinne, edellytetään hankkivan asuinpaikan Alankomaista tai perustavan sinne kiinteän toimipaikan ennen
toimimista luvan saaneena tulliedustajana.

(CPC 743)
f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut
(CPC 749 osittain)

FI

b) Varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

g) Tulliselvityspalvelut

a) Lastinkäsittelypalvelut
(CPC 741 osittain)
b) Varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)

AT: Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on käyttäjä/kuljettaja, vuokrauspalveluihin voidaan
myöntää toimilupa ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellaisille Euroopan unionin oikeushen
kilöille, joiden päätoimipaikka on Euroopan unionissa.
BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan). Osakkuus bulgarialaisista yri
tyksistä voi olla enintään 49 prosenttia.

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut

FI: Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on käyttäjä/kuljettaja, vuokrauspalveluihin vaaditaan
toimilupa; sitä ei myönnetä ulkomailla rekisteröidyille ajoneuvoille ajoneuvoja.

(CPC 748 osittain)

SI: Tulliselvityspalveluja voivat tarjota ainoastaan Sloveniaan sijoittautuneet oikeushenkilöt (ei sivuliikkeitä).

d) Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen
joissa on kuljettaja, vuokrauspalvelut

maantieajoneuvojen, HR: Ei sitoumuksia d) kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on kuljettaja, vuokrauspalvelujen
osalta ja g) tulliselvityspalvelujen osalta.
HU: Ei sitoumuksia tulliselvityspalvelujen osalta.

e) Tieliikennevälineisiin liittyvät tukipalvelut
(CPC 744)

PL: Tulliselvityspalvelujen suoraa edustusta koskevat kansalliset rajoitukset: tulliselvityksen voivat suorittaa ainoastaan
tulliasioitsijat, jotka asuvat Euroopan unionin alueella.

f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut

FR: Ei sitoumuksia, paitsi jos vastavuoroisuutta noudatetaan täysimääräisesti.

(CPC 749 osittain)

FI: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta.
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(CPC 7124)

g) Tulliselvityspalvelut
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D. Tieliikenteen liitännäispalvelut (63)

Varausten kuvaus

NL: Luonnollisten tai oikeushenkilöiden toimiminen tulliedustajana hyväksytään tarkastajan harkinnan mukaan yleisen
tullilain (General Customs Act) 1 §:n 3 ja 9 kohdan mukaisesti. Lupaa ei anneta, jos hakija on saanut peruuttamattoman
tuomion rikoksesta edeltävien viiden vuoden aikana. Tulliedustajien, jotka eivät asu Alankomaissa tai jotka eivät ole si
joittautuneet sinne, edellytetään hankkivan asuinpaikan Alankomaista tai perustavan sinne kiinteän toimipaikan ennen
toimimista luvan saaneena tulliedustajana.

L 356/1136

Toimiala tai osa-ala

FI

D. Ilmaliikennepalvelujen liitännäispalvelut

a) Maahuolintapalvelut (ml. ateriapalvelut)

EU: Toimenpiteiden luokan ratkaisee lentokentän koko. Kullakin lentokentällä toimivien palveluntarjoajien määrää voi
daan rajoittaa käytettävissä olevan tilan mukaan tai muista syistä mutta tällöin ei kuitenkaan vähempään kuin kahteen
tarjoajaan.
BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).
HR: Ei sitoumuksia.

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

(CPC 742 osittain)

PL: Jäädytettyjen tai jäähdytettyjen tuotteiden varastointipalveluja sekä nesteiden ja kaasujen irtovarastointipalveluja kos
kevien toimenpiteiden luokan ratkaisee lentokentän koko. Kullakin lentokentällä toimivien palveluntarjoajien määrää
voidaan rajoittaa käytettävissä olevan tilan mukaan tai muista syistä mutta tällöin ei kuitenkaan vähempään kuin kah
teen tarjoajaan.

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

(CPC 748 osittain)

HU: Ei sitoumuksia.
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b) Varastointipalvelut

SI: Tulliselvityspalveluja voivat tarjota ainoastaan Sloveniaan sijoittautuneet oikeushenkilöt (ei sivuliikkeitä).

d) Ilmaliikennevälineiden vuokrauspalvelut miehistöineen
(CPC 734)

EU: Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten on oltava rekisteröityjä kyseiselle lentoliiken
teen harjoittajalle luvan antaneessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai, jos luvan antanut Euroopan unionin jäsenvaltio
sen sallii, muualla Euroopan unionissa.
Rekisteröitävän ilma-aluksen voidaan edellyttää olevan joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttävien luonnollisten
henkilöiden tai osakkuutta ja määräysvaltaa koskevat erityiset vaatimukset täyttävien oikeushenkilöiden omistuksessa.
Ilma-alusta käyttävien lentoliikenteenharjoittajien on oltava joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttävien luonnollis
ten henkilöiden tai osakkuutta ja määräysvaltaa koskevat erityiset vaatimukset täyttävien oikeushenkilöiden omistuk
sessa.

EU: Sellaisia sijoittajia, jotka hoitavat lentoliikenteen harjoittajien omistamia tai hallinnoimia tietokonepohjaisia paikan
varausjärjestelmiä, koskevat erityisvelvollisuudet.

24.12.2016

e) Myynti ja markkinointi

f) Tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä

EU: Sellaisia sijoittajia, jotka hoitavat lentoliikenteen harjoittajien omistamia tai hallinnoimia tietokonepohjaisia paikan
varausjärjestelmiä, koskevat erityisvelvollisuudet.

24.12.2016

g) Lentoasemien hallinta (64)

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

FI

Toimiala tai osa-ala

Varausten kuvaus

PL: Ulkomaisten osakkuus voi olla enintään 49 prosenttia.
HR: Ei sitoumuksia

h) Tulliselvityspalvelut

BG: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).
SI: Tulliselvityspalveluja voivat tarjota ainoastaan Sloveniaan sijoittautuneet oikeushenkilöt (ei sivuliikkeitä).
HR, HU: Ei sitoumuksia.

FR: Ei sitoumuksia, paitsi jos vastavuoroisuutta noudatetaan täysimääräisesti.
FI: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta.
NL: Luonnollisten tai oikeushenkilöiden toimiminen tulliedustajana hyväksytään tarkastajan harkinnan mukaan yleisen
tullilain (General Customs Act) 1 §:n 3 ja 9 kohdan mukaisesti. Lupaa ei anneta, jos hakija on saanut peruuttamattoman
tuomion rikoksesta edeltävien viiden vuoden aikana. Tulliedustajien, jotka eivät asu Alankomaissa tai jotka eivät ole si
joittautuneet sinne, edellytetään hankkivan asuinpaikan Alankomaista tai perustavan sinne kiinteän toimipaikan ennen
toimimista luvan saaneena tulliedustajana.
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PL: Tulliselvityspalvelujen suoraa edustusta koskevat kansalliset rajoitukset: tulliselvityksen voivat suorittaa ainoastaan
tulliasioitsijat, jotka asuvat Euroopan unionin alueella.

E. Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetusten Ei mitään.
liitännäispalvelut (65)
a) Putkijohtoja pitkin kuljetettujen muiden tuotteiden kuin polt
toaineiden varastointipalvelut (66)
(CPC 742 osittain)

18. ENERGIAPALVELUT

(CPC 883) ( )
68

Ei mitään.
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A. Kaivostoimintaan liittyvät palvelut (67)

B. Polttoaineiden putkijohtokuljetukset (69)

Varausten kuvaus

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

(CPC 7131)

FI

C. Putkijohtoja pitkin kuljetettujen polttoaineiden varastointipal CY, CZ, MT, PL, SK: Energiantuottajamaista tulevia sijoittajia voidaan estää saamasta toimintaa koskeva määräysvalta. Ei
velut (70)
sitoumuksia sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

L 356/1138

Toimiala tai osa-ala

(CPC 742 osittain)

D. Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden sekä EU: Ei sitoumuksia sähkön, höyryn ja lämminveden tukkukaupan palvelujen osalta.
niihin liittyvien tuotteiden tukkukaupan palvelut

E. Moottoripolttoaineiden vähittäiskaupan palvelut
(CPC 613)

EU: Ei sitoumuksia moottoripolttoaineiden, sähkön, (pullottamattoman) kaasun, höyryn ja lämminveden vähittäismyyn
nin palvelujen osalta.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Tavarataloille (Ranskan osalta ainoastaan suurille tavarataloille) myönnetään lupa polttoöl
jyn, pullotetun kaasun, hiilen ja puun vähittäismyyntiin ainoastaan taloudellisen tarveharkinnan perusteella. Pääasialli
(CPC 63297)
nen arviointiperuste: olemassa olevien myymälöiden lukumäärä ja niihin kohdistuvat vaikutukset, asukastiheys, maan
sekä sähkön, (pullottamattoman) kaasun, höyryn ja lämminveden tieteellinen levinneisyys, liikenneolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ja uusien työpaikkojen syntyminen.
vähittäismyyntipalvelut (72)
F. Polttoöljyn, pullotetun kaasun, hiilen ja puun vähittäismyynti

G. Energian jakeluun liittyvät palvelut (73)
(CPC 887)

Euroopan unionin virallinen lehti

(CPC 62271)
sekä sähkön, höyryn ja lämminveden tukkukaupan palvelut (71)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Ei sitoumuksia lu
kuun ottamatta konsultointipalveluja, joissa: ei mitään.
SI: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta kaasun jakeluun liittyviä palveluja, joissa: ei mitään.

19. MUUT MUUALLE LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT

(CPC 9701)

Ei mitään.

24.12.2016

a) Pesu-, puhdistus- ja värjäyspalvelut

b) Kampaamopalvelut
(CPC 97021)

Varausten kuvaus

IT: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan kansallisen kohtelun perusteella. Jos taloudellista tarveharkintaa sovelletaan,
yritysten määrälle asetetaan raja. Pääasiallinen arviointiperuste: väestö ja olemassa olevien yritysten tiheys.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

FI

c) Kosmetologin käsittely, käsi- ja jalkahoitopalvelut
(CPC 97022)

d) Muut kauneudenhoitopalvelut, muualle luokittelemattomat
(CPC 97029)

IT: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan kansallisen kohtelun perusteella. Jos taloudellista tarveharkintaa sovelletaan,
yritysten määrälle asetetaan raja. Pääasiallinen arviointiperuste: väestö ja olemassa olevien yritysten tiheys.

IT: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan kansallisen kohtelun perusteella. Jos taloudellista tarveharkintaa sovelletaan,
yritysten määrälle asetetaan raja. Pääasiallinen arviointiperuste: väestö ja olemassa olevien yritysten tiheys.

(CPC ver. 1.0 97230)

g) Televiestinnän yhteyspalvelut

Ei mitään.

(CPC 7543)
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(1) Palvelualoja koskevat rajoitukset eivät ylitä nykyisten GATS-sitoumusten mukaisia rajoituksia.
(2) Koska yleishyödyllisiä palveluja tarjotaan usein myös kansallista tasoa suppeammalla tasolla, yksityiskohtainen ja tyhjentävä toimialakohtainen luettelo ei ole käytännöllinen. Ymmärrettävyyden lisäämiseksi
tämän sitoumusluettelon alaviitteissä ilmoitetaan viitteellisesti ne alat, joilla yleishyödyllisillä palveluilla on merkittävä osa.
(3) Maa-, riista-, metsä- ja kalatalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtiin 6.F.f ja 6.F.g.
(4) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(5) Ei sisällä kaivostoimintaa varten öljy- ja kaasukentillä satunnaisesti tarjottuja palkkio- tai sopimusperusteisia palveluja, jotka sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 18.A.
(6) Ei sisällä teollisuuteen liittyviä neuvontapalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtaan 6.F.h.
(7) Toimiala on rajattu valmistustoimintaan. Siihen ei kuulu audiovisuaalialaan liittyvä eikä kulttuurisisällön esittämistä koskeva toiminta.
(8) Palkkio- ja sopimusperusteinen kustantaminen ja painaminen sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtaan 6.F.p.
(9) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(10) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(11) Ei sisällä palkkio- tai sopimusperusteisia sähkönsiirron ja -jakelun järjestelmiä, jotka sisältyvät kohtaan ENERGIAPALVELUT.
(12) Ei sisällä luonnonkaasun ja kaasumaisten polttoaineiden siirtoa putkijohtoja pitkin, palkkio- tai sopimusperusteista kaasun siirtoa ja jakelua eikä maakaasun ja kaasumaisten polttoaineiden myyntiä, jotka
sisältyvät kohtaan ENERGIAPALVELUT.
(13) Ei sisällä palkkio- tai sopimuspohjaista höyryn ja lämminveden siirtoa ja jakelua eikä höyryn ja lämminveden myyntiä, jotka sisältyvät kohtaan ENERGIAPALVELUT.
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e) Kylpyläpalvelut ja muut kuin terapeuttiset hieronnat, joita tar Ei mitään.
jotaan rentouttavina ja fyysistä hyvinvointia edistävinä palveluina
eikä lääkinnällisiin tai kuntoutustarkoituksiin (74) (75)

L 356/1140
FI
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(14) Sisältää oikeudellisen neuvonnan, oikeudellisen edustuksen, välimiesmenettelyn ja sovittelun sekä oikeudellisen asiakirja- ja todistuspalvelun. Ainoastaan julkista kansainvälistä oikeutta, Euroopan unionin
oikeutta ja sellaisen hallintoalueen oikeutta, jolla sijoittaja tai sen henkilöstö on oikeutettu toimimaan lakimiehenä, koskevien lakiasiainpalvelujen tarjoaminen on sallittua, ja siihen sovelletaan muiden
palvelujen tavoin Euroopan unionin jäsenvaltioiden lupavaatimuksia ja -menettelyjä. Kansainväliseen julkisoikeuteen ja ulkomaiseen oikeuteen liittyviä oikeudellisia palveluja tarjoavilta asianajajilta voidaan
näin ollen edellyttää paikallisten eettisten sääntöjen noudattamista ja kotimaan ammattinimikkeen käyttämistä (ellei isäntämaan ammattinimikkeen käyttämiselle ole saatu hyväksyntää), vakuutusta koskevien
vaatimusten täyttämistä, yksinkertaista rekisteröitymistä isäntämaan asianajajaliittoon tai yksinkertaistettua pääsyä isäntämaan asianajajaliittoon läpäisemällä soveltuvuuskoe sekä lainmukaista kotipaikkaa tai
toimipaikkaa isäntämaassa. Euroopan unionin oikeuteen liittyviä lakiasiainpalveluja voi periaatteessa tarjota Euroopan unionissa asianajajaliittoon hyväksytty täysin pätevä asianajaja henkilökohtaisesti tai
kyseisiä palveluja voidaan tarjota hänen kauttaan, ja Euroopan unionin jäsenvaltion oikeuteen liittyviä lakiasiainpalveluja voi periaatteessa tarjota kyseisen Euroopan unionin jäsenvaltion asianajajaliittoon
hyväksytty täysin pätevä asianajaja henkilökohtaisesti tai kyseisiä palveluja voidaan tarjota hänen kauttaan. Näin ollen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimissa ja muissa toimivaltaisissa
viranomaisissa saattaa edellyttää täysjäsenyyttä kyseisen Euroopan unionin jäsenvaltion asianajajaliitossa, koska tällöin on kyse Euroopan unionin ja kansallisen prosessioikeuden harjoittamisesta. Joissakin
Euroopan unionin jäsenvaltioissa ulkomaiset asianajajat, joita ei ole hyväksytty asianajajaliiton täysjäseniksi, voivat kuitenkin edustaa siviilioikeudellisissa menettelyissä osapuolta, joka on sellaisen valtion
kansalainen tai kuuluu sellaiselle valtiolle, jossa asianajajalla on lupa harjoittaa ammattiaan.
(15) Ei sisällä verokysymyksiin liittyviä lainopillisia neuvonta- ja edustuspalveluja, jotka sisältyvät kohtaan 1.A.a, Lakiasiainpalvelut.
(16) Farmaseuttisten tuotteiden tarjoaminen yleisesti on muun palveluntarjoamisen tavoin luvanvaraista, ja siihen sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä. Yleisenä
sääntönä on, että tämä toiminta on varattu farmaseuteille. Joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa ainoastaan reseptilääkkeiden toimittaminen on varattu farmaseuteille.
(17) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(18) CPC 85201 osittain; sisältyy kohtaan 6.A.h, lääkäri- ja hammashoitopalvelut.
(19) Tässä tarkoitetut palvelut liittyvät kiinteistönvälittäjän ammattiin, eivätkä ne vaikuta kiinteistöjä ostavien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksiin ja/tai heitä koskeviin rajoituksiin.
(20) Julkisia perushyödykkeitä koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan niihin teknisiin testaus- ja analysointipalveluihin, jotka ovat pakollisia myynti- ja käyttölupien myöntämistä varten (esim. autojen
katsastus, elintarvikkeiden tarkastus).
(21) Yleishyödyllisiä palveluita koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan tiettyihin kaivostoimintaa (mineraalit, öljy, kaasu jne.) koskeviin palveluihin.
(22) Kuljetusvälineiden huolto- ja korjauspalvelut (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) sisältyvät kohtiin 6.F.l.1–6.F.l.4.
Toimistokoneiden ja -laitteiden, ml. tietokoneet, huolto- ja korjauspalvelut (CPC 845) sisältyvät kohtaan 6.B, tietokonepalvelut.
(23) Ei sisällä tulostuspalveluja, jotka kuuluvat luokkaan CPC 88442 ja sisältyvät kohtaan 6.F.p.
(24) ’Postilähetyksellä’ tarkoitetaan minkä tahansa julkisen tai yksityisen kaupallisen toimijan käsittelemiä lähetyksiä.
(25) ’Postin käsittelyn’ katsotaan sisältävän postilähetysten keräilyn, lajittelun, kuljetuksen ja jakelun.
(26) Esim. kirjeet ja postikortit.
(27) Esim. kirjat ja kuvastot.
(28) Aikakausjulkaisut ja sanomalehdet.
(29) Pikalähetyspalveluihin voi sisältyä nopean ja luotettavan toimituksen lisäksi lisäarvoa tuovia palveluja, kuten lähetysten nouto lähettäjältä, henkilökohtainen toimitus vastaanottajalle, seuranta ja
paikantaminen, mahdollisuus muuttaa määränpäätä ja vastaanottajaa kuljetuksen aikana sekä vastaanottovahvistus.
(30) Sellaisten välineiden tarjoaminen, ml. väliaikaiset toimitilat sekä kolmannen osapuolen hoitama kuljetus, jotka mahdollistavat postilähetysten toimittamisen omatoimisesti tämän palvelun tilaajien kesken
tapahtuvalla vaihdolla. Postilähetyksellä tarkoitetaan minkä tahansa kaupallisen toimijan, niin julkisen kuin yksityisenkin, käsittelemiä lähetyksiä.
(31) Osa-aloilla i–iv saatetaan vaatia yksittäisiä lupia, joissa edellytetään erityisiä yleispalveluvelvoitteita ja/tai osallistumista korvausrahaston rahoitukseen.
(32) ’Kirjelähetyksellä’ tarkoitetaan mille tahansa fyysiselle välineelle kirjoitettua viestiä, joka kuljetetaan ja toimitetaan lähettäjän itse lähetykseen tai sen kuoreen merkitsemään osoitteeseen. Kirjelähetyksiksi ei
katsota kirjoja, kuvastoja, sanomalehtiä eikä aikakausjulkaisuja.
(33) Postin kuljetus omaan lukuun maitse millä tahansa välineellä.
(34) Postin kuljetus omaan lukuun ilmateitse.
(35) Näihin palveluihin ei sisälly sähköinen tietojen ja/tai datan käsittely (ml. tapahtumakäsittely), joka on osa koodia CPC 843 ja joka sisältyy kohtaan 1.B, Tietokonepalvelut.
(36) Yleisradiolähetys määritellään yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetuksi, vapaasti eteneviä radioaaltoja hyväksi käyttäväksi televisio- tai radio-ohjelmaa sisältäväksi lähetykseksi, mutta siihen eivät kuulu
operaattoreiden väliset yhteydet.
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(37) Selventävä alaviite: Joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa on säilytetty julkinen omistusosuus tietyissä televiestintäoperaattoreissa. Euroopan unionin jäsenvaltiot varaavat itselleen oikeudet säilyttää
tällainen julkinen omistusosuus myös tulevaisuudessa. Tämä ei ole markkinoille pääsyn rajoittamista. Belgiassa valtion osuus ja äänivalta Belgacomissa määritellään vapaasti lainsäädäntövaltuuksin, kuten tällä
hetkellä voimassa olevalla, valtionomistuksessa olevien taloudellisten yritysten uudistamisesta 21. maaliskuuta 1991 annetulla lailla.
(38) Nämä palvelut kattavat televiestintäpalvelut, jotka koostuvat radio- ja televisiolähetysten lähettämisestä ja vastaanottamisesta satelliittiteitse (satelliitin välityksellä tapahtuva ohjelmasignaalien keskeytymätön
siirtoketju, jota tarvitaan television ja radion ohjelmasignaalien välittämiseksi suurelle yleisölle). Toiminta kattaa satelliittipalvelujen käytön myynnin mutta ei television ohjelmapakettien myyntiä
kotitalouksille.
(39) Julkisia perushyödykkeitä koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan kemianteollisuuden tuotteiden, farmaseuttisten tuotteiden, lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden kuten lääkinnällisten ja
kirurgisten laitteiden, lääkeaineiden, lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden, sotatarvikkeiden ja jalometallien (ja jalokivien) jakeluun sekä joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa myös tupakan ja
tupakkatuotteiden sekä alkoholijuomien jakeluun.
(40) Nämä palvelut, jotka käsittävät luokan CPC 62271, sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 18.D.
(41) Ei sisällä huolto- ja korjauspalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtiin 6.B ja 6.F.l.
Ei käsitä energiatuotteiden vähittäismyyntipalveluja, jotka sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtiin 18.E ja 18.F.
(42) Farmaseuttisten, lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäismyynti sisältyy AMMATILLISTEN PALVELUJEN kohtaan 6.A.k.
(43) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(44) Vastaa viemäröintipalveluja.
(45) Vastaa poistokaasujen puhdistuspalveluja.
(46) Vastaa osittain luonnon ja maisemien suojelua koskevia palveluja.
(47) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(48) Ilmaliikenteen ateriapalvelut sisältyvät LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUJEN kohtaan 17.D.a, Maahuolintapalvelut.
(49) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(50) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan satamapalveluihin ja muihin sellaisiin meriliikennepalveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä.
(51) Sisältää syöttöliikenteen sekä kansainvälisten meriliikennepalvelujen toimittajien suorittaman välineiden siirtämisen satamasta toiseen samassa valtiossa, jos siihen ei liity tuloja.
(52) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan satamapalveluihin ja muihin sellaisiin sisävesiliikennepalveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä.
(53) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan sellaisiin rautatieliikennepalveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä.
(54) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(55) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
(56) Osa CPC 71235:stä, joka sisältyy VIESTINTÄPALVELUJEN kohtaan 7.A, Posti- ja kuriiripalvelut.
(57) Polttoaineiden putkijohtokuljetus sisältyy ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 18.B.
(58) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(59) Ei sisällä liikennevälineiden huolto- ja korjauspalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtiin 6.F.l.1–6.F.l.4.
(60) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan satamapalveluihin, muihin meriliikenteen liitännäispalveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä, sekä hinaus- ja työntöpal
veluihin.
(61) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan satamapalveluihin, muihin meriliikenteen liitännäispalveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä, sekä hinaus- ja työntöpal
veluihin.
(62) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan palveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä.
(63) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan palveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä.
(64) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(65) Polttoaineiden putkijohtokuljetusten liitännäispalvelut sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 18.C.
(66) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(67) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
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(68) Sisältää seuraavat palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut: kaivostoimintaan liittyvät neuvonta ja konsultointipalvelut, porauspaikan valmistelu, porauslaitteen asennus, poraus, poranterien huoltopalvelut,
suojaputkituspalvelut, porausliejun valmistus ja toimitus, kiinteän aineen hallinta, porausreiässä suoritettavat erikoistoimenpiteet, kairausalueen geologia ja porauksen hallinta, kairasydännäytteen otto, reiän
koestus, vaijeripalvelut, viimeistelynesteiden (suolaliuosten) toimitus ja käyttö, viimeistelylaitteiden toimitus ja asentaminen, sementointi (painepumppaus), aktivointipalvelut (rakoiluttaminen, hapottaminen ja
painepumppaus), porausreiän korjauspalvelut, porausreiän tulppaaminen ja hylkääminen.
Ei sisällä suoraa pääsyä luonnonvaroihin tai niiden hyödyntämistä.
Ei sisällä maaperän rakentamista muita luonnonvaroja kuin öljyä ja kaasua koskevaa kaivostoimintaa varten (CPC 5115), joka sisältyy kohtaan 8, RAKENNUSPALVELUT.
(69) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(70) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(71) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(72) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan.
(73) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan lukuun ottamatta konsultointipalveluja.
(74) Terapeuttiset hieronnat ja kylpylähoitopalvelut sisältyvät kohtiin Sairaanhoitopalvelut (6.A.h), Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut (6.A.j.2) ja Terveyspalvelut
(13.A ja 13.C).
(75) Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan sellaisiin kylpyläpalveluihin ja muuhun kuin lääkinnälliseen hierontaan, joita tarjotaan yleishyödyllisillä alueilla kuten tietyillä
vesilähteillä.”
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LIITE X
”D JAKSO
ECUADOR

Tämä sitoumusluettelo on yhdenmukainen sijoittautumista koskevien Ecuadorin perustuslain ja lainsäädännön säädösten
kanssa.
Tarjousta laadittaessa otettiin huomioon Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimiston kaikkia toimialoja koskeva
kansainvälinen toimialaluokitusstandardi (Statistical Reports, Series M, No. 4, revised ISIC, version 3.1, 2002) ja
Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimiston yhteinen tavaraluokitus (Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional,
1991).
Menetelmiin liittyviä tarkastuksia ja analyysiä varten:
Sitoumuksia ei tehdä sellaisilla talouden toimialoilla ja osa-aloilla, joita ei mainita jäljempänä olevassa luettelossa.
Niiden talouden toiminnan osa-alojen osalta, joita koskevat sitoumukset säilytetään tai joiden osalta tehdään uusia
sitoumuksia, muutokset ilmoitetaan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa, jonka otsikko on ”Toimiala tai osa-ala”.
Markkinoille pääsyn ja kansallisen kohtelun varaukset, edellytykset ja rajoitukset, joita sovelletaan vanhoihin tai uusiin
sitoumuksiin, ilmoitetaan oikeanpuoleisessa sarakkeessa, jonka otsikko on ”Varausten kuvaus”.
Mainitussa oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään luettelon täydentämiseksi uuteen tai vanhaan sitoumukseen tai
varaukseen liittyviä huomautuksia, kun se katsotaan tarpeelliseksi.
Tiettyihin toimialoihin tai osa-aloihin liittyviä sitoumuksia koskevat ensimmäisessä jaksossa esitetyt horisontaaliset
varaukset ja rajoitukset, joita sovelletaan kautta linjan ja ehdoitta kaikkiin toimialoihin, ellei toisin mainita.
Sitoumuksiin ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat taloudellisen toiminnan harjoittamiseen tai kehittämiseen vaadittavia
pätevyysvaatimuksia, lupia, tunnustamista, menettelyjä tai prosesseja, joita sovelletaan joka tapauksessa, vaikka niitä ei
mainita, elleivät ne ole markkinoille pääsyn ja kansallisen kohtelun rajoituksia.
Jäljempänä olevassa luettelossa esitettyjä varauksia, edellytyksiä ja rajoituksia ei sovelleta, jos ne ovat ristiriidassa niiden
osa-aloja ja muotoja koskevien sitoumusten kanssa, jotka Ecuador on tehnyt Maailman kauppajärjestön (WTO)
jäsenyyteen liittyvässä erityisten sitoumusten luettelossaan vuonna 1996; WTO:n palvelukaupan yleissopimuksen (GATS)
asiakirjojen GATS/SC/98/Suppl.1 ja GATS/SC/98/Suppl.2 alkuperäisistä teksteistä ja niihin tehdyistä muutoksista tuotettu
uudelleenlaadittu toisinto sitoumuksista on esitetty 24. tammikuuta 2003 päivätyssä asiakirjassa S/DCS/W/ECU. Tästä
syystä kyseisiä varauksia, edellytyksiä ja rajoituksia sovelletaan jäljempänä olevassa luettelossa esitettyihin uusiin
toimialoihin ja/tai muotoihin, joiden on täytettävä kyseiset vaatimukset.
Palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston soveltamisalaan liittyvien 107 artiklan 3 kohdan
määräysten mukaisesti luettelo ei sisällä avustuksia ja tukia koskevia toimenpiteitä, joita Ecuadorin valtio voi ottaa
käyttöön tai pitää voimassa.
Vastaavasti palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston 107 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön, pitää voimassa ja panna täysimääräisesti täytäntöön kansallisia
säädöksiä, joilla pyritään perusteltujen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen esimerkiksi heikommassa asemassa olevien
ryhmien suojelun, kuluttajasuojan sekä terveyden ja ympäristön alalla.
Palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston 107 artiklan 4 kohdan mukaisesi tämä tarjous ei
koske julkista valtaa käytettäessä tarjottavia palveluja.
Tästä luettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi, eivätkä ne näin ollen
luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

KAIKKI TOIMIALAT

Varausten kuvaus

Investoinnit
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Investoinnit tiettyyn taloudelliseen toimintaan, joka liittyy strategisten toimialojen hyödyntämiseen tai julkisten palvelu
jen tarjontaan, edellyttävät toimiluvan, lisenssin, hyväksynnän tai muun luvan saamista etukäteen kyseiseen toimialaan
sovellettavan lain mukaisesti; lisäksi ulkomaisen lainsäädännön mukaisesti yhtiöitetyiltä oikeushenkilöiltä, joiden koti
paikka on muussa maassa, edellytetään kotipaikkaa tai toimipaikkaa Ecuadorissa.

L 356/1144

Toimiala tai osa-ala

Vaatimus koskee juomaveden ja kasteluveden toimittamista, puhtaanapitoa, sähköenergiaa ja televiestintää sekä tiever
kon hallinnointia ja satama- ja lentokenttäinfrastruktuuripalveluja, palvelut, jotka liittyvät energia-alan hyödyntämiseen
kaikissa muodoissaan, uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen, liikenteeseen, hiilivetyjen jalostamiseen, bio
logiseen monimuotoisuuteen ja geeniperimään, veteen ja radiotaajuuksiin.
Osake-erien hankkiminen kokonaan tai osittainen taikka määräys-, valvonta- tai hallinnointivallan hankkiminen edelli
sessä kohdassa mainituilla aloilla toimivissa yhtiöissä saattaa edellyttää toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

Ecuadorin tämän sopimuksen mukaisesti strategisilla aloilla ja julkisten palvelujen alalla tekemien erityissitoumusten
katsotaan muodostavan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet, jotka koskevat julkisten
palvelujen tarjontaan ja strategisiin toimialoihin liittyvien toimien delegointia yksityiselle sektorille.
Maan ja vesialueiden omistus
Ulkomaiden luonnolliset tai oikeushenkilöt eivät saa missään ominaisuudessa hankkia maata tai maan käyttöoikeuksia
kansallisilla turvavyöhykkeillä taloudellisiin tarkoituksiin.

Euroopan unionin virallinen lehti

Lisenssien, hyväksyntöjen ja muiden lupien myöntämisen perusteiden on oltava läpinäkyviä ja syrjimättömiä siltä osin
kuin on kyse EU-osapuolen yrityksen osallistumisesta eivätkä ne saa muodostaa sijoittautumisen määrällistä rajoitusta.

Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, jotka liittyvät ulkomaalaisten maa
nomistukseen raja-alueilla, rannikolla tai saarialueilla.
Ulkomaisten työntekijöiden palkkaaminen
Kaikkien työnantajien, joiden palveluksessa on yli 10 työntekijää, tavallisesta henkilöstöstä vähintään 90 prosentin ja
koulutetuista työntekijöistä, asiantuntijoista, hallintohenkilöstöstä ja vastuullisessa asemassa olevasta henkilöstöstä vä
hintään 80 prosentin on oltava Ecuadorin kansalaisia. Rajoitus ei koske työnantajia, joiden palveluksessa on enintään
10 työntekijää.
Oikeudellinen edustus
24.12.2016

Kaikilla kotimaisilla tai ulkomaisilla yrityksillä, jotka neuvottelevat tai tekevät sopimuksia Ecuadorissa, on oltava Ecua
dorissa asiamies tai edustaja, joka voi vastata pyyntöihin, joka vastaa vaatimusten noudattamisesta ja joka asuu Ecuado
rissa.

Varausten kuvaus

Yhteisötalous
Tasavallan perustuslain mukaisesti Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla myönnetään
etuus- ja erilliskohtelu toimialoille, joiden toiminta perustuu yhteisötalouden malliin, mukaan lukien järjestö- ja yhteis
ötoimijat.
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Verotus

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Kaikenlaisiin rahansiirtoihin ja voittojen lähetyksiin ulkomaille sovelletaan Ecuadorissa valuutan ulosvirtausta koskevaa
lakia, jonka katsotaan olevan täysin yhdenmukainen 296 artiklan määräysten kanssa.
Kulttuuriperintö ja luonnonperintö

Kustannusala
Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla myönnetään EU-osapuolen
luonnollisille tai oikeushenkilöille sama kohtelu kuin ecuadorilaisille luonnollisille ja oikeushenkilöille myönnetään EUosapuolen kustannusalalla.

1. MAATALOUS, KARJATALOUS, RIISTATALOUS, METSÄTA
LOUS

A. Maatalous, riistatalous
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Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla myönnetään paikallisyhtei
söille oikeuksia tai etuuksia, jotka koskevat aineettoman kulttuuriperinnön ilmaisun tukemista, edistämistä ja kehittä
mistä. Niin ikään se pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla myönnetään pai
kallisyhteisöille oikeuksia tai etuuksia, jotka koskevat Ecuadorin luonnonperinnön suojelua, säilyttämistä, varmistamista
ja edistämistä; luonnonperinnöllä tarkoitetaan kaikkia fyysisiä, biologisia ja geologisia ominaisuuksia, joilla on merki
tystä ympäristön, tieteen, kulttuurin tai maiseman kannalta, mukaan lukien suojelualueita sekä herkkiä ja uhanalaisia
ekosysteemejä koskeva kansallinen järjestelmä.

Markkinoille pääsy: Ei mitään (2)

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), pl. neuvonta- ja konsul Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
tointipalvelut (1)

B. Metsätalous
(ISIC rev.3.1: 020), pl. neuvonta- ja konsultointipalvelut

Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi sijoittautumisten määrän, toimintojen kokonaismäärän ja tuotannon kokonaismää
rän osalta.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

2. KALASTUS JA VESIVILJELY

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
pienimuotoinen kalastus on varattu kokonaan ecuadorilaisille kalastajille.
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(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), pl. neuvonta- ja konsultointipalvelut Kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi:

Varausten kuvaus

Kalastusalukset saavat palkata ulkomaista miehistöä ainoastaan saatuaan siihen asianomaisen luvan asiasta vastaavalta
julkiselta elimeltä ja ainoastaan määräajaksi.
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Toimiala tai osa-ala

Sisävesiliikenne on yleensä varattu ecuadorilaisille aluksille; ulkomaiset alukset eivät saa liikennöidä sisävesireiteillä il
man ennakkolupaa.
FI

Ulkomaan lipun alla purjehtivien katkaravunpyyntialusten ja tehdasalusten pääsyä maahan on rajoitettu, paitsi silloin
kun ne tarvitsevat satamapalveluja korjauksia varten tai ne joutuvat telakoitumaan suunnittelemattomasti.
Ulkomaiset investoinnit toukkalaboratorioihin ja vesiviljelyn tutkimuskeskuksiin edellyttävät toimivaltaisen viranomai
sen lupaa.

3. KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA

Markkinoille pääsy: Ei mitään.

(ISIC rev 3.1: 10)

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto (ISIC rev 3.1: 1110)

Markkinoille pääsy: Ei sitoumuksia.

Ei sisällä kaivostoimintaan liittyviä öljy- ja kaasukentillä tarjottuja Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
palkkio- tai sopimusperusteisia palveluja.

C. Metallimalmien louhinta (ISIC rev 3.1: 13)

Markkinoille pääsy: Ei mitään.

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

D. Muu mineraalien kaivu (ISIC rev 3.1: 14)

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

F. Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus, pl. huo Markkinoille pääsy: Ei mitään.
nekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (ISIC rev 3.1: 20)
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

I. Koksituotteiden valmistus (ISIC rev 3.1: 231)

U. Kierrätys (ISIC rev 3.1: 37)

Varausten kuvaus

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

FI

4. TEOLLISUUS

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Tupakkatuotteiden valmistus (ISIC rev 3.1: 16)

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

C. Tekstiilien valmistus (ISIC rev 3.1: 17)

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

D. Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus ja värjäys (ISIC rev Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
3.1: 18)

E. Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen, Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
satuloiden, valjaiden ja jalkineiden valmistus (ISIC rev 3.1: 19)

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (ISIC rev 3.1: 15)

G. Paperin ja paperituotteiden valmistus (ISIC rev 3.1: 21)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

H. Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (3) Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(ISIC rev 3.1: 22), pl. palkkio- ja sopimusperusteinen kustantami
nen ja painaminen

J. Öljytuotteiden valmistus (ISIC rev 3.1: 232)

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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K. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, muiden kuin räjähdy Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
saineiden, valmistus IC rev 3.1: 24, pl. räjähdysaineiden valmis
tus)

L. Kumi- ja muovituotteiden valmistus (ISIC rev 3.1: 25)

Varausten kuvaus

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

N. Metallien jalostus (ISIC rev 3.1: 27)

FI

M. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (ISIC rev Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
3.1: 26)
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Toimiala tai osa-ala

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

O. Metallituotteiden valmistus, pl. koneet ja laitteet (ISIC rev 3.1: Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
28)

a) Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus (ISIC rev 3.1: Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
291)

b) Erikoiskoneiden, muiden kuin aseiden ja ammusten, valmistus Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Euroopan unionin virallinen lehti

P. Koneiden valmistus

c) Muualle luokittelematon kodinkoneiden valmistus (ISIC rev Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
3.1: 293)

d) Toimisto- ja tietokoneiden valmistus (ISIC rev 3.1: 30)

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

e) Muualle luokittelematon sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(ISIC rev 3.1: 31)
24.12.2016

f) Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden ja -laitteiden valmis Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
tus (ISIC rev 3.1: 32)

Varausten kuvaus

Q. Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten inst Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
rumenttien sekä kellojen valmistus (ISIC rev 3.1: 33)

FI

R. Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen val Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
mistus (ISIC rev 3.1: 34)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

S. Muiden (ei sotilaskäyttöön tarkoitettujen) kulkuneuvojen val Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
mistus (ISIC rev 3.1: 35, pl. sotalaivojen, lentokoneiden ja muiden
sotilaskäyttöön tarkoitettujen kulkuneuvojen valmistus)

U. Kierrätys (ISIC rev 3.1: 37)

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

5. SÄHKÖN, KAASUN, HÖYRYN JA LÄMMINVEDEN TUO
TANTO, SIIRTO JA JAKELU OMAAN LUKUUN (PL. YDINVOI
MAAN PERUSTUVA SÄHKÖNTUOTANTO)

Euroopan unionin virallinen lehti

T. Huonekalujen valmistus; muualle luokittelematon valmistus Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(ISIC rev 3.1: 361, 369)

A. Sähkön tuotanto; sähkön siirto ja jakelu omaan lukuun (osit Markkinoille pääsy: Ei sitoumuksia.
tain ISIC rev 3.1: 4010)
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa (osittain Markkinoille pääsy: Ei mitään.
ISIC rev 3.1: 4020)
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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C. Höyryn ja lämminveden tuotanto; höyryn ja lämminveden ja Markkinoille pääsy: Ei mitään.
kelu omaan lukuun (osittain ISIC rev 3.1: 4030)
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Varausten kuvaus

1. YRITYSPALVELUT

A. Ammatilliset palvelut

FI

Useimpien ammatillisten palvelujen tarjoaminen Ecuadorissa edellyttää, että kansallinen toimivaltainen viranomainen
tunnustaa ulkomailla hankitun ammattipätevyyden, mikä edellyttää yleensä asuinpaikkaa Ecuadorissa.
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Toimiala tai osa-ala

a) Lakiasiainpalvelut (CPC 861) Ainoastaan ulkomaiseen lainsää Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
däntöön ja kansainväliseen oikeuteen liittyvät neuvontapalvelut
(pl. kansallisen lainsäädännön mukaiset neuvontapalvelut ja oi
keudellinen edustus)

c) Verotukseen liittyvät palvelut (CPC 863)

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) ja g) Arkkitehtipalvelut (CPC 8671) ml. kaupunkisuunnittelu- Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
ja maisemasuunnittelupalvelut (CPC 8674)

e) Tekniset palvelut (CPC 8672), pl. valtion hankkimat palvelut

Euroopan unionin virallinen lehti

b) Laskentatoimen palvelut, tilintarkastuspalvelut ja kirjanpitopal Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi että ammatin yhteisessä harjoittamisessa tilintarkastusliitot tai
velut (CPC 862)
-yritykset voivat muodostua kokonaan Ecuadorin kansalaisista tai sekä Ecuadorin kansalaisista että ulkomaalaisista niin,
että vähintään kaksi kolmasosaa tilintarkastajista on ecuadorilaisia; sama suhde pätee pääomaan. Tällaiset liitot tai yri
tykset on ilmoitettava kansalliseen tilintarkastajien rekisteriin.

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

f) ekniset kokonaispalvelut (CPC 8673), pl. valtion hankkimat Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
palvelut

B. Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut
24.12.2016

a) Tietokonelaitteistojen asennukseen liittyvät konsultointipalvelut Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(CPC 841)

Varausten kuvaus

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

c) Tietojenkäsittelypalvelut (CPC 843)

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) Tietokantapalvelut (CPC 844)

Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

FI

b) Ohjelmistojen asennuspalvelut (CPC 842)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

e) Toimistokoneiden ja -laitteiden, ml. tietokoneet, huolto- ja kor Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
jauspalvelut (CPC 845) ja muut tietokonepalvelut (CPC 849)

a) Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat kiinteis Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
töpalvelut (CPC 821)

b) Palkkio- tai sopimusperusteiset kiinteistöpalvelut (CPC 822)

Markkinoille pääsy: Ei mitään.

Euroopan unionin virallinen lehti

D. Kiinteistöpalvelut (CPC 821 + 822)

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

E. Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa

a) Yksityisautoihin liittyvät vuokraus- ja leasingpalvelut ilman Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
kuljettajaa (CPC 83101)

Kansainväliset hiilivetyjen merikuljetukset on varattu Ecuadorin valtion yritysten omistamille aluksille.
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b) Aluksiin liittyvät vuokraus- ja leasingpalvelut ilman miehistöä Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi että kansallinen vesi- ja kabotaasiliikenne on varattu kokonaan
(CPC 83103)
Ecuadorin lipun alla purjehtiville kauppa-aluksille.

Varausten kuvaus

*F. Muut yrityspalvelut
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Toimiala tai osa-ala

a) Mainostilan tai -ajan myynti- ja vuokrauspalvelut (CPC 8711) Markkinoille pääsy: Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
FI

b) Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut (CPC 864)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

c) Liikkeenjohdon konsultointipalvelut (CPC 865)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) Liikkeenjohdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut (CPC
866)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

h) Kaivostoimintaan liittyvät palvelut (CPC 883)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

i) Teollisuuteen liittyvät palvelut (CPC 884 + CPC 885)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

m) Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (CPC 8675)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Euroopan unionin virallinen lehti

e) Tekniset testaus- ja analysointipalvelut (CPC 8676)

n) Koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus (CPC 633 + CPC Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
8861–8866)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

q) Pakkauspalvelut (CPC 876)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

o) Rakennusten puhtaanapitopalvelut (CPC 874)

s) Kokouspalvelut (CPC 87909*)

Varausten kuvaus

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

FI

t) Muiden kuljetusvälineiden korjauspalvelut, palkkio- tai sopi Markkinoille pääsy: Ei mitään.
musperusteiset (CPC 8868)
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

2. VIESTINTÄPALVELUT

jallisten viestien käsittely, ml. yhdistelmäpostipalvelu ja suoramai Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
nonta
ii) osoitteellisten pakettien käsittely

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Posti- ja kuriiripalvelut (CPC 7511 osittain ja CPC 7512)
Ecuadorin lainsäädännön mukaan posti- ja kuriiripalvelujen tarjoaminen Ecuadorissa edellyttää toimilupaa tai muuta lu
Postilähetysten käsittelyyn liittyvät palvelut seuraavan osa-aloja paa.
koskevan luettelon mukaisesti sekä koti- että ulkomaan lähetyk Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi että tämän sopimuksen voimaantulon jälkeisen viidennen vuoden loppuun saakka
sissä:
varauksia voidaan soveltaa palveluihin, joiden soveltamisalaan kuuluvat sellaiset kirjelähetykset, joiden hinta ja paino
i) osoitteellisten, millä tahansa fyysisellä välineellä tuotettujen kir määritellään kansallisessa lainsäädännössä.

iii) osoitteellisten painotuotteiden käsittely
iv) edellä i–iii kohdassa tarkoitettujen tuotteiden käsittely kirjat
tuna tai vakuutettuna postina
v) edellä i–iii kohdassa tarkoitettujen tuotteiden pikalähetyspalve
lut
vi) osoitteettomien tuotteiden käsittely
vii) asiakirjojen vaihto
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Osa-alat i, iv ja v suljetaan kuitenkin pois, jos ne kuuluvat sellai
siin palveluihin, jotka voidaan varata valtiolle, eli jos ne koskevat
sellaisia alle 50 gramman painoisia kirjelähetyksiä (4), joiden hinta
on alempi kuin 2,5-kertainen perustariffi, tai jos ne koskevat oi
keus- ja hallintomenettelyjen yhteydessä käytettäviä kirjattuja lä
hetyksiä (CPC 751 osittain, CPC 71235 (5) osittain ja CPC 73210
(6) osittain).

Varausten kuvaus

C. Televiestintäpalvelut

FI

Valtio pidättää itsellään oikeuden määrittää tulevaisuudessa tapaukset, joissa jonkin palvelun tarjoaminen edellyttää toi
Mukaan lukien jäljempänä luetellut palvelut, paitsi yleisradiotoi milupaa tai muuta lupaa.
minta
Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla sen julkiselle operaattorille
Nämä palvelut eivät kata taloudellista toimintaa, joka koostuu sel (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) taataan etuuskohtelu radiotaajuuksien myöntämisessä, jotta voidaan var
laisen sisällön tarjonnasta, jonka välittäminen edellyttää televies mistaa televiestinnän yleispalvelujen toimittaminen eristyksissä oleville maaseutualueille ja marginaalisille kaupunkia
lueille sekä matalapalkkaiselle väestölle niin, että se ei vaikuta yksityisten operaattoreiden pääsyyn ja toimintaan tämän
tintäpalveluja.
rajallisen voimavaran kaupallisilla markkinoilla.

L 356/1154

Toimiala tai osa-ala

a) Kaikki palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
lähettämisestä ja vastaanottamisesta lukuun ottamatta yleisradio
toimintaa

c) Muut

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

3. RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PAL
VELUT

A. Yleiset talonrakennustyöt (CPC 512)

Euroopan unionin virallinen lehti

b) Satelliittikapasiteettiin perustuvat toimituspalvelut radio- ja te Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
levisioasemien yhdistämiseksi toisiinsa

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Yleiset maa- ja vesirakennustyöt (CPC 513), pl. valtion hankki Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
mat palvelut

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

D. Rakennusten viimeistelytyöt (CPC 517)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

E. Muut (CPC 511 + CPC 515 + CPC 518)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

C. Asennus- ja kokoonpanotyöt (CPC 514 + CPC 516)

Varausten kuvaus

4. JAKELUPALVELUT

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

A. Komissionääripalvelut (CPC 6211), pl. polttoaineiden myynti Markkinoille pääsy: Ei mitään.
FI

kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Tukkukaupan palvelut

b) Radio- ja telepäätelaitteiden tukkukaupan palvelut (CPC 7542 Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
osittain)

c) Muut tukkukaupan palvelut (CPC 622), pl. energiatuotteet, ki Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
vennäisaineet, kemikaalit ja farmaseuttiset valmisteet

C. Vähittäiskaupan palvelut (CPC 63 osittain)

Markkinoille pääsy: Ei mitään.

Ainoastaan seuraavien osalta:

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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a) Kaupallisten moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottori Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
kelkkojen ja niiden osien ja tarvikkeiden tukkukauppa (CPC 6111
osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut (CPC 631)
Muiden kuin elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut (CPC 632)
Moottoriajoneuvojen myynti (CPC 6111)
Moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden myynti (CPC 6113)
Moottoripyörien ja moottorikelkkojen sekä niiden osien ja tarvik
keiden myynti (CPC 6121)
Televiestintälaitteiden myynti (CPC 7542)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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D. Franchising-toiminta (CPC 8929)

Varausten kuvaus

6. YMPÄRISTÖPALVELUT

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Jätehuoltopalvelut (CPC 9402)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

C. Puhtaanapito ja sen kaltaiset palvelut (CPC 9403)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

7. RAHOITUSPALVELUT

Ecuadorin lainsäädännön mukaan tytäryhtiöiden tai toimipaikkojen avaaminen yhteisötalouden rahoitussektorilla ei ole
sallittua; tällaisia ovat esimerkiksi säästö- ja luotto-osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset, kunnalliset rahastot ja
pankit, säästökassat ja muut kyseisen sektorin toimijat alkuperämaan oikeusmuodosta tai nimityksestä riippumatta.
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D. Poistokaasujen puhdistuspalvelut (CPC 9404) Meluntorjunta Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
palvelut (CPC 9405) Luonnon- ja maisemansuojelua koskevat pal
velut (CPC 9406); Muut (CPC 9409)

FI

A. Jätevesipalvelut (CPC 9401)
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Toimiala tai osa-ala

Selkeyden vuoksi todetaan, että vakuutusten ja jälleenvakuutusten ja niihin liittyvien palvelujen alalla sekä pankkipalve
lujen, muiden rahoituspalvelujen ja kaikentyyppisten arvopaperipalvelujen tarjonnan alalla toimivien yritysten sijoittau
tuminen Ecuadoriin edellyttää nimenomaista lupaa ja kaikkien niiden säännösten noudattamista, jotka vahvistetaan
asianomaiseen toimintaan sovellettavassa voimassa olevassa lainsäädännössä.
Ulkomaisten rahoituslaitosten Ecuadorin sivuliikkeiden velkojilla on etuoikeus kyseisen laitoksen maassa pitämiin varoi
hin, jos laitoksen emoyhtiö asetetaan selvitystilaan tai liiketoiminta Ecuadorissa jostakin syystä lopetetaan.
Selkeyden vuoksi todetaan, että ulkomaisten rahoituslaitosten sivuliikkeiden, myös vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöi
den, perustaminen Ecuadoriin edellyttää kansallisilta rahoituslaitoksilta vaadittavaa pääomaa vastaavaa vähimmäispääo
maa.

24.12.2016

Ulkomaisten rahoituslaitosten, jotka haluavat avata edustuston, joka toimii tiedotuskeskuksena asiakkaille tai jonka
kautta ne sijoittavat maahan lainaamalla tai sijoittamalla, on saatava ennakkolupa asianomaiselta valvontaelimeltä, ei
vätkä ne saa tarjota lakisääteisiä rahoitusvälityspalveluja. Ne eivät myöskään saa antaa tietoja, mainostaa tai tarjota mi
tään hallinnointi- tai käsittelypalveluja, jotka liittyvät tämäntyyppisiin toimintoihin. Ne eivät saa kerätä varoja tai talle
tuksia Ecuadorissa johonkin muuhun maahan sijoittamista varten, eivätkä ne saa tarjota Ecuadorissa muussa maassa
liikkeeseen laskettuja arvopapereita tai investoida niihin.

Varausten kuvaus

Selkeyden vuoksi todetaan, että rahoituspalvelujen liitännäispalvelut, jotka liittyvät rahoitustietojen antamiseen ja siir
toon sekä rahoitustietojen käsittelyyn, on rekisteröitävä pankki-, vakuutus- ja eläkerahastojen valvontaviranomaisen vah
vistamien sääntöjen mukaisesti. Näiden liitännäispalvelujen kautta ei saa kerätä, säilyttää tai toimittaa luottotietoja. Ra
hoitustietopalveluihin ja rahoitustietojen käsittelyyn sovelletaan tällaisten tietojen suojaamista koskevia Ecuadorin sään
nöksiä.

FI

Selkeyden vuoksi todetaan, että rahoituspalveluja, mukaan lukien vakuutustoiminta, tarjoavien oikeushenkilöiden liitän
näispalvelut ja arvopaperit, on sijoittauduttava oikeudellisesti vastuullisina yrityksinä tai luonnollisina henkilöinä Ecua
dorin lainsäädännön mukaisesti, ja niihin sovelletaan syrjimättömiä oikeudellisia rajoituksia ja vähimmäispääomaa kos
kevia vaatimuksia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Selkeyden vuoksi todetaan, että yksityisen rahoitusjärjestelmän laitokset, niiden johtajat ja pääosakkaat eivät saa suoraan
eivätkä välillisesti omistaa osakkeita tai osuuksia sellaisissa rahoitussektorin ulkopuolisissa yrityksissä tai kaupallisissa
yhtiöissä, jotka toimivat Ecuadorissa tai ovat aktiivisia Ecuadorin markkinoilla, mukaan lukien yritykset ja yhtiöt, joihin
sovelletaan arvopaperimarkkinalakia tai yleistä vakuutuslakia.

Ecuadorissa finanssiryhmittymä koostuu pankista, joka omistaa rahoitus- tai liitännäispalveluja tarjoavia yhtiöitä, sekä
niiden tytäryhtiöistä Ecuadorissa tai sen ulkopuolella, rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain (Organic Mone
tary and Financial Code) mukaisesti siinä muodossa kuin se oli voimassa 12. syyskuuta 2014.
Koostumuksesta riippumatta finanssiryhmittymä ei voi muodostua useammasta kuin yhdestä pankista, eikä se myös
kään voi omistaa enempää kuin yhden samaan toimintaan keskittyvän rahoitus- tai liitännäispalveluja tarjoavan yhtiön.

A. VAKUUTUSPALVELUT

Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on antaa tiettyjen, julkisten voi
mavarojen hallinnointiin liittyvien palvelujen tarjoaminen Ecuadorin valtion kokonaan tai osittain omistamille vakuu
tus- tai jälleenvakuutusyhtiöille.

Euroopan unionin virallinen lehti

Selkeyden vuoksi todetaan, että rahoituslaitosten perustamisen tai olemassa olevan rahoituslaitoksen osakkeiden koko
naan tai osittain hankkimisen kautta Ecuadorissa toimivat pankkirahoituspalvelujen tarjoajat eivät saa hankkia tai pitää
hallussaan sellaisten laitosten osakeomistusta, jotka tarjoavat vakuutus- tai niihin liittyviä palveluja taikka arvopaperitai niihin liittyviä palveluja.

Ulkomaiset vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöt tai niiden välittäjät eivät saa avata edustustoja.

1) Vakuutukset kaupalliseen meriliikenteeseen liittyvien riskien Markkinoille pääsy: Ei mitään.
varalta, ml. kulkuneuvot ja tavarat sekä vastuuvakuutus, ja vakuu Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
tukset kansainvälisiin tavarakuljetuksiin liittyvien ilmaliikenteen
riskien varalta

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

L 356/1157

2) Jälleen- ja edelleenvakuutus

Varausten kuvaus

3) Ensivakuutus (mukaan lukien rinnakkaisvakuutus):

Markkinoille pääsy: Ei mitään.

Henkivakuutukset

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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Toimiala tai osa-ala

Vahinkovakuutukset
FI

Tapaturma- ja sairausvakuutuspalvelut
Rahtivakuutuspalvelut
Palo- ja muut omaisuusvahinkovakuutuspalvelut
Taloudellisen tappion varalta otettavat vakuutukset
Yleiset vastuuvakuutuspalvelut

5) Vakuutusalan liitännäispalvelut, kuten neuvonta-, aktuaari-, ris Markkinoille pääsy: Ei mitään.
kinarviointi- ja vahingonkäsittelypalvelut
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. PANKKI- JA MUUT RAHOITUSPALVELUT (pl. vakuutuspalve Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on antaa tiettyjen, julkisten voi
lut)
mavarojen hallinnointiin liittyvien palvelujen tarjoaminen Ecuadorin valtion kokonaan tai osittain omistamille rahoitus
laitoksille.

Euroopan unionin virallinen lehti

4) Vakuutusten välittäminen, kuten vakuutusmeklarien ja -asia Markkinoille pääsy: Ei mitään.
miesten toiminta
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Arvopaperimarkkinalaitosten sivuliikkeet eivät ole sallittuja.

a) Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanotto Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
yleisöltä (CPC 81115–81119)

b) Kaikentyyppinen luotonanto, mukaan lukien kulutusluotot,
kiinnitysluotot, rahoituslaitosten factoring-rahoitus ja liiketoimien
rahoitus (CPC 8113)
24.12.2016

c) Rahoitusleasing (CPC 8112)

Varausten kuvaus

d) Maksu- ja rahansiirtopalvelut: luotto- ja maksukortit, matkase
kit ja pankkivekselit (CPC 81339)

FI

e) Takaukset ja sitoumukset (CPC 81199)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

f) Kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun pörssissä, OTC- Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:
— rahamarkkinavälineet (sekit, vekselit, talletustodistukset jne.)
(CPC 81339 osittain)

— valuuttakursseihin ja korkoihin liittyvät välineet, swap-sopi
mukset ja korkotermiinit (CPC 81339 osittain)
— siirtokelpoiset arvopaperit (CPC 81321)
— muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mu
kaan luettuina jalometalliharkot (CPC 71339 osittain)

g) Osallistuminen kaikentyyppisten arvopapereiden anteihin, mu Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi että liikkeeseenlaskija ja liikkeeseen laskettavat arvopaperit on rekisteröitävä.
kaan lukien merkintätakuut ja sijoitukset asiamiehenä (julkisesti Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
tai yksityisesti) ja näihin anteihin liittyvien palvelujen tarjonta
(CPC 8132)
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— ulkomaanvaluutta (CPC 81333)
— johdannaistuotteet: futuurit ja optiot (CPC 81339 osittain)

i) Omaisuudenhoito: käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, Markkinoille pääsy: Ei mitään.
yhteissijoitusten hoito, arvopapereiden talletus- ja notariaattipal Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
velut (CPC 8119 ja CPC 81323)

L 356/1159

j) Rahoitusvaroihin kuten arvopapereihin, johdannaistuotteisiin ja Markkinoille pääsy: Ei mitään.
muihin siirtokelpoisiin välineisiin liittyvät maksu- ja selvityspalve Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
lut (CPC 81339 ja CPC 81319)

Varausten kuvaus

FI

k) Neuvonta- ja muut liitännäisrahoituspalvelut pankki- ja muita Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi luottotietojen keräämisen, säilyttämisen ja toimittamisen osalta.
rahoituspalveluja (pl. vakuutustoiminta) koskevassa kohdassa lue Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
teltujen toimintamuotojen osalta: luottotiedot ja luottotietoana
lyysit, sijoituksiin ja arvopaperisalkkuihin liittyvä tutkimus ja neu
vonta, yritysostoihin sekä yritysten uudelleenjärjestelyyn liittyvä
neuvonta (CPC 8131 tai CPC 8133)
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Toimiala tai osa-ala

l) Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tieto Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi luottotietojen keräämisen, säilyttämisen ja toimittamisen osalta.
jenkäsittely ja siihen liittyvät muiden rahoituspalvelujen tarjoajien Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
ohjelmistot (CPC 8131)

A. Sairaalapalvelut (CPC 9311)

Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi että terveys- ja ennakkoon maksettuja sairaanhoitopalveluja tarjoavien yritysten on
oltava osakeyhtiöitä, olivatpa ne kansallisia tai ulkomaisia.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

9. MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

Ennen matkailusta annetussa laissa tarkoitetun matkailutoiminnan aloittamista kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöi
den, yritysten ja yhtiöiden on rekisteröidyttävä Ecuadorin matkailuministeriön alaiseen matkailuyrittäjien ja -yritysten
julkiseen matkailupalvelujen tarjoajien rekisteriin.

Euroopan unionin virallinen lehti

8. TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT (pl. W120luokituksen kohdassa 1.A.h–j luetellut)

A. Hotelli- ja ravintolapalvelut (ml. ateriapalvelut) (CPC 641– Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
643)

B. Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (matkaop Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
paiden palvelut mukaan luettuina) (CPC 7471)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

C. Matkailijoiden opastuspalvelut (CPC 7472)

Varausten kuvaus

10. VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT

FI

A. Viihdepalvelut (ml. teatteri-, musiikkiyhtye- ja sirkuspalvelut) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi että ulkomaisia taiteilijoita, musiikkiyhtyeitä tai orkestereita
palkkaavien impressaarien, luonnollisten ja oikeushenkilöiden on otettava esitykseen mukaan myös kotimaisia esiintyjiä,
(CPC 9619)
Tähän eivät sisälly: rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut (CPC 96492) joiden osuuden esityksestä on oltava vähintään 60 prosenttia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Ecuadorilaisten taiteilijoiden palkat saavat olla enintään 50 prosenttia alhaisemmat kuin ulkomaalaisten taiteilijoiden.
Edellä mainittuja kahta määräystä ei sovelleta, jos asianomaiset kansalliset hallitukset tai kansalliset tai kansainväliset jul
kiset elimet tai organisaatiot sponsoroivat ulkomaisten taiteilijoiden, musiikkiyhtyeiden tai orkesterien esityksiä; kyseisiä
määräyksiä ei sovelleta myöskään esityksiin, joihin on niiden erityisestä taiteellisesta luonteesta johtuen mahdotonta ot
taa mukaan vastaavia ecuadorilaisia taiteilijoita.

B. Uutis- ja uutistoimistopalvelut (CPC 962)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

C. Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut (CPC 963) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

D. Urheilu- ja muut virkistyspalvelut (CPC 964)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Euroopan unionin virallinen lehti

Asianomaisten hallitusten tai muiden maiden taikka kansallisten tai kansainvälisten elinten tai organisaatioiden sponso
roimilla ulkomaisten taiteilijoiden esityksillä on oltava työ- ja sosiaaliministeriön työllisyys- ja henkilöstöasioiden osas
ton yhteistyössä FENARPEn (Ecuadorian National Federation of Professional Artistes) kanssa myöntämä lupa.

11. LIIKENNEPALVELUT

A. Meriliikennepalvelut

Markkinoille pääsy: Ei mitään.

a) Henkilöliikenne (CPC 7211)

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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b) Tavaraliikenne (CPC 7212), pl. kansallinen kabotaasiliikenne. Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Sisältää välineiden siirtämisen niin kauan kuin siitä ei synny tuloa Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
palveluntarjoajalle.

Varausten kuvaus

B. Sisävesiliikenne

a) Henkilöliikenne (CPC 7221)

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
FI

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

b) Tavaraliikenne (CPC 7222)
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Toimiala tai osa-ala

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

C. Rautatieliikenne

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Tavaraliikenne (CPC 7112)

Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

F. Tieliikenne
a) Henkilöliikenne
b) Tavaraliikenne

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi että Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai
pitää voimassa toimenpiteitä, jotka koskevat maanteitse tapahtuvaa kansainvälistä tavara- tai henkilöliikennettä raja-alu
eilla.

Euroopan unionin virallinen lehti

Henkilöliikenne (CPC 7111)

c) Kaupallisten ajoneuvojen vuokraus kuljettajineen (CPC 7121 +
CPC 7122 + CPC 7123 + CPC 7124)

12. LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUT

A. Meriliikenteen liitännäispalvelut
b) Varastointipalvelut

24.12.2016

a) Lastinkäsittelypalvelut

Satamapalvelujen tarjoamista koskevan toimiluvan tai muun luvan haltijoiden on oltava yhtiöitettyjä Ecuadorissa ja nii
den pääasiallisen tehtävän on oltava tällaisten palvelujen tarjoaminen tai satamien toimintaan tai hallinnoimiseen liitty
vien muiden toimintojen suorittaminen. Luonnollisilla henkilöillä on oltava asuinpaikka Ecuadorissa ja vastaava lupa.

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut
d) Hinaus- ja työntöpalvelut
e) Muonitus, polttoaineen ja veden toimitus

Varausten kuvaus

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi että hiilivetyjen lastaaminen, purkaminen ja varastointi on
annettava kansallisten, valtion omistamien yhtiöiden tai sellaisten sekaomistuksessa olevien yhtiöiden tehtäväksi, joiden
osakepääomasta valtio omistaa vähintään 51 prosenttia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

f) Navigointia avustavat palvelut
FI

g) Korjauspalvelut hätätapauksia varten
h) Ankkuripaikka, laituripaikka ja alusten kiinnityspalvelut
(CPC 741 + CPC 742 + CPC 748 + CPC 749)

A. Sisävesiliikenteen liitännäispalvelut

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

(CPC 741 osittain)
Ei mitään.

b) Varastointipalvelut

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

(CPC 742 osittain)

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Euroopan unionin virallinen lehti

a) Lastinkäsittelypalvelut

(CPC 748 osittain)

d) Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen

Markkinoille pääsy: Ei sitoumuksia.

(CPC 7223)

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

e) Hinaus- ja työntöpalvelut

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

(CPC 7224)

(CPC 749 osittain)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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g) Muut tuki- ja liitännäispalvelut

C. Rautatieliikenteen liitännäispalvelut

Varausten kuvaus

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) Rautatieliikennepalvelujen tukipalvelut (CPC 743)
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Toimiala tai osa-ala

f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 749 osittain)
FI

D. Tieliikenteen liitännäispalvelut
a) Lastinkäsittelypalvelut
b) Varastointipalvelut
c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut
e) Tieliikennevälineisiin liittyvät tukipalvelut

Satamapalvelujen tarjoamista koskevan toimiluvan tai muun luvan haltijoiden on oltava yhtiöitettyjä Ecuadorissa ja nii
den pääasiallisen tehtävän on oltava tällaisten palvelujen tarjoaminen tai satamien toimintaan tai hallinnoimiseen liitty
vien muiden toimintojen suorittaminen. Luonnollisilla henkilöillä on oltava asuinpaikka Ecuadorissa ja vastaava lupa.
Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi että hiilivetyjen lastaaminen, purkaminen ja varastointi on
annettava kansallisten, valtion omistamien tai sellaisten sekaomistuksessa olevien yhtiöiden tehtäväksi, joiden osake
pääomasta valtio omistaa vähintään 51 prosenttia.

E. Ilmaliikennepalvelujen liitännäispalvelut

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään (7).

b) Ilma-alusten korjaus- ja huoltopalvelut (CPC 8868 osittain)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi että ecuadorilaisissa yrityksissä ainoastaan ecuadorilainen il
mailualan tekninen henkilöstö saa harjoittaa ilmailualan ansiotoimintaa ja että ulkomaisten teknikoiden tai ulkomaisten
kouluttajien käytölle ecuadorilaisten teknikoiden kouluttajina voidaan antaa lupa ainoastaan, jos se on välttämätöntä il
mailualan palvelujen tarjoamiselle tai niiden laadun parantamiselle. Tällaiset luvat myöntää siviili-ilmailuosasto enintään
kuudeksi kuukaudeksi, ja luvat voidaan uusia samaksi ajanjaksoksi, mikäli palveluja tarvitaan edelleen. Näiden ajanjak
sojen aikana sopimussuhteinen henkilöstö kouluttaa asianmukaisesti ecuadorilaisen henkilöstön, joka sitten korvaa kou
luttajat.

c) Ilmaliikennepalvelujen myynti ja markkinointi

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

a) Lentokenttäpalvelut, pl. lastinkäsittely (CPC 7461)
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f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 741 + CPC 742 + CPC
744 + CPC 749) (CPC 741 osittain)

Varausten kuvaus

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

13. ENERGIAPALVELUT

Etsintä- ja tuotantosopimusten tekemiseksi ulkomaisten yritysten on avattava sivuliike tai perustettava yritys yhtiölain
mukaisesti, perustettava toimipaikka Ecuadoriin ja nimitettävä asiamies tai laillinen edustaja, jolla on asuinpaikka Ecua
dorissa. Ulkomaiden kansalaiset on ilmoitettava julkiseen rekisteriin, ja on nimitettävä laillinen edustaja, joka on Ecua
dorin kansalainen ja jolla on asuinpaikka Ecuadorissa.

FI

d) Tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Ecuador pidättää itsellään oikeuden määrittää tapaukset, joissa tällaisen palvelun tarjoaminen edellyttää toimilupaa tai
muuta lupaa.

Asiaan liittyvät tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut
(CPC 8675)
Kaivostoimintaan liittyvät palvelut
(CPC 883)

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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A. ETSINTÄÄN JA TUOTANTOON LIITTYVÄT PALVELUT

Metallituotteiden, koneiden, laitteiden sekä sähkölaitteiden huoltoja korjauspalvelut
(CPC 8861–8866 osittain)
Tekniset palvelut
(CPC 8672)
Tekniset kokonaispalvelut
(CPC 8673)
Liikkeenjohdon konsultointipalvelut
(CPC 865)
(CPC 866)
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Liikkeenjohdon konsultointiin liittyvät palvelut

Varausten kuvaus

Tekniset testaus- ja analysointipalvelut
(CPC 8676)

FI

B. ENERGIAINFRASTRUKTUURIN RAKENTAMISEEN LIITTY
VÄT PALVELUT
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Toimiala tai osa-ala

Energiainfrastruktuurin rakentaminen

Markkinoille pääsy: Ei sitoumuksia.

Putkijohdot, tietoliikenne ja voimajohdot (kaapelit) (CPC 51340)

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Kunnalliset putkijohdot ja kaapelit, niihin liittyvät työt (CPC
51350)
Kaivosalan ja teollisuusalan tuotantolaitosten rakentaminen (CPC
51360)

D. VARASTOINTIPALVELUT
Nesteiden tai kaasujen varastointipalvelut (CPC 74220)

Markkinoille pääsy: Ei sitoumuksia.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

(1) Maa-, riista-, metsä- ja kalatalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut sisältyvät YRITYSPALVELUIHIN.
(2) Ei vaikuta Ecuadorin hallituksen valtuuksiin käyttää toimivaltaansa ja antaa uusia säädöksiä, jotka koskevat maataloustuotteiden kestävää tuotantoa ja reilua kauppaa, elintarvikeomavaraisuutta suojaavien ja
edistävien maatalouden käytäntöjen kehittämistä, maanviljelijöiden ja maaseudun yhteisöjen taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden parantamista sekä viljelysmaan säilyttämistä, kunnostamista ja jakamista.
(3) Toimiala on rajattu valmistustoimintaan. Siihen ei kuulu audiovisuaalialaan liittyvä eikä kulttuurisisällön esittämistä koskeva toiminta.
(4) ’Kirjelähetyksillä’ tarkoitetaan mille tahansa fyysiselle välineelle kirjoitettua viestiä, joka kuljetetaan ja toimitetaan lähettäjän itse lähetykseen tai sen kuoreen merkitsemään osoitteeseen. Kirjelähetyksiksi ei kat
sota kirjoja, kuvastoja, sanomalehtiä ja muita säännöllisiä julkaisuja.
(5) Postin kuljetus omaan lukuun maitse millä tahansa välineellä.
(6) Postin kuljetus omaan lukuun ilmateitse.
(7) Vaaditaan toimilupa.”
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Rakennus- tai purkulaitteiden vuokrauspalvelut käyttäjineen (CPC
518)

24.12.2016

24.12.2016

FI
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LIITE XI
”B JAKSO
EU-OSAPUOLI

Käytetyt lyhenteet ovat seuraavat:
AT Itävalta
BE Belgia
BG Bulgaria
CY Kypros
CZ Tšekki
DE Saksa
DK Tanska
ES Espanja
EE Viro
EU Euroopan unioni, mukaan lukien kaikki sen jäsenvaltiot
FI

Suomi

FR Ranska
EL Kreikka
HR Kroatia
HU Unkari
IE

Irlanti

IT

Italia

LV Latvia
LT Liettua
LU Luxemburg
MT Malta
NL Alankomaat
PL Puola
PT Portugali
RO Romania
SK Slovakia
SI

Slovenia

SE Ruotsi
UK Yhdistynyt kuningaskunta

L 356/1167

L 356/1168

FI
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1. Jäljempänä esitettävässä sitoumusluettelossa ilmoitetaan palvelualat, jotka on vapautettu tämän sopimuksen 121
artiklan mukaisesti, sekä markkinoille pääsyä ja kansallista kohtelua koskevat rajoitukset, joita kyseisillä aloilla
varausten muodossa sovelletaan Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden palveluihin ja palveluntarjoajiin.
Luettelossa on seuraavat osat:
a) ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jota koskevan sitoumuksen osapuoli tekee, sekä se,
millä laajuudella vapautettuihin aloihin sovelletaan rajoituksia; ja
b) toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset.
Jos b alakohdassa tarkoitetussa sarakkeessa on ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siinä
mainitsemattomat Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät kyseistä alaa koskevat sitoumukset ilman varauksia (1).
Sitoumuksia ei sovelleta rajatylittävään palvelujen tarjontaan niillä tämän sopimuksen kattamilla toimialoilla ja osaaloilla, joita ei mainita jäljempänä olevassa luettelossa.
2. Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:
a) ’CPC’ tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen
hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov, 1991) ja
b) ’CPC ver. 1.0’ tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on
sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä
standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 119 ja 120 artiklassa tarkoitettuja
markkinoille pääsyn tai kansallisen kohtelun rajoituksia. Vaikka tällaiset toimenpiteet (esimerkiksi toimiluvan
saamista, yleispalveluvelvoitteita, tutkintotodistusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen,
kielitutkinnot mukaan lukien, läpäisemistä koskevat edellytykset) eivät sisälly luetteloon, niitä sovelletaan joka
tapauksessa Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden palveluntarjoajiin.
4. Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita muodon 1 soveltamista tietyillä palvelualoilla ja osa-aloilla eikä sijoittautumissi
toumuksia koskevan luettelon mukaisten julkisten monopolien ja yksinoikeuksien olemassaoloa.
5. Tämän sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka
koskevat osapuolten myöntämiä tukia.
6. Sitoumusluettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi eivätkä ne näin
ollen luo välittömästi oikeuksia yksittäisille luonnollisille tai oikeushenkilöille.

(1) Vaikka tietyllä alalla ei ole Euroopan unionin jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siihen voidaan kuitenkin soveltaa horisontaalisia varauksia
tai alakohtaisia Euroopan unionin laajuisia varauksia.

KAIKKI TOIMIALAT

Varausten kuvaus

Kiinteistöt Muotojen 1 ja 2 osalta:

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ulkomaisten sijoittajien maa- ja kiinteistöhankin
noille on asetettu rajoituksia. (1)
FI

1. YRITYSPALVELUT

A. Ammatilliset palvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 861) ( )
pl. julkisia tehtäviä hoitavien oikeusalan ammattilaisten (kuten no
taarit, huissiers de justice ja muut officiers publics et ministériels) tarjo
amat oikeudelliset neuvontapalvelut sekä oikeudelliset asiakirja- ja
todistuspalvelut

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Kansallisen (Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot) oikeuden harjoittamiseen vaadittava asian
ajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.

2

HR: Ei sitoumuksia asianajajan ammatin harjoittamisen suhteen Kroatian lainsäädännön osalta.
BE, FI: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaati
muksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Belgiassa sovelletaan kiintiöitä ’Cour de cassation’ -oikeusistuimessa
esiintymiseen muissa kuin rikosoikeudellisissa tapauksissa.
BG: Ulkomaiset asianajajat voivat tarjota oikeudellista edustusta koskevia palveluja ainoastaan oman maansa kansalais
ten osalta, ja edellytyksenä on vastavuoroisuus ja yhteistyö bulgarialaisen asianajajan kanssa. Oikeudellista sovittelua
koskevien palvelujen tarjoaminen edellyttää vakinaista asuinpaikkaa.
FR: Asianajajat voivat harjoittaa ’avocat auprès de la Cour de Cassation’ ja ’avocat auprès du Conseil d'Etat’ -ammatteja
kiintiöiden rajoissa ja kansalaisuusvaatimuksen täyttyessä.
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a) Lakiasiainpalvelut

HU: Asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Ulkomais
ten asianajajien harjoittama lakiasiaintoiminta on rajattu oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen.

LV: Valan tehneitä asianajajia, joille edustaminen rikosoikeudenkäynneissä on varattu, koskee kansalaisuusvaatimus.
DK: Oikeudellisen neuvontatoiminnan markkinointi on rajoitettu asianajajiin, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeino
lupa, ja Tanskassa rekisteröityihin lakiasiaintoimistoihin. Tanskalaisen elinkeinoluvan myöntämisen edellytyksenä on
Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto.
SE: Asianajajaliiton jäsenyys, joka on tarpeen ainoastaan käytettäessä ruotsalaista ’advokat’-ammattinimikettä, edellyttää
asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä.

Muodon 1 osalta:

(CPC 86212, muut kuin ’tilintarkastuspalvelut’, CPC 86213, CPC FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia.
86219 ja CPC 86220)

L 356/1169

b) 1. Laskentatoimen palvelut ja kirjanpitopalvelut

Varausten kuvaus

AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.
Muodon 2 osalta:

L 356/1170

Toimiala tai osa-ala

Ei mitään.
FI

b) 2. Tilintarkastuspalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 86211 ja CPC 86212, muut kuin laskentatoimen palvelut) BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Ei sitoumuksia.
AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa ja Itävallan erityislainsäädännössä (esim. osakeyhtiölaki, pörssilaki,
pankkilaki jne.) säädettyjen tilintarkastusten suorittaminen edellyttävät kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.
HR: Ulkomaiset tilintarkastusyritykset voivat tarjota tilintarkastuspalveluja Kroatian alueella, jos ne ovat perustaneet si
vuliikkeen.

LT: Tilintarkastuskertomus on laadittava yhdessä sellaisen tilintarkastajan kanssa, joka on auktorisoitu Liettuassa.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

c) Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 863) ( )

AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.

3

CY: Veroasiamiehillä on oltava valtiovarainministeriön myöntämä asianmukainen lupa. Lupa myönnetään taloudellisen
tarveharkinnan perusteella. Käytetään vastaavia arviointiperusteita kuin myönnettäessä lupaa ulkomaisille sijoituksille
(arviointiperusteet luetellaan horisontaalisia sitoumuksia koskevassa jaksossa) siltä osin kuin kyseisiä arviointiperusteita
sovelletaan myös tähän osa-alaan, ja osa-alan työllisyystilanne otetaan aina huomioon.
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SE: Ainoastaan Ruotsissa hyväksytyt tilintarkastajat voivat tarjota tilintarkastuspalveluja tiettyjen oikeushenkilöiden,
mm. kaikkien osakeyhtiöiden, osalta. Ainoastaan tällaiset tilintarkastajat voivat olla osakkeenomistajia tai muodostaa
avoimen yhtiön, joka toimii laillisesti hyväksyttynä tilintarkastusyrityksenä (virallisissa tarkoituksissa). Hyväksyminen
edellyttää maassa asumista.

BG, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

Muodon 1 osalta:

ja

AT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta suunnittelupalveluja.

e) Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ei sitoumuksia.

(CPC 8671 ja CPC 8674)

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioi
hin.

24.12.2016

d) Arkkitehtipalvelut

Varausten kuvaus

HR: Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota arkkitehtipalveluja saatuaan Kroatian arkkitehtiliiton hyväksynnän. Val
tuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön on tunnustettava (validoitava) Kroatiassa kaikki ulkomailla laaditut suunnitel
mat tai hankkeet sen tarkastamiseksi, että ne ovat Kroatian lainsäädännön mukaisia. Ei sitoumuksia kaupunkisuunnitte
lun osalta.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

HU, RO: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.
FI

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

f) Tekniset palvelut ja

Muodon 1 osalta:

g) Tekniset kokonaispalvelut

AT, SI: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta pelkkiä suunnittelupalveluja.

(CPC 8672 ja CPC 8673)

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Ei sitoumuksia.

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

h) Lääkäripalvelut (ml. psykologit) ja hammashoitopalvelut
(CPC 9312 ja CPC 85201 osittain)

Muodon 1 osalta:
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Ei sitoumuksia.
HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta etälääketiedettä.
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HR: Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota teknisiä palveluja saatuaan Kroatian insinööriliiton hyväksynnän. Val
tuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön on tunnustettava (validoitava) Kroatiassa kaikki ulkomailla laaditut suunnitel
mat tai hankkeet sen tarkastamiseksi, että ne ovat Kroatian lainsäädännön mukaisia.

SI: Ei sitoumuksia sosiaalilääketieteen palvelujen, puhtaanapitopalvelujen, epidemiologisten sekä lääketieteellis-ekologis
ten palvelujen, veritoimitusten, verivalmisteiden ja verensiirtojen eikä ruumiinavausten osalta.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

i) Eläinlääkintäpalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Ei sitoumuksia.
UK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta eläinlääketieteellisiä laboratorioita ja eläinlääkäreille tarjottavia teknisiä palveluja,
yleistä neuvontaa, opastusta ja tiedottamista esim. ravitsemuksesta, käyttäytymisestä ja lemmikkieläinten hoidosta.
Ei mitään.

L 356/1171

Muodon 2 osalta:

Varausten kuvaus

j) 1. Kätilöpalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 93191 osittain)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Ei sitoumuksia.

FI

j) 2. Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoi FI, PL: Ei sitoumuksia, paitsi sairaanhoitajien osalta.
tohenkilöstön palvelut
HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta etälääketiedettä.
(CPC 93191 osittain)
Muodon 2 osalta:

L 356/1172

Toimiala tai osa-ala

Ei mitään.

HU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta koodia CPC 63211.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

B. Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 84)

Ei mitään.
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k) Farmaseuttisten tuotteiden sekä lääkinnällisten ja ortopedisten Muodon 1 osalta:
tuotteiden vähittäismyynti
AT, BE, BG, DE, CY, CZ (ainoastaan Ecuadorin osalta), DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
(CPC 63211)
Ei sitoumuksia.
4
sekä muut farmaseuttien tarjoamat palvelut ( )
CZ (ainoastaan Kolumbian ja Perun osalta), LV, LT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta postimyyntiä.

C. Tutkimus- ja kehittämispalvelut

a) Luonnontieteen tutkimus- ja kehittämispalvelut

Kohdat a ja c:

(CPC 851)

Muotojen 1 ja 2 osalta:

b) Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus- ja ke EU: Julkisin varoin rahoitettavien tutkimus- ja kehittämispalvelujen osalta yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää
hittämispalvelut
ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellaisille Euroopan unionin oikeushenkilöille, joiden pää
toimipaikka on Euroopan unionissa.
5
(CPC 852 pl. psykologien palvelut) ( )
Kohta b:

(CPC 853)

Ei mitään.
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c) Tieteidenväliset tutkimus- ja kehittämispalvelut

Varausten kuvaus

D. Kiinteistöpalvelut (6)

FI

a) Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat kiinteis Muodon 1 osalta:
töpalvelut
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.
(CPC 821)
HR: Edellytetään kaupallista läsnäoloa.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

b) Palkkio- tai sopimusperusteiset kiinteistöpalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.

Ei mitään.

E. Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa

a) Aluksiin liittyvät

Muodon 1 osalta:

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
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HR: Edellytetään kaupallista läsnäoloa.
Muodon 2 osalta:

Ei mitään.

b) Ilma-aluksiin liittyvät

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia.
EU: Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten on oltava rekisteröityjä kyseiselle lentoliiken
teen harjoittajalle luvan antaneessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muualla Euroopan unionissa. Tästä vaatimuk
sesta voidaan poiketa, kun kyseessä on lyhytaikainen leasingsopimus tai jos olosuhteet ovat poikkeukselliset.

c) Muihin kulkuneuvoihin liittyvät

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

L 356/1173

(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)

Muodon 1 osalta:

Varausten kuvaus

d) Muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät

Muodon 1 osalta:

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ja CPC 83109)

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia.

L 356/1174

Toimiala tai osa-ala

Muodon 2 osalta:

e) Henkilökohtaisiin ja kotitaloustarvikkeisiin liittyvät
(CPC 832)

FI

Ei mitään.

Muotojen 1 ja 2 osalta:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia.
EE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta kodin viihdelaitteissa käytettävien nauhoitettujen videokasettien vuokraus- ja lea
singpalveluja.

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 7541)

Ei mitään.

F. Muut yrityspalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 871)

Ei mitään.

b) Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 864)

Ei mitään.

c) Liikkeenjohdon konsultointipalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 865)

Ei mitään.

d) Liikkeenjohdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 866)

HU: Ei sitoumuksia välimies- ja sovittelupalvelujen (CPC 86602) osalta.

24.12.2016

a) Mainontapalvelut
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f) Televiestintälaitteiden vuokraus

Varausten kuvaus

e) Tekniset testaus- ja analysointipalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 8676)

IT: Ei sitoumuksia biologin tai kemistin ammattien osalta.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

HR: Ei sitoumuksia lakisääteisten todistusten ja samankaltaisten virallisten asiakirjojen myöntämiseen liittyvien palvelu
jen osalta.
FI

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ei sitoumuksia.
HR: Ei sitoumuksia lakisääteisten todistusten ja samankaltaisten virallisten asiakirjojen myöntämiseen liittyvien palvelu
jen osalta.

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

g) Kalastukseen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 882 osittain)

LV, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

h) Teollisuuteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 884 osittain ja CPC 885 osittain)

Ei mitään.
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f) Maa-, riista- ja metsätalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultoin Muodon 1 osalta:
tipalvelut
IT: Ei sitoumuksia agronomeille ja maatalousneuvojille (periti agrari) varattujen toimien osalta.
(CPC 881 osittain)
CY, EE, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia.

i) Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut

Muodon 1 osalta:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.

L 356/1175

i) 1. Johtohenkilöiden hakupalvelut
(CPC 87201)

Varausten kuvaus

i) 2. Työnvälityspalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia.

L 356/1176

Toimiala tai osa-ala

Muodon 2 osalta:

i) 3. Tilapäisen toimistohenkilöstön hankintapalvelut
(CPC 87203)

FI

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Ei sitoumuksia.

Muodon 1 osalta:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.

Muotojen 1 ja 2 osalta:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ei sitoumuksia.

j) 2. Turvallisuus- ja vartiointi-palvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

HU: Ei sitoumuksia koodien CPC 87304 ja CPC 87305 osalta.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Ei sitoumuksia.

k) Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 8675)

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Ei sitoumuksia etsintäpalvelujen osalta.
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j) 1. Etsiväpalvelut
(CPC 87301)

HR: Geologiset, geodeettiset ja kaivostoimintaan liittyvät konsultointiperuspalvelut sekä niihin liittyvät ympäristönsuoje
lua koskevat konsultointipalvelut Kroatian alueella voidaan toteuttaa vain yhdessä kroatialaisten oikeushenkilöiden
kanssa tai niiden kautta.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

Muodon 1 osalta:

(CPC 8868 osittain)

Meriliikennealusten osalta: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Ei sitou
muksia.

24.12.2016

l) 1. Alusten huolto ja korjaus

Varausten kuvaus

Sisävesiliikennealusten osalta: EU: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Ei mitään.
FI

l) 2. Rautatiekaluston huolto ja korjaus

Muodon 1 osalta:

(CPC 8868 osittain)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

l) 4. Ilma-alusten ja niiden osien huolto ja korjaus

Muodon 1 osalta:

(CPC 8868 osittain)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.
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l) 3. Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja Muotojen 1 ja 2 osalta:
maantieliikenteen kuljetusvälineiden huolto ja korjaus
Ei mitään.
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain ja CPC 8868 osittain)

l) 5. Metallituotteiden, koneiden (ei toimisto-), laitteiden (ei kulje Muotojen 1 ja 2 osalta:
tus- ja toimisto-) sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustarvikkeiden Ei mitään.
huolto ja korjaus (7)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 ja CPC 8866)

m) Rakennusten puhtaanapitopalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia.
Ei mitään.

L 356/1177

Muodon 2 osalta:

Varausten kuvaus

n) Valokuvauspalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 875)

CY, MT: Ei sitoumuksia.

L 356/1178

Toimiala tai osa-ala

BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI: Ei sitoumuksia ilmavalokuvauspalvelujen osalta.
Muodon 2 osalta:

FI

HR, LV: Ei sitoumuksia erikoisvalokuvauspalvelujen (CPC 87504) osalta.
Ei mitään.

o) Pakkauspalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 876)

Ei mitään.

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 88442)

Ei mitään lukuun ottamatta:
SE (ainoastaan Ecuadorin osalta): Kustantajaa ja kustannus- tai painoyrityksen omistajaa koskee asuinpaikkavaatimus.

q) Kokouspalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 87909 osittain)

Ei mitään.

r) 1. Käännös- ja tulkkauspalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 87905)
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p) Kustantaminen ja painaminen

PL: Ei sitoumuksia valantehneiden tulkkien palvelujen osalta.
HU, SK: Ei sitoumuksia virallisen kääntämisen ja tulkkauksen osalta.
HR: Ei sitoumuksia virallisten asiakirjojen osalta.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

Ei mitään.

24.12.2016

r) 2. Sisustussuunnittelu- ja muut muotoilu- ja suunnittelupalve Muodon 1 osalta:
lut
DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioi
hin.
(CPC 87907)

Varausten kuvaus

r) 3. Perintätoimistojen palvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

r) 5. Kopiointipalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 87904) ( )

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuk
sia.

8

FI

r) 4. Luottotietopalvelut

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Muodon 2 osalta:

r) 6. Televiestinnän konsultointipalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 7544)

Ei mitään.

r) 7. Puhelinvastauspalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 87903)

Ei mitään.
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Ei mitään.

2. VIESTINTÄPALVELUT

A. Posti- ja kuriiripalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(Postilähetysten ( ) käsittelyyn ( ) liittyvät palvelut seuraavan osa- Ei mitään (16).
aloja koskevan luettelon mukaisesti sekä koti- että ulkomaan lähe
tyksissä: i) osoitteellisten, millä tahansa fyysisellä välineellä tuotet
tujen, kirjallisten viestien (11) käsittely, ml. yhdistelmäpostipalvelu
ja suoramainonta, ii) osoitteellisten pakettien (12) käsittely, iii)
osoitteellisten painotuotteiden (13) käsittely, iv) edellä kohdassa i–
iii tarkoitettujen tuotteiden käsittely kirjattuna tai vakuutettuna
postina, v) edellä kohdassa i–iii tarkoitettujen tuotteiden pikalähe
tyspalvelut (14), vi) osoitteettomien tuotteiden käsittely ja vii) asia
kirjojen vaihto (15).
9

10

L 356/1179

Varausten kuvaus

FI

Osa-alat i, iv ja v suljetaan kuitenkin pois, jos ne kuuluvat sellai
siin palveluihin, joihin voidaan soveltaa varauksia, eli jos ne kos
kevat sellaisia alle 50 gramman painoisia kirjelähetyksiä (17), joi
den hinta on alempi kuin 2,5-kertainen perustariffi, tai jos ne
koskevat oikeus- ja hallintomenettelyjen yhteydessä käytettäviä
kirjattuja lähetyksiä)

L 356/1180

Toimiala tai osa-ala

(CPC 751 osittain, CPC 71235 (18) osittain ja CPC 73210 (19) osit
tain).

B. Televiestintäpalvelut

a) Kaikki palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien Muotojen 1 ja 2 osalta:
lähettämisestä ja vastaanottamisesta (20), lukuun ottamatta yleisra Ei mitään.
diotoimintaa (21)

b) Satelliittilähetysten välityspalvelut (22)
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Nämä palvelut eivät kata taloudellista toimintaa, joka koostuu sel
laisen sisällön tarjonnasta, jonka välittäminen edellyttää televies
tintäpalveluja.

Muotojen 1 ja 2 osalta:
EU: Ei mitään lukuun ottamatta sitä, että alan palveluntarjoajiin voidaan soveltaa sähköistä viestintää koskevan Euroo
pan unionin sääntelyjärjestelmän mukaista velvoitetta turvata yleisen edun mukaiset tavoitteet, jotka liittyvät sisällön
siirtoon palveluntarjoajien verkossa.
BE: Ei sitoumuksia.

Ei mitään.

24.12.2016

3. RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PAL Muodon 1 osalta:
VELUT (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC CY, CZ, HU, LV, MT, SK: Ei sitoumuksia.
516, CPC 517 ja CPC 518)
Muodon 2 osalta:

4. JAKELUPALVELUT

Varausten kuvaus

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(pl. aseiden, ammusten, räjähdysaineiden ja muiden sotatarvikkei EU: Ei sitoumuksia kemiallisten tuotteiden ja jalometallien (ja jalokivien) jakelun osalta.
den jakelu)
AT: Ei sitoumuksia pyroteknisten tuotteiden, helposti syttyvien tuotteiden, räjäytysvälineiden ja myrkyllisten aineiden ja
A. Komissionääripalvelut
kelun osalta.

(CPC 61111 osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)

HR: Ei sitoumuksia tupakkatuotteiden osalta.

b) Muut komissionääripalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 621)

AT, BG, PL, RO: Ei sitoumuksia tupakan ja tupakkatuotteiden jakelun osalta.

B. Tukkukaupan palvelut

IT: Tukkukauppapalvelujen osalta valtion tupakkamonopoli.

BG, HU, PL: Ei sitoumuksia hyödykkeiden välittäjien palvelujen osalta.
FR: Komissionääripalvelujen osalta ei sitoumuksia niiden kauppiaiden ja välittäjien palvelujen osalta, jotka toimivat 17:
llä kansallista etua koskevilla tuoreiden elintarvikkeiden markkina-alalla. Ei sitoumuksia lääkkeiden tukkumyynnin
osalta.
MT: Ei sitoumuksia komissionääripalvelujen osalta.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia vähittäiskaupan palvelujen osalta
lukuun ottamatta postimyyntiä.
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a) Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja BG, FI, PL, RO: Ei sitoumuksia alkoholijuomien jakelun osalta.
niiden osien ja tarvikkeiden tukkukaupan palvelut
SE: Ei sitoumuksia alkoholijuomien vähittäismyyntipalvelujen osalta.
(CPC 61111 osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia lääkkeiden jakelun osalta.

FI

a) Moottoriajoneuvoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja nii AT, BG: Ei sitoumuksia lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden kuten lääkinnällisten ja kirurgisten laitteiden,
den osia ja tarvikkeita koskevat komissionääripalvelut
lääkeaineiden ja lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden jakelun osalta.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

b) Radio- ja telepäätelaitteiden tukkukaupan palvelut
(CPC 7542 osittain)
c) Muut tukkukaupan palvelut
(CPC 622 pl. energiatuotteiden tukkukaupan palvelut (23))
C. Vähittäiskaupan palvelut (24)
Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja nii
den osien ja tarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut
L 356/1181

(CPC 61112, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)

Varausten kuvaus

Radio- ja telepäätelaitteiden vähittäiskaupan palvelut
(CPC 7542 osittain)

L 356/1182

Toimiala tai osa-ala

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut
(CPC 631)
FI

Muiden tuotteiden (ei energian) vähittäiskaupan palvelut, pl. far
maseuttiset, lääkinnälliset ja ortopediset tuotteet (25)
(CPC 632, pl. CPC 63211 ja 63297)
D. Franchising-toiminta
(CPC 8929)

A. Alemman perusasteen koulutuspalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 921)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Ei sitoumuksia.

B. Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 922)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia.
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5. KOULUTUSPALVELUT (ainoastaan yksityisesti rahoitetut pal
velut)

Muodon 2 osalta:
CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia.
Muotojen 1 ja 2 osalta:
LV: Ei sitoumuksia sellaisten koulutuspalvelujen osalta, jotka liittyvät vammaisille opiskelijoille tarkoitettuihin keskias
teen ammatillisten koulujen kaltaisiin koulutuspalveluihin (CPC 9224).

Muodon 1 osalta:
AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia.

24.12.2016

C. Korkea-asteen koulutuspalvelut
(CPC 923)

Varausten kuvaus

Muodon 2 osalta:
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Muotojen 1 ja 2 osalta:

D. Aikuiskoulutuspalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 924)

AT: Ei sitoumuksia radio- tai televisiolähetyksinä toteutettavien aikuiskoulutuspalvelujen osalta.

FI

CZ, SK: Ei sitoumuksia korkea-asteen koulutuspalvelujen tarjoamisen osalta lukuun ottamatta keskiasteen koulutuksen
jälkeisiä ammatillisia koulutuspalveluja (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia.

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.
HR: Ei ole kirjekurssien tai televiestintälaitteiden kautta saatavan opetuksen osalta.

6. YMPÄRISTÖPALVELUT

Muodon 1 osalta:

A. Jätevesipalvelut

EU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja.

(CPC 9401) (26)

Muodon 2 osalta:
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E. Muut koulutuspalvelut

B. Kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jät Ei mitään.
teiden kuljetus rajojen yli
a) Jätehuoltopalvelut
(CPC 9402)
b) Puhtaanapito ja sen kaltaiset palvelut
(CPC 9403)
C. Ilman laadun ja ilmaston suojelu
(CPC 9404) (27)
D. Maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen

(CPC 94060 osittain) (28)

L 356/1183

a) Saastuneen tai pilaantuneen maaperän ja veden käsittely ja
kunnostaminen

Varausten kuvaus

E. Melun ja tärinän torjunta
(CPC 9405)

L 356/1184

Toimiala tai osa-ala

F. Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman säilyttäminen
a) Luonnon- ja maisemansuojelua koskevat palvelut
FI

(CPC 9406 osittain)
G. Muut ympäristöpalvelut ja niihin liittyvät palvelut
(CPC 94090)

7. RAHOITUSPALVELUT

Muotojen 1 ja 2 osalta:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia ensivakuutuspalvelujen
osalta lukuun ottamatta vakuutuksia seuraaviin liittyvien riskien varalta:
i) merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruuteen laukaisu ja avaruuskuljetukset (mukaan lukien satelliitit),
jossa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä niistä mahdollisesti syntyvät vas
tuut; ja
ii) kansainvälinen kauttakulkutavara.
AT: Myynninedistämis- ja välitystoimet Euroopan unioniin sijoittautumattoman tytäryhtiön tai Itävaltaan sijoittautumat
toman sivuliikkeen (lukuun ottamatta jälleen- ja edelleenvakuutusta) puolesta ovat kiellettyjä. Pakollisen lentovakuutuk
sen, lukuun ottamatta kansainvälisen kaupallisen lentoliikenteen vakuutuksia, voi antaa ainoastaan Euroopan unionin
alueelle sijoittautunut tytäryhtiö tai Itävaltaan sijoittautunut sivuliike. Euroopan unionin alueelle sijoittautumattoman ty
täryhtiön tai Itävaltaan sijoittautumattoman sivuliikkeen tekemistä vakuutussopimuksista (lukuun ottamatta jälleen- ja
edelleenvakuutusta koskevia sopimuksia) kannettava vakuutusmaksuvero on korkeampi. Korkeammasta verosta voidaan
kuitenkin myöntää vapautuksia.

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut

DK: Pakollisen lentokuljetusvakuutuksen voivat antaa ainoastaan Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet yritykset. Ai
noastaan sellaiset henkilöt tai yritykset (mukaan luettuina vakuutusyhtiöt), joilla on Tanskan lainsäädännön mukaisesti
myönnetty tai Tanskan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä toimilupa, voivat olla mukana liiketoiminnassa myön
nettäessä ensivakuutuksia Tanskassa oleskeleville henkilöille, tanskalaisille aluksille tai Tanskassa olevalle omaisuudelle.
DE: Pakollisen lentovakuutuksen voi antaa ainoastaan Euroopan unionin alueelle sijoittautunut tytäryhtiö tai Saksaan si
joittautunut sivuliike. Jos ulkomainen vakuutusyhtiö on perustanut sivuliikkeen Saksaan, se voi tehdä Saksassa kansain
välisiin kuljetuksiin liittyviä vakuutussopimuksia ainoastaan Saksaan sijoittautuneen sivuliikkeensä kautta.

PL: Ei sitoumuksia jälleenvakuutuksen ja edelleenvakuutuksen osalta lukuun ottamatta kansainvälisessä kaupassa oleviin
tavaroihin liittyviä riskejä.

24.12.2016

FR: Maakuljetuksiin liittyviä riskejä voivat vakuuttaa ainoastaan Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet vakuutusyh
tiöt.

Varausten kuvaus

PT: Ainoastaan Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet yhtiöt voivat antaa lento- ja merikuljetusvakuutuksia, jotka
kattavat tavarat, lentokoneen, laivan ja vastuuvelvollisuuden; ainoastaan Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet henki
löt tai yritykset voivat toimia edellä mainitun kaltaisen vakuutustoiminnan asiamiehinä Portugalissa.

FI

RO: Jälleenvakuutus kansainvälisillä markkinoilla on sallittua vain, jos riskiä ei voida jälleenvakuuttaa kotimaisilla mark
kinoilla.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

ES: Aktuaaripalveluja koskee asuinpaikkavaatimus, ja palvelujen tarjoaminen edellyttää kolmen vuoden kokemusta
asianomaiselta alalta.
Muodon 1 osalta:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia ensivakuutuksia koskevien
välityspalvelujen osalta lukuun ottamatta vakuutuksia seuraaviin liittyvien riskien varalta:
i) merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruuteen laukaisu ja avaruuskuljetukset (mukaan lukien satelliitit),
jossa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä niistä mahdollisesti syntyvät vas
tuut; ja
BG: Ei ensivakuutuksia koskevia sitoumuksia, paitsi sellaisten palvelujen osalta, joita ulkomaiset palveluntarjoajat tarjo
avat ulkomaisille henkilöille Bulgarian tasavallan alueella. Ulkomaiset vakuutusyhtiöt eivät voi suoraan antaa tavaroiden
kuljetusta ja ajoneuvoja koskevaa vakuutusta tai vastuuvakuutusta Bulgarian tasavaltaan sijoittuvien riskien varalta. Ul
komainen vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutussopimuksia vain sivuliikkeen kautta. Ei sitoumuksia talletusvakuutusten ja
niiden kaltaisten korvausjärjestelmien eikä pakollisten vakuutusjärjestelmien osalta.
CY, LV, MT: Ei sitoumuksia ensivakuutuspalvelujen osalta lukuun ottamatta vakuutuksia seuraaviin liittyvien riskien va
ralta:
i) merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruuteen laukaisu ja avaruuskuljetukset (mukaan lukien satelliitit),
jossa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä niistä mahdollisesti syntyvät vas
tuut; ja
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ii) kansainvälinen kauttakulkutavara.

ii) kansainvälinen kauttakulkutavara.
LT: Ei sitoumuksia ensivakuutuspalvelujen osalta lukuun ottamatta vakuutuksia seuraaviin liittyvien riskien varalta:
i) merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruuteen laukaisu ja avaruuskuljetukset (mukaan lukien satelliitit),
jossa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä niistä mahdollisesti syntyvät vas
tuut; ja
ii) kansainvälinen kauttakulkutavara lukuun ottamatta maakuljetuksia, joiden riskit liittyvät Liettuaan.

BG, LV, LT, PL: Ei sitoumuksia vakuutusvälityksen osalta.
L 356/1185

FI: Ensivakuutuspalveluja (ml. rinnakkaisvakuutus) voivat tarjota ainoastaan vakuutuksenantajat, joiden päätoimipaikka
on Euroopan unionissa tai joilla on sivuliike Suomessa. Vakuutusvälittäjän palvelujen tarjonta edellyttää vakituista toimi
paikkaa Euroopan unionissa.

Varausten kuvaus

HR: Ei sitoumuksia ensivakuutusten tai ensivakuutuksia koskevien välityspalvelujen osalta, paitsi seuraavien osalta:
a) henkivakuutus: henkivakuutuksen tarjoaminen Kroatiassa asuville ulkomaisille henkilöille;

L 356/1186

Toimiala tai osa-ala

b) vahinkovakuutus: muun vahinkovakuutuksen kuin ajoneuvovakuutuksen tarjoaminen Kroatiassa asuville ulkomaisille
henkilöille;
FI

c) merenkulku, lentoliikenne, kuljetukset.
HU: Vakuutusyhtiöt, jotka eivät ole sijoittautuneet Euroopan unionin alueelle, voivat välittää ensivakuutuksia Unkarin
alueella ainoastaan Unkariin rekisteröidyn sivuliikkeen kautta.
IT: Ei sitoumuksia aktuaarien ammattikunnan osalta. Ainoastaan Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet vakuutusyh
tiöt voivat antaa tavaroiden kuljetusta ja ajoneuvoja koskevan vakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen Italiaan liittyvien
riskien varalta. Kyseistä varaumaa ei sovelleta kansainvälisiin kuljetuksiin, joihin liittyy tuontia Italiaan.
SE: Ensivakuutusten tarjonta sallitaan ainoastaan Ruotsissa toimiluvan saaneen vakuutuspalvelujen tarjoajan kautta edel
lyttäen, että ulkomainen palveluntarjoaja ja ruotsalainen vakuutusyhtiö kuuluvat samaan yritysryhmään tai ne ovat teh
neet sopimuksen keskinäisestä yhteistyöstä.
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia välitystoi
minnan osalta.
BG: Bulgarialaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt sekä ulkomaalaiset henkilöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa Bulgarian
tasavallan alueella, voivat tehdä ensivakuutussopimuksia Bulgariassa harjoittamansa toiminnan osalta vain sellaisten pal
veluntarjoajien kanssa, joilla on lupa harjoittaa vakuutustoimintaa Bulgariassa. Näistä sopimuksista johtuvat vakuutus
korvaukset on maksettava Bulgariassa. Ei sitoumuksia talletusvakuutusten ja niiden kaltaisten korvausjärjestelmien eikä
pakollisten vakuutusjärjestelmien osalta.
HR: Ei sitoumuksia ensivakuutusten tai ensivakuutuksia koskevien välityspalvelujen osalta, paitsi seuraavien osalta:
a) henkivakuutus: Kroatiassa asuvien ulkomaalaisten henkilöiden mahdollisuus hankkia henkivakuutus;
b) vahinkovakuutus:
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Muodon 2 osalta:

i) Kroatiassa asuvien ulkomaalaisten henkilöiden mahdollisuus hankkia muu vahinkovakuutus kuin ajoneuvovakuutus;
ii) henkilö- tai omaisuusvakuutus, jota ei ole saatavilla Kroatiassa;

24.12.2016

– yritykset, jotka hankkivat ulkomailla vakuutuksen ulkomailla toteutettavien investointitöiden yhteydessä ja jotka va
kuuttavat myös kyseisiin töihin käytettävän välineistön; – ulkomaisten lainojen tuoton varmistaminen (takausvakuutus);
– sellaisten kokonaan omistettujen yritysten ja yhteisyritysten henkilö- ja omaisuusvakuutus, jotka harjoittavat taloudel
lista toimintaa ulkomailla, jos vakuutus on kyseisen maan säännösten mukainen tai sitä edellytetään yrityksen rekiste
röinnin yhteydessä; – rakenteilla ja kunnostettavina olevat alukset, jos vakuutusta edellytetään ulkomaisen asiakkaan (os
tajan) kanssa tehdyssä sopimuksessa;

Varausten kuvaus

c) merenkulku, lentoliikenne, kuljetukset.
IT: Ainoastaan Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet vakuutusyhtiöt voivat antaa tavaroiden kuljetusta ja ajoneuvoja
koskevan vakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen Italiaan liittyvien riskien varalta. Kyseistä varaumaa ei sovelleta kansain
välisiin kuljetuksiin, joihin liittyy tuontia Italiaan.
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Toimiala tai osa-ala

FI

B. Pankki- ja muut rahoituspalvelut (pl. vakuutuspalvelut)

Muodon 1 osalta:
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta rahoi
tustietojen ja rahoitukseen liittyvän tietojenkäsittelyn sekä neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen, välitystoimintaa lu
kuun ottamatta, tarjoamista.
BE: Sijoitusneuvontapalvelujen tarjonta edellyttää sijoittautumista Belgiaan.
BG: Televerkon käyttöön saatetaan soveltaa rajoituksia ja ehtoja.

EE: Talletusten hankintaa varten tarvitaan Viron rahoitustarkastuslaitoksen lupa ja rekisteröityminen Viron lain mukaan
osakeyhtiönä, tytäryhtiönä tai sivuliikkeenä.
EE: Edellytetään erikoistuneen rahastoyhtiön perustamista, jotta yhtiö voi harjoittaa sijoitusrahastojen hoitamista, ja ai
noastaan yritykset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat toimia sijoitusrahastojen omai
suudenhoitajina.
HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta luotonantoa, rahoitusleasingiä, maksu- ja rahansiirtopalveluja, takauksia ja sitou
muksia, välitystoimintaa rahamarkkinoilla, rahoitustietojen antamista ja siirtoa, neuvontaa ja alan muita liitännäispalve
luja, välitystoimintaa lukuun ottamatta.
LT: Edellytetään erikoistuneen rahastoyhtiön perustamista, jotta yhtiö voi harjoittaa sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden
hoitamista, ja ainoastaan yritykset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat toimia sijoitusra
hastojen omaisuudenhoitajina.
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CY: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta siirtokelpoisten arvopaperien kauppaa, rahoitustietojen ja rahoitukseen liittyvän
tietojenkäsittelyn sekä neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen, välitystoimintaa lukuun ottamatta, tarjoamista.

IE: Sijoituspalvelujen tai sijoitusneuvonnan tarjoaminen edellyttää
I) joko Irlannissa saatua lupaa, jonka mukaan yrityksen on tavallisesti oltava yhtiöitetty tai osakeyhtiö tai yksityisyritys;
kussakin tapauksessa pääkonttorin / sääntömääräisen kotipaikan on sijaittava Irlannissa (toimilupaa ei vaadita tietyissä
tapauksissa, kuten jos kolmannen maan palvelujen tarjoajalla ei ole kaupallista toimintaa Irlannissa ja palveluja ei tarjota
yksityishenkilöille), tai

II) muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa saatua lupaa Euroopan unionin sijoituspalveludirektiivin mukaisesti.
IT: Ei sitoumuksia rahoituspalvelujen tarjoajien (promotori di servizi finanziari) osalta.
L 356/1187

LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osallistumista kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun sekä rahoitustie
tojen ja rahoitukseen liittyvän tietojenkäsittelyn ja neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen, välitystoimintaa lukuun ot
tamatta, tarjoamista.

Varausten kuvaus

LT: Eläkerahastojen hoito edellyttää kaupallista läsnäoloa.
MT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta talletusten hankintaa, kaikentyyppistä luotonantoa sekä rahoitustietojen ja rahoi
tustiedon tietojenkäsittelyn sekä neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen, välitystoimintaa lukuun ottamatta, tarjo
amista.
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FI

PL: Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen toimitta
minen: käytettävä julkista televiestintäverkkoa tai muun luvan saaneen toimijan verkkoa.
RO: Ei sitoumuksia rahoitusleasingin osalta, rahamarkkinavälineiden, ulkomaanvaluutan, johdannaistuotteiden, valuutta
kurssien ja korkovälineiden, siirtokelpoisten arvopapereiden sekä muiden markkinakelpoisten välineiden ja rahoitusva
rojen kaupan, kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun osallistumisen, omaisuuden hoidon sekä rahoitus
omaisuuden maksu- ja clearingpalvelujen osalta. Maksu- ja rahansiirtopalvelut ovat sallittuja ainoastaan maahan sijoit
tautuneille pankeille.
SI:
2) Kaikki muut osa-alat lukuun ottamatta seuraavia: rahoitustietojen antaminen ja siirto, kotimaisten oikeussubjektien
ja yksityisten elinkeinonharjoittajien luotonhankinta (kaikentyyppinen lainanotto) sekä takausten ja sitoumusten han
kinta ulkomaisilta luottolaitoksilta sekä rahoitusalan muut liitännäispalvelut: Ei sitoumuksia.
Slovenian pörssin jäsenten on oltava yhtiöitettyjä Sloveniassa tai niiden on oltava ulkomaisten investointiyritysten tai
pankkien sivuliikkeitä.
Muodon 2 osalta:
BG: Televerkon käyttöön saatetaan soveltaa rajoituksia ja ehtoja.
PL: Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen toimitta
minen: käytettävä julkista televiestintäverkkoa tai muun luvan saaneen toimijan verkkoa.
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1) Osallistuminen valtion joukkovelkakirjalainojen antamiseen, eläkerahastojen hoito: Ei sitoumuksia.

8. TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT
(ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut)

Muodon 1 osalta:

(CPC 9311)
C. Hoitolaitosten palvelut, muut kuin sairaalapalvelut

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuk
sia.

(CPC 93193)

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.
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A. Sairaalapalvelut

Varausten kuvaus

D. Sosiaalipalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ei sitoumuksia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Muodon 2 osalta:
FI

BE: Ei sitoumuksia muiden sosiaalipalvelujen kuin toipilas- ja lepokotien ja vanhainkotien osalta.

9. MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

A. Hotelli- ja ravintolapalvelut sekä ateriapalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643)
pl. ilmaliikenteen ateriapalvelut (29)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia lukuun ot
tamatta ateriapalveluita:
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

B. Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut

Muodon 1 osalta:

(matkaoppaiden palvelut mukaan luettuina)
(CPC 7471)

Muodon 2 osalta:

BG, CY, HU, MT, SK: Ei sitoumuksia.
Ei mitään.

C. Matkailijoiden opastuspalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.
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HR: Ei sitoumuksia.

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

10. VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT (muut
kuin audiovisuaalialan palvelut)
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A. Viihdepalvelut (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye-, sirkus- ja Muodon 1 osalta:
diskopalvelut)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ei sitoumuksia.
(CPC 9619)

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia.

L 356/1190

BG: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta teatterituottajien, lauluyhtyeiden, orkestereiden ja musiikkiryhmien palveluja (CPC
96191); kirjailijoiden, säveltäjien, kuvanveistäjien, viihdetaiteilijoiden ja muiden yksittäisten taiteilijoiden palveluja (CPC
96192); sekä teatteripalveluihin liittyviä palveluja (CPC 96193).

FI

Toimiala tai osa-ala

Varausten kuvaus

Muodon 2 osalta:

EE: Ei muita viihdepalveluja (CPC 96199) koskevia sitoumuksia lukuun ottamatta elokuvateatteripalveluja.
LT, LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta elokuvateattereiden käyttöpalveluja (CPC 96199 osittain)
Muotojen 1 ja 2 osalta:
Ei mitään.

C. Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuk
sia.
Muodon 2 osalta:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

D. Urheilupalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 9641)

AT: Ei hiihtokoulupalveluja eikä vuoristo-oppaiden palveluja koskevia sitoumuksia.
BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia.
Muodon 1 osalta:
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B. Uutis- ja uutistoimistopalvelut
(CPC 962)

CY, EE: Ei sitoumuksia.

E. Virkistyspuistojen ja uimarantojen palvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 96491)

Ei mitään.

11. LIIKENNE PALVELUT

Muotojen 1 ja 2 osalta:
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI ja SE: Syöttöliikenteen palvelut ovat luvanvaraisia.

(CPC 7211 ilman kansallista kabotaasiliikennettä)
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A. Meriliikenne
a) Kansainvälinen henkilöliikenne

Varausten kuvaus

b) Kansainvälinen tavaraliikenne
(CPC 7212 ilman kansallista kabotaasiliikennettä) (30)

Muotojen 1 ja 2 osalta:
EU: Toimenpiteillä, jotka perustuvat joko nykyisiin tai tuleviin sisävesiliikenteeseen pääsyä koskeviin sopimuksiin (mm.
Rein-, Main- ja Tonava-joen yhdistämistä toisiinsa koskevat sopimukset), varataan eräät liikenneoikeudet asianomaisiin
maihin sijoittautuneille ja kansalaisuusperusteet omistajuuden osalta täyttäville liikenteenharjoittajille. Reinin vesiliiken
teestä tehdyn yleissopimuksen (Mannheimin yleissopimus) täytäntöönpanomääräykset.

(CPC 7221)
b) Tavaraliikenne
(CPC 7222)

FI

B. Sisävesiliikenne
a) Henkilöliikenne

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

AT: Laivanvarustamon perustavia luonnollisia henkilöitä koskee kansalaisuusvaatimus. Kun on kyseessä rekisteröitymi
nen oikeushenkilöksi, toimitusjohtajien, johtokunnan ja hallintoneuvoston enemmistöä koskee kansalaisuusvaatimus.
Vaatimuksena on rekisteröity yhtiö tai pysyvä toimipaikka Itävallassa. Lisäksi osake-enemmistön on oltava Euroopan
unionin jäsenvaltioiden kansalaisten omistuksessa.

C. Rautatieliikenne

Muodon 1 osalta:

a) Henkilöliikenne

EU: Ei sitoumuksia.

(CPC 7111)

Muodon 2 osalta:

b) Tavaraliikenne

Ei mitään.

(CPC 7112)

D. Tieliikenne

Muodon 1 osalta:

a) Henkilöliikenne

EU: Ei sitoumuksia.

(CPC 7121 ja CPC 7122)

Muodon 2 osalta:

b) Tavaraliikenne
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BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

Ei mitään.

(CPC 7123, pl. postin kuljetus omaan lukuun ( ))
31

E. Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetus (32)

Muodon 1 osalta:

(CPC 7139)

EU: Ei sitoumuksia.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

L 356/1191

Muodon 2 osalta:

Varausten kuvaus

12. LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUT (33)

Muodon 1 osalta:
EU: Ei sitoumuksia meriliikenteen lastinkäsittelypalvelujen, varastointipalvelujen, tulliselvityspalvelujen, konttiasema- ja
varastointipalvelujen, hinaus- ja työntöpalvelujen sekä meriliikenteen tukipalvelujen osalta.

b) Varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)
c) Tulliselvityspalvelut
d) Konttiasema- ja varastointipalvelut
e) Varustamon edustajan palvelut
f) Meriliikenteen huolintapalvelut

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia alusten, joissa on miehistö, vuokrauspalvelujen
osalta.
HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta seuraavaa: f) rahdin kuljetusvälityspalvelut
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.
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g) Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen
(CPC 7213)
h) Hinaus- ja työntöpalvelut
(CPC 7214)
i) Meriliikenteen tukipalvelut
(CPC 745 osittain)
j) Muut tuki- ja liitännäispalvelut
(CPC 749 osittain)

B. Sisävesiliikenteen liitännäispalvelut

Muodon 1 osalta:

a) Lastinkäsittelypalvelut

EU: Toimenpiteillä, jotka perustuvat joko nykyisiin tai tuleviin sisävesiliikenteeseen pääsyä koskeviin sopimuksiin (mm.
Rein-, Main- ja Tonava-joen yhdistämistä toisiinsa koskevat sopimukset), varataan eräät liikenneoikeudet asianomaisiin
maihin sijoittautuneille ja kansalaisuusperusteet omistajuuden osalta täyttäville liikenteenharjoittajille. Reinin vesiliiken
teestä tehdyn yleissopimuksen (Mannheimin yleissopimus) täytäntöönpanomääräykset.

(CPC 741 osittain)
b) Varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)
c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut
(CPC 748 osittain)

FI

A. Meriliikenteen liitännäispalvelut
a) Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut
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Toimiala tai osa-ala

EU: Ei sitoumuksia sisävesiliikenteen lastinkäsittelypalvelujen, varastointipalvelujen, hinaus- ja työntöpalvelujen sekä si
sävesiliikenteen tukipalvelujen osalta.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia alusten, joissa on miehistö, vuokrauspalvelu
jen osalta.
HR: Ei sitoumuksia.
Ei mitään.

24.12.2016

Muodon 2 osalta:

Varausten kuvaus

d) Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen
(CPC 7223)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

e) Hinaus- ja työntöpalvelut
(CPC 7224)
FI

f) Sisävesiliikenteen tukipalvelut
(CPC 745 osittain)
g) Muut tuki- ja liitännäispalvelut
(CPC 749 osittain)

Muodon 1 osalta:
EU: Ei sitoumuksia hinaus- ja työntöpalvelujen osalta.

(CPC 741 osittain)

HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta seuraavaa: c) rahdin kuljetusvälityspalvelut.

b) Varastointipalvelut

Muodon 2 osalta:

(CPC 742 osittain)

Ei mitään.

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut
(CPC 748 osittain)
d) Hinaus- ja työntöpalvelut
(CPC 7113)
e) Rautatiekuljetuspalveluiden tukipalvelut
(CPC 743)
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C. Rautatieliikenteen liitännäispalvelut
a) Lastinkäsittelypalvelut

f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut
(CPC 749 osittain)

D. Tieliikenteen liitännäispalvelut

Muodon 1 osalta:

a) Lastinkäsittelypalvelut

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajo
neuvojen, joissa on käyttäjä/kuljettaja, vuokrauspalvelujen osalta.

(CPC 741 osittain)

HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta seuraavia: c) rahdin kuljetusvälityspalvelut ja f) maaliikennepalveluihin liittyvät tu
kipalvelut, jotka ovat luvanvaraisia.
Ei mitään.

L 356/1193

Muodon 2 osalta:

Varausten kuvaus

b) Varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)

L 356/1194

Toimiala tai osa-ala

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut
(CPC 748 osittain)
FI

d) Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen
joissa on kuljettaja, vuokrauspalvelut

maantieajoneuvojen,

(CPC 7124)
e) Tieliikenteen tukipalvelut
(CPC 744)
f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut
(CPC 749 osittain)

a) Maahuolintapalvelut (ml. ateriapalvelut)

Muotojen 1 ja 2 osalta:
EU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ateriapalveluja.

b) arastointipalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 742 osittain)

Ei mitään.

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 748 osittain)

Ei mitään.

d) Ilmaliikennevälineiden vuokrauspalvelut miehistöineen

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 734)

EU: Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten on oltava rekisteröityjä kyseiselle lentoliiken
teen harjoittajalle luvan antaneessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muualla Euroopan unionissa. Tästä vaatimuk
sesta voidaan poiketa, kun kyseessä on lyhytaikainen leasingsopimus tai jos olosuhteet ovat poikkeukselliset.

Muotojen 1 ja 2 osalta:

f) Tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä

EU: Sellaisia palveluntarjoajia, jotka hoitavat lentoliikenteen harjoittajien omistamia tai hallinnoimia tietokonepohjaisia
paikanvarausjärjestelmiä, koskevat erityisvelvollisuudet.

24.12.2016

e) Myynti ja markkinointi
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E. Ilmaliikennepalvelujen liitännäispalvelut

g) Lentoasemien hallinta

Varausten kuvaus

Muodon 1 osalta:
EU: Ei sitoumuksia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Muodon 2 osalta:
FI

Ei mitään.

F. Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetusten Muodon 1 osalta:
liitännäispalvelut (34)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.
a) Putkijohtoja pitkin kuljetettujen muiden tuotteiden kuin polt Muodon 2 osalta:
toaineiden varastointipalvelut
Ei mitään.
(CPC 742 osittain)

A. Kaivostoimintaan liittyvät palvelut

Muotojen 1 ja 2 osalta:

(CPC 883) (35)

Ei mitään.

B. Polttoaineiden putkijohtokuljetukset

Muodon 1 osalta:

(CPC 7131)

Euroopan unionin virallinen lehti

13. ENERGIAPALVELUT

EU: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.

Ei mitään.
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C. Putkijohtoja pitkin kuljetettujen polttoaineiden varastointipal Muodon 1 osalta:
velut
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia.
(CPC 742 osittain)
Muodon 2 osalta:

Varausten kuvaus

E. Moottoripolttoaineiden vähittäiskaupan palvelut
(CPC 613)

FI

D. Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden sekä Muodon 1 osalta:
niihin liittyvien tuotteiden tukkukaupan palvelut
EU: Ei sitoumuksia sähkön, höyryn ja lämminveden tukkukaupan palvelujen osalta.
(CPC 62271)
Muodon 2 osalta:
sekä sähkön, höyryn ja lämminveden tukkukaupan palvelut
Ei mitään.

L 356/1196

Toimiala tai osa-ala

Muodon 1 osalta:
EU: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

Muodon 1 osalta:

EU: Ei sitoumuksia sähkön, (pullottamattoman) kaasun, höyryn ja lämminveden vähittäismyynnin palvelujen osalta.
(CPC 63297)
sekä sähkön, (pullottamattoman) kaasun, höyryn ja lämminveden BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia polttoöljyn, pullotetun kaasun,
vähittäismyyntipalvelut
hiilen ja puun vähittäismyynnin osalta lukuun ottamatta postimyyntiä, jossa: ei mitään.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

G. Energian jakeluun liittyvät palvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 887)

EU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja, joissa: ei mitään.
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F. Polttoöljyn, pullotetun kaasun, hiilen ja puun vähittäismyynti

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

14. MUUT MUUALLE LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT

a) Pesu-, puhdistus- ja värjäyspalvelut
(CPC 9701)

Muodon 1 osalta:
EU: Ei sitoumuksia.
Ei mitään.
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Muodon 2 osalta:

Varausten kuvaus

b) Kampaamopalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 97021)

EU: Ei sitoumuksia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Muodon 2 osalta:

c) Kosmetologin käsittely, käsi- ja jalkahoitopalvelut

Muodon 1 osalta:

(CPC 97022)

EU: Ei sitoumuksia.

FI

Ei mitään.

Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

Muodon 1 osalta:

(CPC 97029)

EU: Ei sitoumuksia.
Muodon 2 osalta:
Ei mitään.

e) Kylpyläpalvelut ja muut kuin terapeuttiset hieronnat, joita tar Muodon 1 osalta:
jotaan rentouttavina ja fyysistä hyvinvointia edistävinä palveluina EU: Ei sitoumuksia.
eikä lääkinnällisiin tai kuntoutustarkoituksiin (36)
Muodon 2 osalta:
(CPC ver. 1.0 97230)
Ei mitään.

g) Televiestintäyhteyspalvelut (CPC 7543)

Euroopan unionin virallinen lehti

d) Muut kauneudenhoitopalvelut, muualle luokittelemattomat

Muotojen 1 ja 2 osalta:
Ei mitään.

L 356/1197

(1) Palvelualoja koskevat rajoitukset eivät ylitä nykyisten GATS-sitoumusten mukaisia rajoituksia.
(2) Sisältää oikeudellisen neuvonnan, oikeudellisen edustuksen, välimiesmenettelyn ja sovittelun sekä oikeudellisen asiakirja- ja todistuspalvelun. Ainoastaan julkista kansainvälistä oikeutta, Euroopan unionin
oikeutta ja sellaisen hallintoalueen oikeutta, jolla palvelun tarjoaja tai sen henkilöstö on oikeutettu toimimaan lakimiehenä, koskevien lakiasiainpalvelujen tarjoaminen on sallittua, ja siihen sovelletaan muiden
palvelujen tavoin Euroopan unionin jäsenvaltioiden lupavaatimuksia ja -menettelyjä. Asianajajilta, jotka tarjoavat kansainväliseen julkisoikeuteen ja ulkomaiseen oikeuteen liittyviä oikeudellisia palveluja,
voidaan näin ollen edellyttää paikallisten eettisten sääntöjen noudattamista ja kotimaan ammattinimikkeen käyttämistä (ellei isäntämaan ammattinimikkeen käyttämiselle ole saatu hyväksyntää), vakuutusta
koskevien vaatimusten täyttämistä, yksinkertaista rekisteröitymistä isäntämaan asianajajaliittoon tai yksinkertaistettua pääsyä isäntämaan asianajajaliittoon läpäisemällä soveltuvuuskoe sekä lainmukaista
kotipaikkaa tai toimipaikkaa isäntämaassa. Euroopan unionin oikeuteen liittyviä lakiasiainpalveluja voi tarjota Euroopan unionissa asianajajaliittoon hyväksytty täysin pätevä asianajaja henkilökohtaisesti tai
kyseisiä palveluja voidaan tarjota hänen kauttaan, ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuteen liittyviä lakiasiainpalveluja voi periaatteessa tarjota kyseisen Euroopan unionin jäsenvaltion asianajajaliittoon
hyväksytty täysin pätevä asianajaja henkilökohtaisesti tai kyseisiä palveluja voidaan tarjota hänen kauttaan. Näin ollen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimissa ja muissa toimivaltaisissa
viranomaisissa saattaa edellyttää täysjäsenyyttä kyseisen Euroopan unionin jäsenvaltion asianajajaliitossa, koska tällöin on kyse Euroopan unionin ja kansallisen prosessioikeuden harjoittamisesta. Joissakin
Euroopan unionin jäsenvaltioissa ulkomaiset asianajajat, joita ei ole hyväksytty asianajajaliiton täysjäseniksi, voivat kuitenkin edustaa siviilioikeudellisissa menettelyissä osapuolta, joka on sellaisen valtion
kansalainen tai kuuluu sellaiselle valtiolle, jossa asianajajalla on lupa harjoittaa ammattiaan.

L 356/1198
FI
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(3) Ei sisällä verokysymyksiin liittyviä oikeudellisia neuvonta- ja edustuspalveluja, jotka sisältyvät kohtaan 1.A.a, Lakiasiainpalvelut.
(4) Farmaseuttisten tuotteiden tarjoaminen yleisesti on muun palveluntarjoamisen tavoin luvanvaraista, ja siihen sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä. Yleisenä
sääntönä on, että tämä toiminta on varattu farmaseuteille. Joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa ainoastaan reseptilääkkeiden toimittaminen on varattu farmaseuteille.
(5) CPC 85201 osittain; sisältyy kohtaan 1.A.h. Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut.
(6) Tässä tarkoitetut palvelut liittyvät kiinteistönvälittäjien ammattiin, eivätkä ne vaikuta kiinteistöjä ostavien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksiin ja/tai heitä koskeviin rajoituksiin.
(7) Kuljetusvälineiden (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) huolto- ja korjauspalvelut sisältyvät kohtiin l.F.l.1– l.F.l.4.
Toimistokoneiden ja -laitteiden, ml. tietokoneet, huolto- ja korjauspalvelut (CPC 845) sisältyvät kohtaan 1.B. TIETOKONEPALVELUT.
(8) Ei sisällä tulostuspalveluja, jotka kuuluvat luokkaan CPC 88442 ja sisältyvät kohtaan 1.F.p.
(9) ’Postilähetyksellä’ tarkoitetaan minkä tahansa julkisen tai yksityisen kaupallisen toimijan käsittelemiä lähetyksiä.
10
( ) Postin ’käsittelyn’ katsotaan sisältävän postilähetysten keräilyn, lajittelun, kuljetuksen ja jakelun.
(11) Esim. kirjeet ja postikortit.
(12) Esim. kirjat ja kuvastot.
(13) Aikakausjulkaisut ja sanomalehdet.
(14) Pikalähetyspalvelut voivat sisältää nopean ja luotettavan toimituksen lisäksi lisäarvoa tuovia palveluja, kuten lähetysten nouto lähettäjältä, henkilökohtainen toimitus vastaanottajalle, seuranta ja
paikantaminen, mahdollisuus muuttaa määränpäätä ja vastaanottajaa kuljetuksen aikana sekä vastaanottovahvistus.
(15) Sellaisten välineiden tarjoaminen, ml. väliaikaiset toimitilat sekä kolmannen osapuolen hoitama kuljetus, jotka mahdollistavat postilähetysten toimittamisen omatoimisesti tämän palvelun tilaajien kesken
tapahtuvalla vaihdolla. ’Postilähetyksellä’ tarkoitetaan minkä tahansa julkisen tai yksityisen kaupallisen toimijan käsittelemiä lähetyksiä.
(16) Osa-aloilla i–iv saatetaan vaatia yksittäisiä lupia, joissa edellytetään erityisiä yleispalveluvelvoitteita ja/tai osallistumista korvausrahaston rahoitukseen.
(17) ’Kirjelähetyksellä’ tarkoitetaan mille tahansa fyysiselle välineelle kirjoitettua viestiä, joka kuljetetaan ja toimitetaan lähettäjän itse lähetykseen tai sen kuoreen merkitsemään osoitteeseen. Kirjelähetyksiksi ei
katsota kirjoja, kuvastoja, sanomalehtiä eikä aikakausjulkaisuja.
(18) Postin kuljetus omaan lukuun maitse millä tahansa välineellä.
(19) Postin kuljetus omaan lukuun ilmateitse.
(20) Näihin palveluihin ei sisälly sähköinen tietojen ja/tai datan käsittely (ml. tapahtumakäsittely), joka on osa koodia CPC 843 ja joka sisältyy kohtaan 1.B, Tietokonepalvelut.
(21) Yleisradiolähetys määritellään yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetuksi, vapaasti eteneviä radioaaltoja hyväksi käyttäväksi televisio- tai radio-ohjelmaa sisältäväksi lähetykseksi, mutta siihen eivät kuulu
operaattoreiden väliset yhteydet.
(22) Nämä palvelut kattavat televiestintäpalvelut, jotka koostuvat radio- ja televisiolähetysten lähettämisestä ja vastaanottamisesta satelliittiteitse (satelliitin välityksellä tapahtuva ohjelmasignaalien keskeytymätön
siirtoketju, jota tarvitaan television ja radion ohjelmasignaalien välittämiseksi suurelle yleisölle). Toiminta kattaa satelliittipalvelujen käytön myynnin mutta ei television ohjelmapakettien myyntiä
kotitalouksille.
(23) Nämä palvelut, jotka käsittävät luokan CPC 62271, sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 18.D.
(24) Ei käsitä huolto- ja korjauspalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtiin 1.B ja 1.F.l. Ei käsitä energiatuotteiden vähittäiskaupan palveluja, jotka sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtiin 13.E ja 13.F.
(25) Farmaseuttisten, lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäismyynti sisältyy AMMATILLISTEN PALVELUJEN kohtaan 1.A.k.
(26) Vastaa viemäröintipalveluja.
(27) Vastaa poistokaasujen puhdistuspalveluja.
(28) Vastaa osittain luonnon ja maisemien suojelua koskevia palveluja.
(29) Ilmaliikenteen ateriapalvelut sisältyvät LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUJEN kohtaan 12.D.a, Maahuolintapalvelut.
(30) Sisältää syöttöliikenteen sekä kansainvälisten meriliikennepalvelujen toimittajien suorittaman välineiden siirtämisen satamasta toiseen samassa valtiossa, jos siihen ei liity tuloja.
(31) Koodi CPC 71235 osittain; sisältyy VIESTINTÄPALVELUJEN kohtaan 2.A. Posti- ja kuriiripalvelut.
(32) Polttoaineiden putkijohtokuljetus sisältyy ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 13.B
(33) Ei sisällä liikennevälineiden huolto- ja korjauspalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtiin 1.F.l.1–1.F.l.4.
(34) Polttoaineiden putkijohtokuljetusten liitännäispalvelut sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 13.C
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(35) Sisältää seuraavat palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut: kaivostoimintaan liittyvät neuvonta ja konsultointipalvelut, porauspaikan valmistelu, porauslaitteen asennus, poraus, poranterien huoltopalvelut,
suojaputkituspalvelut, porausliejun valmistus ja toimitus, kiinteän aineen hallinta, porausreiässä suoritettavat erikoistoimenpiteet, kairausalueen geologia ja porauksen hallinta, kairasydännäytteen otto, reiän
koestus, vaijeripalvelut, viimeistelynesteiden (suolaliuosten) toimitus ja käyttö, viimeistelylaitteiden toimitus ja asentaminen, sementointi (painepumppaus), aktivointipalvelut (rakoiluttaminen, hapottaminen ja
painepumppaus), porausreiän korjauspalvelut, porausreiän tulppaaminen ja hylkääminen.
Ei sisällä suoraa pääsyä luonnonvaroihin tai niiden hyödyntämistä.
Ei sisällä maaperän rakentamista muita luonnonvaroja kuin öljyä ja kaasua koskevaa kaivostoimintaa varten (CPC 5115), joka sisältyy kohtaan 3, RAKENNUSPALVELUT.
(36) Terapeuttiset hieronnat ja kylpylähoitopalvelut sisältyvät kohtiin Sairaanhoitopalvelut (1.A.h), Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut (1.A.j.2) ja Terveyspalvelut (8.A
ja 8.C).”.
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LIITE XII
”D JAKSO
ECUADOR

Tämä sitoumusluettelo on yhdenmukainen palvelualaa koskevien Ecuadorin perustuslain ja lainsäädännön säännösten
kanssa, jotka vastaavat monenvälisesti tehtyjä sitoumuksia.
Rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevaa tarjousta laadittaessa otettiin huomioon Yhdistyneiden kansakuntien
tilastotoimiston yhteinen tavaraluokitus CPC (Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional, 1991).
Luettelossa on seuraavat osat:
a) ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jota koskevan sitoumuksen Ecuador tekee, sekä se, millä
laajuudella sitoumukseen sovelletaan rajoituksia;
b) toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset, toimitusmuoto ja asianomainen velvoite (markkinoille pääsy tai
kansallinen kohtelu). Markkinoille pääsyä ja kansallista kohtelua koskevat sitoumukset eivät ole toisistaan riippuvaisia;
markkinoille pääsyä koskevan sitoumuksen puuttuminen (tältä osin edelleen ”ei sitoumuksia”) ei siten vaikuta
kansallista kohtelua koskevaan sitoumukseen.
Menetelmiin liittyvien tarkastusten ja analyysin osalta huomautetaan seuraavaa:
Sitoumuksia ei tehdä sellaisilla palvelujen toimialoilla ja osa-aloilla, joita ei mainita jäljempänä olevassa luettelossa.
Niiden palvelujen osa-alojen osalta, joita koskevat sitoumukset säilytetään tai joiden osalta tehdään uusia sitoumuksia,
muutokset ilmoitetaan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa, jonka otsikko on ”Toimiala tai osa-ala”.
Markkinoille pääsyn ja kansallisen kohtelun varaukset, edellytykset ja rajoitukset, joita sovelletaan vanhoihin tai uusiin
sitoumuksiin, ilmoitetaan oikeanpuoleisessa sarakkeessa, jonka otsikko on ”Varausten kuvaus”.
Mainitussa oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään luettelon täydentämiseksi uuteen tai vanhaan sitoumukseen tai
varaukseen liittyviä ”huomautuksia”, silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi.
Tiettyihin toimialoihin tai osa-aloihin liittyviä sitoumuksia koskevat ensimmäisessä jaksossa esitetyt horisontaaliset
varaukset ja rajoitukset, joita sovelletaan kautta linjan ja ehdoitta kaikkiin toimialoihin, ellei toisin mainita.
Sitoumuksiin ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat palvelujen tarjoamiseen liittyviä vaatimuksia, teknisiä standardeja,
menettelyjä tai prosesseja, joita sovelletaan, vaikka niitä ei mainita luettelossa, elleivät ne ole markkinoille pääsyn ja
kansallisen kohtelun rajoituksia.
Jäljempänä olevassa luettelossa esitettyjä varauksia, edellytyksiä ja rajoituksia ei sovelleta, jos ne ovat ristiriidassa niiden
osa-aloja ja muotoja koskevien sitoumusten kanssa, jotka Ecuador on tehnyt Maailman kauppajärjestön (WTO)
jäsenyyteen liittyvässä erityisten sitoumusten luettelossaan vuonna 1996; WTO:n palvelukaupan yleissopimuksen (GATS)
asiakirjojen GATS/SC/98/Suppl.1 ja GATS/SC/98/Suppl.2 alkuperäisistä teksteistä ja niihin tehdyistä muutoksista tuotettu
uudelleenlaadittu toisinto sitoumuksista on esitetty 24. tammikuuta 2003 päivätyssä asiakirjassa S/DCS/W/ECU. Tästä
syystä kyseisiä varauksia, edellytyksiä ja rajoituksia sovelletaan ainoastaan jäljempänä olevassa luettelossa esitettyihin
uusiin toimialoihin ja/tai muotoihin, joiden on täytettävä kyseiset vaatimukset.
Palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston soveltamisalaan liittyvien 107 artiklan 3 kohdan
määräysten mukaisesti luettelo ei sisällä avustuksia ja tukia koskevia toimenpiteitä, joita Ecuadorin valtio voi ottaa
käyttöön tai pitää voimassa.
Vastaavasti palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston 107 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön, pitää voimassa ja panna täysimääräisesti täytäntöön kansallisia
säädöksiä, joilla pyritään perusteltujen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen esimerkiksi heikommassa asemassa olevien
ryhmien suojelun, kuluttajasuojan sekä terveyden ja ympäristön alalla.
Palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston 107 artiklan 4 kohdan mukaisesi tämä tarjous ei
koske julkista valtaa käytettäessä tarjottavia palveluja.
Tästä luettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi, eivätkä ne näin ollen
luo suoraan täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

KAIKKI TOIMIALAT

Varausten kuvaus

Palvelujen tarjoaminen strategisilla aloilla ja julkisten palvelujen alalla

FI

Palvelujen tarjoaminen julkisten palvelujen alalla ja strategisilla aloilla edellyttää toimiluvan, lisenssin, hyväksynnän tai
muun luvan saamista etukäteen kyseiseen toimialaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli vaatimuksena on,
että palvelujen tarjoaminen tapahtuu osittain tai kokonaan Ecuadorin alueella, voidaan myös vaatia, että ulkomaisen
lainsäädännön mukaisesti yhtiöitetyillä oikeushenkilöillä, joiden päätoimipaikka on muussa maassa, on toimipaikka
Ecuadorissa.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Vaatimukset koskevat julkisten palvelujen tarjontaa sekä palveluja, jotka liittyvät kaikenmuotoiseen energian hyödyntä
miseen, televiestintään, uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen, liikenteeseen ja hiilivetyjen jalostamiseen,
biologiseen monimuotoisuuteen ja geeniperimään sekä veteen ja radiotaajuuksiin.
Osake-erien hankkiminen kokonaan tai osittainen taikka määräys-, valvonta- tai hallinnointivallan hankkiminen edelli
sessä kohdassa mainituilla aloilla toimivissa yhtiöissä saattaa edellyttää toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

Ecuadorin tässä sopimuksessa tekemien strategisten alojen ja julkisten palvelujen alan erityissitoumusten katsotaan muo
dostavan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet, jotka koskevat julkisten palvelujen tarjo
ntaan ja strategisiin toimialoihin liittyvien toimien delegointia yksityiselle sektorille.
Maan ja vesialueiden omistus
Ulkomaiden kansalaiset tai ulkomaiset oikeushenkilöt eivät saa missään ominaisuudessa hankkia maata tai maan käyt
töoikeuksia kansallisilla turvavyöhykkeillä taloudellisiin tarkoituksiin.
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Lisenssien, hyväksyntöjen ja muiden lupien myöntämisen perusteiden on oltava läpinäkyviä ja syrjimättömiä siltä osin
kuin on kyse EU-osapuolen palveluntarjoajan osallistumisesta eivätkä ne saa muodostaa palvelun tarjoamisen määräl
listä rajoitusta.

Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, jotka liittyvät ulkomaalaisten maa
nomistukseen raja-alueilla, rannikolla tai saarialueilla.
Keskeiset turvallisuusedut
Kemiallisten, biologisten ja ydinaseiden valmistus, maahantuonti, hallussapito ja käyttö on kiellettyä, kuten myös ydin
jätteen ja myrkyllisen jätteen tuonti kansalliselle alueelle.
Yhteisötalous
L 356/1201

Tasavallan perustuslain mukaisesti Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla myönnetään
etuus- ja erilliskohtelu toimialoille, joiden toiminta perustuu yhteisötalouden malliin, mukaan lukien järjestö- ja yhteis
ötoimijat.

Varausten kuvaus

Kulttuuriperintö ja luonnonperintö

FI

Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla myönnetään paikallisyhtei
söille oikeuksia tai etuuksia, jotka koskevat aineettoman kulttuuriperinnön ilmaisun tukemista, edistämistä ja kehittä
mistä. Niinikään se pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla myönnetään paikal
lisyhteisöille oikeuksia tai etuuksia, jotka koskevat Ecuadorin luonnonperinnön suojelua, säilyttämistä, varmistamista ja
edistämistä; luonnonperinnöllä tarkoitetaan kaikkia fyysisiä, biologisia ja geologisia ominaisuuksia, joilla on merkitystä
ympäristön, tieteen, kulttuurin tai maiseman kannalta, mukaan lukien suojelualueita sekä herkkiä ja uhanalaisia ekosys
teemejä koskeva kansallinen järjestelmä.

L 356/1202

Toimiala tai osa-ala

Kustannusala
Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla myönnetään EU-osapuolen
luonnollisille tai oikeushenkilöille sama kohtelu kuin ecuadorilaisille luonnollisille ja oikeushenkilöille myönnetään EUosapuolen kustannusalalla.

A. Ammatilliset palvelut

Useimpien ammatillisten palvelujen tarjoaminen Ecuadorissa edellyttää, että kansallinen toimivaltainen viranomainen
tunnustaa ulkomailla hankitun ammattipätevyyden, mikä edellyttää yleensä asuinpaikkaa Ecuadorissa.

a) Lakiasiainpalvelut (CPC 861) Ainoastaan ulkomaiseen lainsää 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
däntöön ja kansainväliseen oikeuteen liittyvät neuvontapalvelut 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(pl. kansallisen lainsäädännön mukaiset neuvontapalvelut ja oi
keudellinen edustus)
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1. YRITYSPALVELUT

b) Laskentatoimen palvelut, tilintarkastuspalvelut ja kirjanpitopal 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.
velut (CPC 862)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
c) Verotukseen liittyvät palvelut (CPC 863)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) Arkkitehtipalvelut (CPC 8671)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
24.12.2016

g) Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut (CPC 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
8674)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

e) Tekniset palvelut (CPC 8672), pl. valtion hankkimat palvelut

Varausten kuvaus

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

h) Lääkäripalvelut ja hammashoitopalvelut (CPC 9312)

FI

f) Tekniset kokonaispalvelut (CPC 8673), pl. valtion hankkimat 1) Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
palvelut
2) Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Toimistokoneiden ja -laitteiden, ml. tietokoneet, huolto- ja kor
jauspalvelut (CPC 845); ja
Muut tietokonepalvelut (CPC 849)
E. Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa
a) Aluksiin liittyvät vuokraus- ja leasingpalvelut ilman miehistöä 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(CPC 83101 ja 83103)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
b) Ilma-aluksiin liittyvät vuokraus- ja leasingpalvelut ilman mie
histöä (CPC 83104)
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B. Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut, pelkästään seuraa 1) Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
vat:
2) Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei mitään.
Tietokonelaitteistojen asennukseen liittyvät konsultointipalvelut
(CPC 841);

c) Muiden kulkuneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut ilman
käyttäjää tai kuljettajaa (CPC 83101 + CPC 83102 + CPC 83105)
d) Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut il
man käyttäjää tai kuljettajaa (CPC 83106–83109)
F. Muut yrityspalvelut
1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

pelkästään seuraavat: Mainostilan tai -ajan myynti- ja vuokraus 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
palvelut (CPC 8711)
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A. Mainontapalvelut (CPC 871),

b) Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut (CPC 864)

Varausten kuvaus

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

FI

c) Liikkeenjohdon konsultointipalvelut (CPC 865)
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Toimiala tai osa-ala

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) Liikkeenjohdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut (CPC 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
866)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

e) Tekniset testaus- ja analysointipalvelut (CPC 8676)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

h) Kaivostoimintaan liittyvät palvelut (CPC 883)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

k) Työnvälitys- ja henkilöstön-hankintapalvelut (CPC 872)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

m) Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (CPC 8675), pl. val 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
tion hankkimat palvelut
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

n) Koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus (pl. merialukset, ilma- 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
alukset ja muut kulkuneuvot) (CPC 633 + CPC 8861–8866)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

o) Rakennusten puhtaanapitopalvelut

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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p) Valokuvauspalvelut (CPC 875)

q) Pakkauspalvelut (CPC 876)

Varausten kuvaus

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

FI

2. VIESTINTÄPALVELUT

ii) osoitteellisten pakettien käsittely
iii) osoitteellisten painotuotteiden käsittely
iv) edellä i–iii kohdassa tarkoitettujen tuotteiden käsittely kirjat
tuna tai vakuutettuna postina
v) edellä i–iii kohdassa tarkoitettujen tuotteiden pikalähetyspalve
lut
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A. Posti- ja kuriiripalvelut (CPC 7511 osittain ja CPC 7512)
1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia tämän sopimuksen voimaantulon jälkeisen viidennen vuo
Postilähetysten käsittelyyn liittyvät palvelut seuraavan osa-aloja den loppuun saakka. Ei mitään kuudennesta vuodesta alkaen.
koskevan luettelon mukaisesti sekä koti- että ulkomaan lähetyk 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
sissä:
i) osoitteellisten, millä tahansa fyysisellä välineellä tuotettujen kir
jallisten viestien käsittely, ml. yhdistelmäpostipalvelu ja suoramai
nonta

vi) osoitteettomien tuotteiden käsittely ja

vii) asiakirjojen vaihto

L 356/1205

Osa-alat i, iv ja v suljetaan kuitenkin pois, jos ne kuuluvat sellai
siin palveluihin, jotka voidaan varata valtiolle, eli jos ne koskevat
sellaisia alle 50 gramman painoisia kirjelähetyksiä (1), joiden hinta
on alempi kuin 2,5-kertainen perustariffi, tai jos ne koskevat oi
keus- ja hallintomenettelyjen yhteydessä käytettäviä kirjattuja lä
hetyksiä (CPC 751 osittain, CPC 71235 (2) osittain ja CPC
73210 (3) osittain)

Varausten kuvaus

C. Televiestintäpalvelut

FI

Mukaan lukien jäljempänä luetellut palvelut, paitsi yleisradiotoi
minta
Nämä palvelut eivät kata taloudellista toimintaa, joka koostuu sel
laisen sisällön tarjonnasta, jonka välittäminen edellyttää televies
tintäpalveluja.
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Toimiala tai osa-ala

a) Kaikki palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
lähettämisestä ja vastaanottamisesta
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
b) Satelliittikapasiteetin toimituspalvelut radio- ja televisioasemia 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
varten
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
3. RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PAL
VELUT
A. Yleiset talonrakennustyöt (CPC 512)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

(CPC 5121) Omakotitalot ja paritalot, (CPC 5122) monen asun 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
non kiinteistöt, (CPC 5123) varasto- ja teollisuusrakennukset,
(CPC 5125) näytös- ja huvitilaisuuksiin tarkoitetut rakennukset,
(CPC 51260) hotellit, ravintolat ja niiden kaltaiset rakennukset
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o) Muut

B. Yleiset maa- ja vesirakennustyöt (CPC 513), pl. valtion hankki 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
mat palvelut
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
C. Asennus- ja kokoonpanotyöt (CPC 514 + CPC 516)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

D. Rakennusten viimeistelytyöt (CPC 517)

E. Muut (CPC 511 + CPC 515 + CPC 518)

Varausten kuvaus

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

FI

(CPC 511 Rakennusalueen pohjatyöt, CPC 515 Erikoisalojen ra 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
kennustyöt, CPC 518 Rakennusten rakentamiseen tai purkami
seen tai maa- ja vesirakentamiseen liittyvien koneiden vuokraus
palvelut käyttäjineen)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

4. JAKELUPALVELUT

A. Komissionääripalvelut (CPC 621)

b) Muut komissionääripalvelut (CPC 621)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Tukkukaupan palvelut
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a) Moottoriajoneuvoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja nii 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
den osia ja tarvikkeita koskevat komissionääripalvelut (CPC 6111 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)

a) Kaupallisten moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottori 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
kelkkojen ja niiden osien ja tarvikkeiden tukkukauppa (CPC 6111 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain)

b) Radio- ja telepäätelaitteiden tukkukaupan palvelut (CPC 7542 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
osittain)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

c) Muut tukkukaupan palvelut (CPC 622), pl. energiatuotteet, ki
vennäisaineet, kemikaalit ja farmaseuttiset tuotteet
L 356/1207

C. Vähittäiskaupan palvelut (CPC 631 + CPC 632 + CPC 6111 +
CPC 6113 + CPC 6121 + CPC 7542)

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut (CPC 631)

Varausten kuvaus

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

FI

Muiden kuin elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut (CPC 632) 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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Toimiala tai osa-ala

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Moottoriajoneuvojen myynti (CPC 6111)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden myynti (CPC 6113)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Moottoripyörien ja moottorikelkkojen sekä niiden osien ja tarvik 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
keiden myynti (CPC 6121)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Radio- ja telepäätelaitteiden tukku- ja vähittäiskaupan palvelut 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(CPC 7542 osittain)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

D. Franchising-toiminta (CPC 8929)
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2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

6. YMPÄRISTÖPALVELUT

A. Jätevesipalvelut (CPC 9401)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

B. Jätehuoltopalvelut (CPC 9402)

C. Puhtaanapito ja sen kaltaiset palvelut (CPC 9403)

Varausten kuvaus

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

FI

D) Muut

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

— Poistokaasujen puhdistuspalvelut (CPC 9404)

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

— Meluntorjuntapalvelut (CPC 9405)
— Luonnon- ja maisemansuojelua koskevat palvelut (CPC 9406)
— Muut (CPC 9409)

Rajatylittävien rahoituspalvelujen, vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut mukaan lukien, tarjoaminen Ecuadorissa
ei tarkoita, että tällaisten palvelujen tarjoajat voivat harjoittaa liiketoimintaa ja toteuttaa myynninedistämistoimia Ecua
dorin alueella. Ecuador voi määritellä käsitteet ’harjoittaa liiketoimintaa’ ja ’toteuttaa myynninedistämistoimia’, mikäli
tällaiset määritelmät eivät ole ristiriidassa Ecuadorin muotojen 1 ja 2 osalta tekemien sitoumusten kanssa.
Ecuador voi vaatia kirjallisia todisteita luvasta, jonka toisen osapuolen toimivaltainen viranomainen on myöntänyt raja
tylittävien rahoituspalvelujen tarjoajille ja näiden Ecuadorissa tarjoamille rahoitustuotteille ja -välineille.
Vakuutusyritykset voivat tehdä jälleenvakuutussopimuksia ulkomailla, jos ne on luokiteltu kansainvälisten standardien
mukaisesti ja niihin sovelletaan pankki-, vakuutus- ja eläkerahastojen valvontaviranomaisen (’SBS – Superintendencia de
Banca y Seguros’) vahvistamia sääntöjä. Selkeyden vuoksi todetaan, että jos vakuutusyritys tekee jälleenvakuutussopi
muksia suoraan, sopimukset on tehtävä SBS:n jälleenvakuutusrekisteriin merkittyjen yritysten kanssa.
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7. RAHOITUSPALVELUT

Rahoituspalvelujen liitännäispalvelut, jotka liittyvät rahoitustietojen antamiseen ja siirtoon sekä rahoitustietojen käsitte
lyyn, on rekisteröitävä pankki-, vakuutus- ja eläkerahastojen valvontaviranomaisen vahvistamien sääntöjen mukaisesti.
Näiden liitännäispalvelujen kautta ei saa kerätä, säilyttää tai toimittaa luottotietoja. Selkeyden vuoksi todetaan, että ra
hoitustietopalveluihin ja rahoitustietojen käsittelyyn sovelletaan tällaisten tietojen suojaamista koskevia Ecuadorin sään
nöksiä.
Selkeyden vuoksi todetaan, että Ecuadorin lainsäädännön mukaisesti yhtiöitettyjen rahoituslaitosten pakollisia riskiluoki
tuksia varten edellytetään, että ulkomaiset riskinarviointiyritykset rekisteröityvät ensin Ecuadorin pankki-, vakuutus- ja
eläkerahastojen valvontaviranomaisen rekisteriin.

L 356/1209

Arvopaperimarkkinoilla Ecuador hyväksyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tunnustaman yrityksen
riskinarvioinnin ’kansallisesti tunnustetuksi tilastolliseksi luokitusjärjestöksi’ silloin, kun on kyse Ecuadorin arvopaperi
markkinoiden uusanneista, ulkomailla liikkeeseen lasketuista arvopapereista tai useampien, paikallisiksi tunnustettujen
liikkeeseen laskijoiden annista Ecuadorin arvopaperimarkkinoilla.

Varausten kuvaus

FI

Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan pakollisen vakuu
tuksen hankkimista Ecuadorin ulkopuolella tai joissa edellytetään, että pakollinen vakuutus on hankittava Ecuadoriin si
joittautuneelta palveluntarjoajalta, kuten SOATilta (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, pakollinen liikenneva
kuutus). Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tällaiseen
pakolliseen vakuutukseen liittyvän jälleen- ja/tai edelleenvakuutuksen hankkimista Ecuadorin ulkopuolella tai joissa edel
lytetään, että palvelu ostetaan Ecuadoriin sijoittautuneilta palveluntarjoajilta.
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Toimiala tai osa-ala

A. KAIKKI VAKUUTUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT PALVE Voidakseen toimia Ecuadorissa ulkomaisten vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, välittäjien ja vakuutuksiin liittyvien
LUT
palvelujen tarjoajien on rekisteröidyttävä ja uusittava rekisteröintinsä kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen sään
töjen mukaisesti.

1) Vahinkovakuutus

Muotojen 1 ja 2 osalta:
a) vakuutuksia seuraaviin liittyvien riskien varalta:
i) merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruuteen laukaisu ja avaruuskuljetukset (mukaan lukien satelliitit),
joissa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä niistä mahdollisesti syntyvät
vastuut; ja
ii) kansainvälinen kauttakulkutavara.

2) Jälleen- ja edelleenvakuutus
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Markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta

1) Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

3) Vakuutusten välittäminen, kuten vakuutusmeklarien ja -asia 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta vakuutuksia seuraaviin liittyvien riskien
miesten toiminta
varalta:
24.12.2016

kansainvälinen merenkulku ja kansainvälinen kaupallinen lentoliikenne sekä avaruuteen laukaisu ja avaruuskuljetukset
(mukaan lukien satelliitit), joissa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen ja niistä
mahdollisesti syntyvät vastuut sekä kansainvälisen kauttakulkutavaran.

Varausten kuvaus

2) Markkinoille pääsy: ei sitoumuksia lukuun ottamatta vakuutuksia seuraaviin liittyvien riskien varalta:
kansainvälinen merenkulku ja kansainvälinen kaupallinen lentoliikenne sekä avaruuteen laukaisu ja avaruuskuljetukset
(mukaan lukien satelliitit), joissa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen ja niistä
mahdollisesti syntyvät vastuut sekä kansainvälisen kauttakulkutavaran.

FI

Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

4) Riskinarviointiin (riskinarvioija), vahingonkäsittelyyn (vahinko 1) Markkinoille pääsy: Ei mitään.
tarkastaja) ja aktuaaripalveluihin liittyvät vakuutustoiminnan lii Kansallinen kohtelu: Ei mitään.
tännäispalvelut
2) Markkinoille pääsy: Ei mitään.
Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

a) Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanotto 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
yleisöltä (CPC 81115–81119)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
b) Kaikentyyppinen luotonanto, mukaan lukien kulutusluotot,
kiinnitysluotot, rahoituslaitosten factoring-rahoitus ja liiketoimien
rahoitus (CPC 8113)
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B. PANKKI- JA MUUT RAHOITUSPALVELUT (pl. vakuutuspalve
lut)

c) Rahoitusleasing (CPC 8112)
d) Maksu- ja rahansiirtopalvelut: luotto- ja maksukortit, matkase
kit ja pankkivekselit (CPC 81339)
e) Takaukset ja sitoumukset (CPC 81199)
f) Kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun pörssissä, OTCmarkkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:
— rahamarkkinavälineet (sekit, vekselit, talletustodistukset jne.)
(CPC 81339 osittain)
— ulkomaanvaluutta (CPC 81333)
— johdannaistuotteet: futuurit ja optiot (CPC 81339 osittain)
L 356/1211

Varausten kuvaus

— valuuttakursseihin ja korkoihin liittyvät välineet, swap-sopi
mukset ja korkotermiinit (CPC 81339 osittain)

L 356/1212

Toimiala tai osa-ala

— siirtokelpoiset arvopaperit (CPC 81321)
FI

— muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mu
kaan luettuina jalometalliharkot (CPC 71339 osittain)

g) Osallistuminen kaikentyyppisten arvopapereiden anteihin, mu
kaan lukien merkintätakuut ja sijoitukset asiamiehenä (julkisesti
tai yksityisesti) ja näihin anteihin liittyvien palvelujen tarjonta
(CPC 8132)
h) Välitystoiminta rahamarkkinoilla (CPC 81339)

j) Rahoitusvaroihin kuten arvopapereihin, johdannaistuotteisiin ja
muihin siirtokelpoisiin välineisiin liittyvät maksu- ja selvityspalve
lut (CPC 81339 tai CPC 81319)

k) Neuvonta- ja muut liitännäisrahoituspalvelut pankki- ja muita
rahoituspalveluja (pl. vakuutustoiminta) koskevassa kohdassa lue
teltujen toimintamuotojen osalta: luottotiedot ja luottotietoana
lyysit, sijoituksiin ja arvopaperisalkkuihin liittyvä tutkimus ja neu
vonta, yritysostoihin sekä yritysten uudelleenjärjestelyyn liittyvä
neuvonta (CPC 8131 tai CPC 8133)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia luottotietojen keräämisen, säilyttämisen ja toimittamisen
osalta.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään, paitsi luottotietojen keräämisen, säilyttämisen ja toimittamisen
osalta.
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i) Omaisuudenhoito: käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito,
yhteissijoitusten hoito, arvopapereiden talletus- ja notariaattipal
velut (CPC 8119 + CPC 81323)

l) Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tieto 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
jenkäsittely ja siihen liittyvät muiden rahoituspalvelujen tarjoajien 2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
ohjelmistot (CPC 8131)

8. TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT (pl. W/120luokituksen kohdassa 1.A.h–j luetellut)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

Sairaalapalvelut (CPC 9311)

9. MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

Varausten kuvaus

Ennen matkailusta annetussa laissa tarkoitetun matkailutoiminnan aloittamista kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöi
den, yritysten ja yhtiöiden on rekisteröidyttävä Ecuadorin matkailuministeriön alaiseen matkailuyrittäjien ja -yritysten
julkiseen matkailupalvelujen tarjoajien rekisteriin.

FI

A. Hotelli- ja ravintolapalvelut (ml. ateriapalvelut) (CPC 641– 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
643)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

B. Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (CPC 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
7471)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
B) Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät (matkaoppaat mukaan
luettuina)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

10. VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

A. Viihdepalvelut (ml. teatteri-, musiikkiyhtye- ja sirkuspalvelut) 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
(CPC 9619)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

B. Uutis- ja uutistoimistopalvelut (CPC 962)
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C) Matkailijoiden opastuspalvelut (CPC 7472)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

C. Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut (CPC 963) 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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D. Urheilu- ja muut virkistyspalvelut

Varausten kuvaus

11. LIIKENNEPALVELUT (4)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

a) Henkilöliikenne (CPC 7211)

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

FI

A. Meriliikenne
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Toimiala tai osa-ala

b) Tavaraliikenne (CPC 7222), pl. kansallinen kabotaasiliikenne.
Sisältää välineiden siirtämisen niin kauan kuin siitä ei synny tuloa
palveluntarjoajalle.

B. Sisävesiliikenne

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

a) Henkilöliikenne (CPC 7221)

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

C. Rautatieliikenne

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.

a) Henkilöliikenne (CPC 7111)

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

b) Tavaraliikenne (CPC 7112)

D. Tieliikenne

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.

a) Henkilöliikenne

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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b) Tavaraliikenne (CPC 7222), pl. kansallinen kabotaasiliikenne.
Sisältää välineiden siirtämisen niin kauan kuin siitä ei synny tuloa
palveluntarjoajalle.

b) Tavaraliikenne
c) Kaupallisten ajoneuvojen vuokraus kuljettajineen
(CPC 7121 + CPC 7122 + CPC 7123 + CPC 7124)

12. LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUT

A. Meriliikenteen liitännäispalvelut
a) Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut

Kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.

24.12.2016

b) Varastointipalvelut (CPC 742 osittain)

1) Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi että liikenteen liitännäispalvelujen tarjoaminen yleisissä satamissa edellyttää toi
milupaa tai muuta lupaa. Hiilivetyjen lastaaminen, purkaminen ja varastointi on annettava kansallisten, valtion omista
mien yhtiöiden tai sellaisten sekaomistuksessa olevien yhtiöiden tehtäväksi, joiden osakepääomasta valtio omistaa vähin
tään 51 prosenttia.

c) Tulliselvityspalvelut

Varausten kuvaus

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) Konttiasema- ja varastointipalvelut

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

e) Varustamon edustajan palvelut
f) Meriliikenteen huolintapalvelut
FI

g) Alusten vuokrauspalvelut ilman miehistöä (CPC 7213)
h) Hinaus- ja työntöpalvelut (CPC 7214)
i) Meriliikenteen tukipalvelut (CPC 745 osittain)
j) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 749 osittain)

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut (CPC 748 osittain)

Kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.

d) Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen (CPC 7223)

2) Markkinoille pääsy: Kansallinen kohtelu: Ei mitään.

a) Lastinkäsittelypalvelut (CPC 741 osittain)

e) Hinaus- ja työntöpalvelut (CPC 7224)
f) Sisävesiliikenteen tukipalvelut (CPC 745 osittain)
g) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 749 osittain)

C. Rautatieliikenteen liitännäispalvelut

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.

a) Lastinkäsittelypalvelut (CPC 741 osittain)

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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b) Varastointipalvelut (CPC 742 osittain)

1) Markkinoille pääsy: Ei mitään, paitsi että liikenteen liitännäispalvelujen tarjoaminen yleisissä satamissa edellyttää toi
milupaa tai muuta lupaa. Hiilivetyjen lastaaminen, purkaminen ja varastointi on annettava kansallisten, valtion omista
mien yhtiöiden tai sellaisten sekaomistuksessa olevien yhtiöiden tehtäväksi, joiden osakepääomasta valtio omistaa vähin
tään 51 prosenttia.

B. Sisävesiliikenteen liitännäispalvelut

b) Varastointipalvelut (CPC 742 osittain)
c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut (CPC 748 osittain)
d) Hinaus- ja työntöpalvelut (CPC 7113)
e) Rautatiekuljetuspalveluiden tukipalvelut (CPC 743)
f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 749 osittain)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
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D. Tieliikenteen liitännäispalvelut
a) Lastinkäsittelypalvelut (CPC 741 osittain)

Varausten kuvaus

b) Varastointipalvelut (CPC 742 osittain)
c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut (CPC 748 osittain)
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Toimiala tai osa-ala

d) Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen,
joissa on kuljettaja, vuokrauspalvelut (CPC 7124)
FI

e) Tieliikennevälineisiin liittyvät tukipalvelut (CPC 744)
f) Muut tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 749 osittain)

E. Ilmaliikennepalvelujen liitännäispalvelut

a) Maahuolintapalvelut (ml. ateriapalvelut)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia.

b) Varastointipalvelut (CPC 742 osittain)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei sitoumuksia*.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

c) Rahdin kuljetusvälityspalvelut (CPC 748 osittain)

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Euroopan unionin virallinen lehti

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

d) Ilmaliikennevälineiden vuokrauspalvelut miehistöineen (CPC 1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
734)
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

e) Myynti ja markkinointi

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.
2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

24.12.2016

f) Tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä

13. ENERGIAPALVELUT

Varausten kuvaus

Etsintä- ja tuotantosopimusten tekemiseksi ulkomaisten yritysten on avattava sivuliike tai perustettava yritys yhtiölain
mukaisesti, perustettava toimipaikka Ecuadoriin ja nimitettävä asiamies tai laillinen edustaja, jolla on asuinpaikka Ecua
dorissa. Ulkomaiden kansalaisten on ilmoittauduttava julkiseen rekisteriin, ja heidän on nimitettävä laillinen edustaja,
joka on Ecuadorin kansalainen ja jolla on asuinpaikka Ecuadorissa.

FI

A. ETSINTÄÄN JA TUOTANTOON LIITTYVÄT PALVELUT

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Asiaan liittyvät tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut,

1) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

(CPC 8675), pl. valtion hankkimat palvelut

2) Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu: Ei mitään.

Kaivostoimintaan liittyvät palvelut
(CPC 883)
Metallituotteiden, koneiden, laitteiden sekä sähkölaitteiden huoltoja korjauspalvelut
(CPC 8861–8866 osittain)
(CPC 8672), pl. valtion hankkimat palvelut
Tekniset kokonaispalvelut
(CPC 8673), pl. valtion hankkimat palvelut
Liikkeenjohdon konsultointipalvelut
(CPC 865)
Liikkeenjohdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut
(CPC 866)
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Tekniset palvelut

Tekniset testaus- ja analysointipalvelut
(CPC 8676)
(1) ’Kirjelähetyksillä’ tarkoitetaan mille tahansa fyysiselle välineelle kirjoitettua viestiä, joka kuljetetaan ja toimitetaan lähettäjän itse lähetykseen tai sen kuoreen merkitsemään osoitteeseen. Kirjelähetyksiksi ei kat
sota kirjoja, kuvastoja, sanomalehtiä ja muita säännöllisiä julkaisuja.
(2) Postin kuljetus omaan lukuun maitse millä tahansa välineellä.
(3) Postin kuljetus omaan lukuun ilmateitse.
(4) ’Ei sitoumuksia*’ tarkoittaa tällä toimialalla, että sitovia sitoumuksia ei ole tehty, koska palvelun toimittaminen tai tarjoaminen ei olisi teknisesti toteutettavissa.”.
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LIITE XIII
”B JAKSO
EU-OSAPUOLI

Käytetyt lyhenteet ovat seuraavat:
AT Itävalta
BE Belgia
BG Bulgaria
CY Kypros
CZ Tšekki
DE Saksa
DK Tanska
ES Espanja
EE Viro
EU Euroopan unioni, mukaan lukien kaikki sen jäsenvaltiot
FI

Suomi

FR Ranska
EL Kreikka
HR Kroatia
HU Unkari
IE

Irlanti

IT

Italia

LV Latvia
LT Liettua
LU Luxemburg
MT Malta
NL Alankomaat
PL Puola
PT Portugali
RO Romania
SK Slovakia
SI

Slovenia

SE Ruotsi
UK Yhdistynyt kuningaskunta
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24.12.2016
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1. Jäljempänä esitettävässä varausluettelossa ilmoitetaan toimialat, jotka on vapautettu tämän sopimuksen 114 artiklan
mukaisesti ja joihin sovelletaan avainhenkilöstöä ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskevia tämän
sopimuksen 124 artiklan mukaisia varauksia, ja määritellään kyseiset rajoitukset. Luettelossa on seuraavat osat:
a) ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan; ja
b) toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat rajoitukset.
Jos b alakohdassa tarkoitetussa sarakkeessa on ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siinä
mainitsemattomat Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät kyseistä alaa koskevat sitoumukset ilman varauksia (1).
Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tee avainhenkilöstöä ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita
koskevia sitoumuksia sellaisen taloudellisen toiminnan osalta, jota ei vapauteta (pysyy ilman sitoumuksia) tämän
sopimuksen 114 artiklan mukaisesti.
2. Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:
a) ’ISIC Rev. 3.1’ tarkoittaa kaikkia toimialoja koskevaa kansainvälistä toimialaluokitusstandardia sellaisena kuin
Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No 4, ISIC REV 3.1,
2002),
b) ’CPC’ tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen
hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No77, CPC prov, 1991) ja
c) ’CPC ver. 1.0’ tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on
sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Avainhenkilöstöä ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskevia sitoumuksia ei sovelleta, jos heidän
tilapäisen läsnäolonsa tarkoituksena on osallistuminen työntekijöiden ja johdon väliseen riitaan tai neuvotteluun tai
vaikuttaminen muulla tavoin sen tulokseen.
4. Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly pätevyysvaatimuksiin ja -menettelyihin, teknisiin standardeihin tai
lupavaatimuksiin ja -menettelyihin liittyviä toimenpiteitä eikä työllisyys- ja työoloja ja sosiaaliturvaehtoja koskevia
toimenpiteitä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 112 ja 113 artiklassa tarkoitettuja rajoituksia. Vaikka tällaiset
toimenpiteet (esimerkiksi toimiluvan saantia, tutkintotodistusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen
tutkintojen, kielitutkinnot mukaan lukien, läpäisemistä, lainmukaista kotipaikkaa alueella, jolla taloudellista toimintaa
harjoitetaan, ja isäntämaan vähimmäispalkkaa ja työehtosopimuksia koskevien kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen
noudattamista koskeva edellytys) eivät sisälly luetteloon, niitä sovelletaan joka tapauksessa toisen osapuolen
sijoittajien avainhenkilöstöön ja korkeakoulututkinnon suorittaneisiin harjoittelijoihin. Tämän sopimuksen 107
artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolten myöntämiä
tukia.
5. Maahantuloa, oleskelua, työskentelyä ja sosiaaliturvaehtoja koskevia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lakien ja
asetusten kaikkia vaatimuksia sovelletaan edelleen, myös oleskeluaikaa, vähimmäispalkkaa ja työehtosopimuksia
koskevia asetuksia, vaikka ne eivät sisältyisi luetteloon.
6. Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita sijoittautumissitoumuksia koskevan luettelon mukaisten julkisten monopolien ja
yksinoikeuksien olemassaoloa.
7. Toimialoilla, joilla sovelletaan taloudellista tarveharkintaa, sen pääasiallisena perusteena on sen Euroopan unionin
jäsenvaltion tai alueen markkinatilanteen arviointi, jolla palvelua aiotaan tarjota, mukaan luettuna olemassa olevien
palveluntarjoajien määrä ja niihin kohdistuvat vaikutukset.
8. Varausluettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi eivätkä ne näin ollen
luo välittömästi oikeuksia yksittäisille luonnollisille tai oikeushenkilöille.

(1) Vaikka tietyllä alalla ei ole Euroopan unionin jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siihen voidaan kuitenkin soveltaa horisontaalisia varauksia
tai alakohtaisia Euroopan unionin laajuisia varauksia.

KAIKKI TOIMIALAT

Varausten kuvaus

Taloudellinen tarveharkinta
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Toimiala tai osa-ala

BG, HU: Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden osalta edellytetään taloudellista tarveharkintaa.
FI

KAIKKI TOIMIALAT

Yritysten sisäisten siirtojen soveltamisala
BG: Yritysten sisällä toiseen maahan lähetettyjen henkilöiden lukumäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseessä olevan
bulgarialaisen oikeushenkilön vuosittain työllistämien Euroopan unionin kansalaisten määrästä: Jos työllistettyjä on vä
hemmän kuin 100, yritysten sisällä toiseen maahan lähetettyjen määrä voi ylittää 10 prosenttia, jos siihen saadaan lupa.
HU: Ei sitoumuksia luonnollisten henkilöiden osalta, jotka ovat olleet osakkaina toisen osapuolen oikeushenkilössä.

Toimitusjohtajat ja tilintarkastajat
AT: Oikeushenkilöiden sivuliikkeiden toimitusjohtajien on asuttava Itävallassa; Itävallan kauppalain noudattamisesta vas
taavien, oikeushenkilön tai sivuliikkeen palveluksessa olevien luonnollisten henkilöiden kotipaikan on oltava Itävallassa.
FI: Ulkomaalainen, joka toimii yksityisyrittäjänä, tarvitsee elinkeinoluvan ja hänen on asuttava vakituisesti Euroopan
unionissa. Kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta televiestintäpalveluja osakeyhtiön toimitusjohtajaa koskee kansalaisuusja asuinpaikkavaatimus. Televiestintäpalvelujen alalla toimitusjohtajan edellytetään asuvan vakinaisesti maassa.
FR: Teollisen, kaupallisen tai käsiteollisen yrityksen toimitusjohtajalla on oltava erityisvaltuutus, jollei hänellä ole oleske
lulupaa.
RO: Kaupallisten yhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien enemmistön on oltava Romanian kansalaisia.
SE: Oikeushenkilön tai sivuliikkeen toimitusjohtajan on asuttava Ruotsissa.

KAIKKI TOIMIALAT

Euroopan unionin virallinen lehti

KAIKKI TOIMIALAT

Tunnustaminen
EU: Euroopan unionin direktiivejä tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta sovelletaan ainoastaan Euroo
pan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin. Oikeus harjoittaa säänneltyä ammattia yhdessä Euroopan unionin jäsenval
tiossa ei merkitse oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (1).

4. TEOLLISUUS (2)

HR: Kustantajaa koskee asuinpaikkavaatimus.

(ISIC rev 3.1: 22), pl. palkkio- ja sopimusperusteinen kustantami IT: Kustantajaa koskee kansalaisuusvaatimus.
nen ja painaminen (3)

24.12.2016

H. Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

Varausten kuvaus

PL: Sanoma- ja aikakauslehtien päätoimittajaa koskee kansalaisvaatimus.
SE: Kustantajaa ja kustannus- tai painoyrityksen omistajaa koskee asuinpaikkavaatimus.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

6. YRITYSPALVELUT
FI

A. Ammatilliset palvelut
a) Lakiasiainpalvelut

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Kansallisen (Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot) oikeuden harjoittamiseen vaadittava
asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. Espanjassa toimivaltaiset viranomaiset voi
vat myöntää tähän poikkeuksia.

FR: Asianajajat voivat harjoittaa ’avocat auprès de la Cour de Cassation’ ja ’avocat auprès du Conseil d'Etat’ -ammatteja
kiintiöiden rajoissa ja kansalaisuusvaatimuksen täyttyessä.
HR: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaati
muksen (EU-jäsenvaltion kansalaisuus) täyttymistä.
HU: Asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Ulkomais
ten asianajajien harjoittamat lakiasiainpalvelut on rajattu oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen ja sen on tapahduttava
unkarilaisen asianajajan tai lakiasiaintoimiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.
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(CPC 861) (4),
pl. julkisia tehtäviä hoitavien oikeusalan ammattilaisten (kuten no
taarit, huissiers de justice ja muut officiers publics et ministériels) tarjo BE, FI: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaati
amat oikeudelliset neuvontapalvelut sekä oikeudelliset asiakirja- ja muksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Belgiassa sovelletaan kiintiöitä ’Cour de cassation’ -oikeusistuimessa
esiintymiseen muissa kuin rikosoikeudellisissa tapauksissa.
todistuspalvelut
BG: Ulkomaiset asianajajat voivat tarjota oikeudellista edustusta koskevia palveluja ainoastaan oman maansa kansalais
ten osalta, ja edellytyksenä on vastavuoroisuus ja yhteistyö bulgarialaisen asianajajan kanssa. Oikeudellista sovittelua
koskevien palvelujen tarjoaminen edellyttää vakinaista asuinpaikkaa.

LV: Valan tehneitä asianajajia, joille edustaminen rikosoikeudenkäynneissä on varattu, koskee kansalaisuusvaatimus.
DK: Ainoastaan asianajajat, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa, voivat markkinoida oikeudellista neuvontaa.
Tanskalaisen elinkeinoluvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto.
LU: Luxemburgin ja Euroopan unionin oikeuteen liittyvien lakiasiainpalvelujen tarjoaminen edellyttää kansalaisuusvaati
muksen täyttymistä.
SE: Asianajajaliiton jäsenyys, joka on tarpeen ainoastaan käytettäessä ruotsalaista ’advokat’-ammattinimikettä, edellyttää
asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä.
L 356/1221

FR: Laskentatoimen palvelujen ja kirjanpitopalvelujen tarjoaminen edellyttää talous-, finanssi- ja teollisuusministerin
(CPC 86212, muut kuin ’tilintarkastuspalvelut’, CPC 86213, CPC päätöstä ulkoministerin suostumuksella. Yli viiden vuoden oleskelua ei voida vaatia.
86219 ja CPC 86220)
b) 1. Laskentatoimen palvelut ja kirjanpitopalvelut

Varausten kuvaus

b) 2. Tilintarkastuspalvelut

AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa ja Itävallan erityislainsäädännössä (esim. osakeyhtiölaki, pörssilaki,
(CPC 86211 ja CPC 86212, muut kuin laskentatoimen palvelut) pankkilaki jne.) säädettyjen tilintarkastusten suorittaminen edellyttävät kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.
DK: Asuinpaikkavaatimus.

FI

ES: Tilintarkastajien ja sellaisten yritysten, joita yhtiöoikeudesta annettu kahdeksas ETY:n direktiivi ei kata, hallintohenki
löstöä, johtajia ja osakkaita koskee kansalaisuusvaatimus.

L 356/1222

Toimiala tai osa-ala

FI: Suomalaisen osakeyhtiön tilintarkastajista vähintään yhtä koskee asuinpaikkavaatimus.
EL: Tilintarkastajia koskee kansalaisuusvaatimus.
HR: Ainoastaan viralliset tilintarkastajat, joilla on Kroatian tilintarkastajien kamarin virallisesti tunnustama lupa, voivat
tarjota tilintarkastuspalveluja.
IT: Sellaisten yritysten, joita yhtiöoikeudesta annettu kahdeksas ETY:n direktiivi ei kata, hallintohenkilöstöä, johtajia ja
osakkaita koskee kansalaisuusvaatimus. Yksittäisiä tilintarkastajia koskee asuinpaikkavaatimus.
SE: Tiettyjen oikeushenkilöiden, mm. kaikkien osakeyhtiöiden, tilintarkastuspalveluja voivat tarjota ainoastaan Ruotsissa
hyväksytyt tilintarkastajat. Hyväksyminen edellyttää maassa asumista.

AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.
BG, SI: Asiantuntijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
HU: Asuinpaikkavaatimus.

d) Arkkitehtipalvelut

EE: Vähintään yhden vastuullisista henkilöistä (hankkeen johtajan tai konsultin) on asuttava Virossa.

ja
e) Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut

BG: Ulkomaisilla asiantuntijoilla on oltava vähintään kahden vuoden kokemus rakennusalalta. Kaupunkisuunnittelu- ja
maisemasuunnittelupalvelujen osalta sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

(CPC 8671 ja CPC 8674)

EL, HR, HU, SK: Asuinpaikkavaatimus.

f) Tekniset palvelut

EE: Vähintään yhden vastuullisista henkilöistä (hankkeen johtajan tai konsultin) on asuttava Virossa.

ja

BG: Ulkomaisilla asiantuntijoilla on oltava vähintään kahden vuoden kokemus rakennusalalta.

g) Tekniset kokonaispalvelut

EL, HR, HU, SK: Asuinpaikkavaatimus.
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c) Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut
(CPC 863) (5)

(CPC 8672 ja CPC 8673)

CZ, IT, SK: Asuinpaikkavaatimus.

(CPC 9312 ja CPC 85201 osittain)

CZ, EE, RO, SK: Ulkomaiset luonnolliset henkilöt tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten luvan.

24.12.2016

h) Lääkäripalvelut (ml. psykologit) ja hammashoitopalvelut

Varausten kuvaus

BE, LU: Korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten ulkomaisille luonnolli
sille henkilöille myöntämän luvan.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

BG, CY, MT: Kansalaisuusvaatimus
FI

DE: Kansalaisuusvaatimus, josta voidaan poikkeuksellisesti myöntää vapautus, mikäli se on perusteltua kansanterveyttä
koskevien syiden nojalla.
DK: Lupa jonkin erityistehtävän suorittamiseen voidaan antaa tietyin rajoituksin enintään 18 kuukaudeksi, ja se edellyt
tää maassa asumista.
FR: Kansalaisuusvaatimus Pääsy mahdollista vuosittain vahvistettavien kiintiöiden rajoissa.
LV: Ulkomaalaiset tarvitsevat lääkärinä toimimiseen luvan paikallisilta terveysviranomaisilta; lupa perustuu lääkäreitä ja
hammaslääkäreitä koskevaan alueelliseen tarveharkintaan.
PL: Ulkomaalaiset tarvitsevat lääkärinä toimimiseen luvan. Ulkomaisilla lääkäreillä on rajoitettu äänioikeus ammattika
mareissa.
PT: Psykologeja koskee asuinpaikkavaatimus.
BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: Kansalaisuusvaatimus.

(CPC 932)

CZ, SK: Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.
IT: Asuinpaikkavaatimus.
PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat anoa toimilupaa.

j) 1. Kätilöpalvelut
(CPC 93191 osittain)

AT: Voidakseen ryhtyä harjoittamaan ammattia Itävallassa asianomaisen henkilön on täytynyt harjoittaa kyseistä am
mattia vähintään kolmen vuoden ajan ennen toiminnan aloittamista Itävallassa.
BE, LU: Korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten ulkomaisille luonnolli
sille henkilöille myöntämän luvan.
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i) Eläinlääkintäpalvelut

CZ, CY, EE, RO, SK: Ulkomaiset luonnolliset henkilöt tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten luvan.
FR: Kansalaisuusvaatimus. Pääsy mahdollista vuosittain vahvistettavien kiintiöiden rajoissa.
HU: Kansalaisuusvaatimus.
IT: Asuinpaikkavaatimus.
LV: Taloudellinen tarve määritellään sen mukaan, mikä on kyseisellä alueella toimivien kätilöiden kokonaismäärä; luvan
myöntävät paikalliset terveysviranomaiset.
PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat anoa toimilupaa.

L 356/1223

j) 2. Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoi AT: Ulkomaiset palveluntarjoajat voivat toimia ainoastaan seuraavissa tehtävissä: sairaanhoitajat, fysioterapeutit, työtera
tohenkilöstön palvelut
peutit, puheterapeutit ja ravitsemusterapeutit. Voidakseen ryhtyä harjoittamaan ammattia Itävallassa asianomaisen hen
kilön on täytynyt harjoittaa kyseistä ammattia vähintään kolmen vuoden ajan ennen toiminnan aloittamista Itävallassa.
(CPC 93191 osittain)

Varausten kuvaus

BE, FR, LU: Korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten ulkomaisille luon
nollisille henkilöille myöntämän luvan.

L 356/1224

Toimiala tai osa-ala

CY, CZ, EE, RO, SK: Ulkomaiset luonnolliset henkilöt tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten luvan.
HU: Kansalaisuusvaatimus.
FI

DK: Lupa jonkin erityistehtävän suorittamiseen voidaan antaa tietyin rajoituksin enintään 18 kuukaudeksi, ja se edellyt
tää maassa asumista.
CY, CZ, EL, IT: Sovelletaan taloudellista tarveharkintaa: päätös tehdään asianomaisen alueen avoimien virkojen ja tarpei
den perusteella.
LV: Taloudellinen tarve määritellään sen mukaan, mikä on kyseisellä alueella toimivien sairaanhoitajien kokonaismäärä;
luvan myöntävät paikalliset terveysviranomaiset.
k) Farmaseuttisten tuotteiden sekä lääkinnällisten ja ortopedisten FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaisilla on kuitenkin pääsy vahvistettujen kiintiöiden rajoissa edel
tuotteiden vähittäismyynti
lyttäen, että palvelujen tarjoaja on suorittanut farmasia-alan tutkinnon Ranskassa.
DE, EL, SK: Kansalaisuusvaatimus.
HU: Kansalaisuusvaatimus lukuun ottamatta farmaseuttisten tuotteiden sekä lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden
vähittäismyyntiä (CPC 63211).
IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

D. Kiinteistöpalvelut (7)

a) Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat kiinteis FR, HU, IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.
töpalvelut
LV, MT, SI: Kansalaisuusvaatimus.
(CPC 821)

b) Palkkio- tai sopimusperusteiset kiinteistöpalvelut

DK: Asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusvirasto ole myöntänyt poikkeusta.

(CPC 822)

FR, HU, IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.
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(CPC 63211)
sekä muut farmaseuttien tarjoamat palvelut (6)

CY (ainoastaan Ecuadorin osalta), LV, MT, SI: Kansalaisuusvaatimus.

E. Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa

EU: Korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Asiantuntijoita koskee kansa
laisuusvaatimus.

24.12.2016

e) Henkilökohtaisiin ja kotitaloustarvikkeisiin liittyvät
(CPC 832)

f) Televiestintälaitteiden vuokraus

Varausten kuvaus

EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC 7541)

FI

F. Muut yrityspalvelut

e) Tekniset testaus- ja analysointipalvelut

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

IT, PT: Biologeja ja kemistejä koskee asuinpaikkavaatimus.

(CPC 8676)

(CPC 881 osittain)

j) 2. Turvallisuus- ja vartiointipalvelut

BE: Johtohenkilöstöä koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.
DK: Johtajiin ja lentokenttäturvallisuuspalveluihin sovelletaan kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusta.
ES, PT: Erikoistunutta henkilöstöä koskee kansalaisuusvaatimus.
FR: Toimitusjohtajia ja johtajia koskee kansalaisuusvaatimus.
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f) Maa-, riista- ja metsätalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultoin IT: Agronomeja ja maatalousneuvojia (’periti agrari’) koskee asuinpaikkavaatimus.
tipalvelut

IT: Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus turvallisuusvartiointipalveluja ja arvoesineiden kuljettamista varten tarvittavan
luvan saamiseksi.

k) Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut

BG: Asiantuntijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC 8675)

DE: Julkisesti tehtäväänsä nimitettyjä maanmittausinsinöörejä koskee kansalaisuusvaatimus.
FR: Omistusoikeuksien määrittämiseen ja maaoikeuteen liittyvien maanmittaustoimien osalta sovelletaan kansalaisuus
vaatimusta.
IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

MT: Kansalaisuusvaatimus.

L 356/1225

l) 1. Alusten huolto ja korjaus
(CPC 8868 osittain)

l) 2. Rautatiekaluston huolto ja korjaus

Varausten kuvaus

LV: Kansalaisuusvaatimus.

(CPC 8868 osittain)

FI

l) 3. Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja EU: Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien ja moottorikelkkojen huollon ja korjauksen osalta asiantuntijoita ja korkea
koulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
maantieliikenteen kuljetusvälineiden huolto ja korjaus

L 356/1226

Toimiala tai osa-ala

(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain ja CPC 8868 osittain)

l) 5. Metallituotteiden, koneiden (ei toimisto-), laitteiden (ei kulje EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
tus- ja toimisto-) sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustarvikkeiden
huolto ja korjaus (8)

m) Rakennusten puhtaanapitopalvelut

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Asiantuntijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC 874)

HR, LV: Erikoisvalokuvauspalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

(CPC 875)

PL: Ilmavalokuvauspalvelujen tarjoamiseen sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

p) Kustantaminen ja painaminen

HR: Kustantajaa koskee asuinpaikkavaatimus.

(CPC 88442)

SE: Kustantajaa ja kustannus- tai painoyrityksen omistajaa koskee asuinpaikkavaatimus.

r) 1. Käännös- ja tulkkauspalvelut

FI: Virallisia kielenkääntäjiä koskee asuinpaikkavaatimus.

(CPC 87905)

DK: Virallisia kielenkääntäjiä ja tulkkeja koskee asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusvirasto ole
myöntänyt poikkeusta.

q) Kokouspalvelut

SI: Kansalaisuusvaatimus.

(CPC 87909 osittain)

24.12.2016

n) Valokuvauspalvelut
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(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 ja CPC 8866)

r) 3. Perintätoimistojen palvelut

Varausten kuvaus

BE, EL, IT: Kansalaisuusvaatimus.

(CPC 87902)

BE, EL, IT: Kansalaisuusvaatimus.

FI

r) 4. Luottotietopalvelut

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

(CPC 87901)

r) 5. Kopiointipalvelut
(CPC 87904) ( )
9

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Asiantuntijoita ja
korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
LV: Asiantuntijoita koskee taloudellinen tarveharkinta ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita kansalaisuus
vaatimus.

9. JAKELUPALVELUT
(pl. aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden jakelu)
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8. RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PAL BG: Ulkomaisilla asiantuntijoilla on oltava vähintään kahden vuoden kokemus rakennusalalta.
VELUT (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC
516, CPC 517 ja CPC 518)

C. Vähittäiskaupan palvelut (10)

c) Elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut

FR: Tupakkakauppiaita (buraliste) koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC 631)

10. KOULUTUSPALVELUT (ainoastaan yksityisesti rahoitetut pal
velut)

(CPC 921)

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan
oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

L 356/1227

A. Alemman perusasteen koulutuspalvelut

Varausten kuvaus

IT: Palveluntarjoajia, joilla on lupa myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, koskee kansalaisuusvaatimus.
EL: Opettajia koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC 922)

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan
oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

FI

B. Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelut

L 356/1228

Toimiala tai osa-ala

IT: Palveluntarjoajia, joilla on lupa myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, koskee kansalaisuusvaatimus.
EL: Opettajia koskee kansalaisuusvaatimus.
LV: Vammaisille opiskelijoille tarkoitettuihin keskiasteen teknisen ja ammatillisen koulutuksen kaltaisiin koulutuspalve
luihin (CPC 9224) sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

(CPC 923)

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan
oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.
CZ, SK: Korkea-asteen koulutuspalveluihin, lukuun ottamatta teknisiä ja ammatillisia keskiasteen jälkeisiä koulutuspalve
luja (CPC 92310), sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.
IT: Palveluntarjoajia, joilla on lupa myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, koskee kansalaisuusvaatimus.
DK: Opettajia koskee kansalaisuusvaatimus.

12. RAHOITUSPALVELUT

A. Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
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C. Korkea-asteen koulutuspalvelut

AT: Sivuliikkeen johdossa on oltava kaksi Itävallassa asuvaa luonnollista henkilöä.
EE: Ensivakuutusten osalta vakuutusosakeyhtiön, jossa on ulkomaista pääomaa, johtokuntaan voi kuulua muiden kuin
Euroopan unionin maiden kansalaisia ainoastaan suhteessa ulkomaisen pääoman osuuteen ja enintään puolet johtokun
nan jäsenten määrästä. Tytäryhtiön tai itsenäisen yrityksen johtajan on asuttava vakinaisesti Virossa.
ES: Aktuaarin ammatin harjoittajia koskee asuinpaikkavaatimus, ja heillä on oltava kolmen vuoden kokemus.
HR: Asuinpaikkavaatimus.
IT: Aktuaarin ammattia koskee asuinpaikkavaatimus.

PL: Vakuutusten välittäjiä koskee asuinpaikkavaatimus.

24.12.2016

FI: Vakuutusyhtiön toimitusjohtajien ja vähintään yhden tilintarkastajan asuinpaikan on oltava Euroopan unionissa, ellei
vät toimivaltaiset viranomaiset ole myöntäneet poikkeusta. Ulkomaisen vakuutusyhtiön pääasiamiehen asuinpaikan on
oltava Suomessa, ellei yhtiön päätoimipaikka sijaitse Euroopan unionissa.

B. Pankki- ja muut rahoituspalvelut (pl. vakuutuspalvelut)

Varausten kuvaus

BG: Pääjohtajan ja liikkeenjohdon edustajan pysyvän asuinpaikan on oltava Bulgariassa.
FI: Luottolaitosten toimitusjohtajien ja vähintään yhden tilintarkastajan asuinpaikan on oltava Euroopan unionissa, ellei
Rahoitustarkastus ole myöntänyt poikkeusta. Johdannaispörssin välittäjän (yksityishenkilö) asuinpaikan on oltava Euroo
pan unionissa.

FI

HR: Asuinpaikkavaatimus. Johtokunnan on johdettava luottolaitoksen liiketoimintaa Kroatian alueelta. Ainakin yhden
johtokunnan jäsenen on osattava kroaattia sujuvasti.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

IT: Rahoituspalvelujen tarjoajien (’promotori di servizi finanziari’) on asuttava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion
alueella.
LT (Kolumbian ja Perun osalta): Johtajista vähintään yhden on oltava Euroopan unionin kansalainen.
LT (Ecuadorin osalta): Vähintään yhden pankin johtajista on puhuttava liettuan kieltä ja asuttava vakinaisesti Liettuan ta
savallassa.
PL: Pankin hallituksen jäsenistä vähintään yhtä koskee kansalaisuusvaatimus.

(ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut)
A. Sairaalapalvelut
(CPC 9311)
B. Sairaankuljetuspalvelut

FR: Johtotehtäviin pääsyn edellytyksenä olevaa hyväksyntää myönnettäessä otetaan huomioon paikallisen johtohenkilös
tön saatavuus.
LV: Lääkäreihin, hammaslääkäreihin, kätilöihin, sairaanhoitajiin, fysioterapeutteihin ja avustavaan hoitohenkilöstöön so
velletaan taloudellista tarveharkintaa.
PL: Ulkomaalaiset tarvitsevat lääkärinä toimimiseen luvan. Ulkomaisilla lääkäreillä on rajoitettu äänioikeus ammattika
mareissa.

(CPC 93192)
C. Hoitolaitosten palvelut, muut kuin sairaalapalvelut
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13. TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT

(CPC 93193)
E. Sosiaalipalvelut
(CPC 933)

14. MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

A. Hotelli- ja ravintolapalvelut sekä ateriapalvelut

HR: Kotitalouksissa ja pientiloilla tarjottaviin kestitys- ja ateriapalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

L 356/1229

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643),
pl. ilmaliikenteen ateriapalvelut (11)

BG: Ulkomaalaisten johtajien määrä ei saa ylittää Bulgarian kansalaisuutta olevien johtajien määrää, jos julkisen (valtiol
lisen ja/tai kunnallisen) pääoman osuus bulgarialaisessa yrityksessä on enemmän kuin 50 prosenttia.

Varausten kuvaus

B. Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (matkaop BG: Ulkomaalaisten johtajien määrä ei saa ylittää Bulgarian kansalaisuutta olevien johtajien määrää, jos julkisen (valtiol
paiden palvelut mukaan luettuina)
lisen ja/tai kunnallisen) pääoman osuus bulgarialaisessa yrityksessä on enemmän kuin 50 prosenttia.

L 356/1230

Toimiala tai osa-ala

(CPC 7471)
ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT: Kansalaisuusvaatimus.

(CPC 7472)

ES, IT: Oikeus ammatin harjoittamiseen varataan paikallisille matkaopasjärjestöille.

FI

C. Matkailijoiden opastuspalvelut

15. VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT
(muut kuin audiovisuaalipalvelut)

(CPC 9619)
16. LIIKENNE PALVELUT
A. Meriliikenne
a) Kansainvälinen henkilöliikenne

EU: Alusten miehistöä koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC 7211 ilman kansallista kabotaasiliikennettä)

AT: Toimitusjohtajien enemmistöä koskee kansalaisuusvaatimus.

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Viihdepalvelut (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye-, sirkus- ja FR: Johtotehtäviin pääsyn edellytyksenä oleva hyväksyntä edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä, jos hyväk
diskopalvelut)
syntä tarvitaan yli kahdeksi vuodeksi.

b) Kansainvälinen tavaraliikenne
(CPC 7212 ilman kansallista kabotaasiliikennettä) (12)
D. Tieliikenne
a) Henkilöliikenne

AT: Niitä henkilöitä ja osakkaita, joilla on oikeus edustaa oikeushenkilöä tai avointa yhtiötä, koskee kansalaisuusvaati
mus.

(CPC 7121 ja CPC 7122)

DK, HR: Johtajia koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.
BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.

(CPC 7123, pl. postin kuljetus omaan lukuun ( ))
13

AT: Niitä henkilöitä ja osakkaita, joilla on oikeus edustaa oikeushenkilöä tai avointa yhtiötä, koskee kansalaisuusvaati
mus.

24.12.2016

b) Tavaraliikenne

Varausten kuvaus

BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.

AT: Toimitusjohtajia koskee kansalaisuusvaatimus.

FI

E. Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetus (14)

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

(CPC 7139)

17. LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUT (15)

EU: Hinaus- ja työntöpalvelujen sekä meriliikenteen tukipalvelujen henkilöstöä koskee kansalaisuusvaatimus.

a) Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut

AT: Kohdissa a, d, g, h ja i mainittujen alojen toimitusjohtajia koskee kansalaisuusvaatimus.

b) Varastointipalvelut

BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.

(CPC 742 osittain)

DK: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

c) Tulliselvityspalvelut

EL: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

d) Konttiasema- ja varastointipalvelut

IT: ’Raccomandatario marittimo’ -ammatin harjoittajia koskee asuinpaikkavaatimus.

e) Varustamon edustajan palvelut
f) Meriliikenteen huolintapalvelut

Euroopan unionin virallinen lehti

A. Meriliikenteen liitännäispalvelut

g) Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen
(CPC 7213)
h) Hinaus- ja työntöpalvelut
(CPC 7214)
i) Meriliikenteen tukipalvelut
(CPC 745 osittain)
(CPC 749 osittain)

L 356/1231

j) Muut tuki- ja liitännäispalvelut

B. Sisävesiliikenteen liitännäispalvelut

Varausten kuvaus

EU: Miehistöä koskee kansalaisuusvaatimus.

e) Hinaus- ja työntöpalvelut

L 356/1232

Toimiala tai osa-ala

(CPC 7224)
FI

f) Sisävesiliikenteen tukipalvelut
(CPC 745 osittain)

C. Tieliikenteen liitännäispalvelut
d) Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen
joissa on kuljettaja, vuokrauspalvelut

AT: Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on kuljettaja, vuokrauspalvelujen osalta niitä henki
maantieajoneuvojen, löitä ja osakkeen omistajia, joilla on oikeus edustaa oikeushenkilöä tai avointa yhtiötä, koskee kansalaisuusvaatimus.
BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.
DK: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

e) Tulliselvityspalvelut

EL: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.
PL: Tulliselvityspalvelujen suoraa edustusta koskevat kansalliset rajoitukset: tulliselvityksen voivat suorittaa ainoastaan
tulliasioitsijat, jotka asuvat Euroopan unionin alueella.
FR: Ei sitoumuksia, paitsi jos vastavuoroisuutta noudatetaan täysimääräisesti.
NL: Luonnollisten tai oikeushenkilöiden toimiminen tulliedustajana hyväksytään tarkastajan harkinnan mukaan yleisen
tullilain (General Customs Act) 1 §:n 3 ja 9 kohdan mukaisesti. Lupaa ei anneta, jos hakija on saanut peruuttamattoman
tuomion rikoksesta lupahakemusta edeltävien viiden vuoden aikana. Tulliedustajien, jotka eivät asu Alankomaissa tai
jotka eivät ole sijoittautuneet sinne, edellytetään hankkivan asuinpaikan Alankomaista tai perustavan sinne kiinteän toi
mipaikan ennen toimimista luvan saaneena tulliedustajana.

D. Rautatieliikenteen liitännäispalvelut (16)

BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.

a) Tulliselvityspalvelut

DK: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.
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(CPC 7124)

EL: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.
PL: Tulliselvityspalvelujen suoraa edustusta koskevat kansalliset rajoitukset: tulliselvityksen voivat suorittaa ainoastaan
tulliasioitsijat, jotka asuvat Euroopan unionin alueella.
FR: Ei sitoumuksia, paitsi jos vastavuoroisuutta noudatetaan täysimääräisesti.
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NL: Luonnollisten tai oikeushenkilöiden toimiminen tulliedustajana hyväksytään tarkastajan harkinnan mukaan yleisen
tullilain (General Customs Act) 1 §:n 3 ja 9 kohdan mukaisesti. Lupaa ei anneta, jos hakija on saanut peruuttamattoman
tuomion rikoksesta lupahakemusta edeltävien viiden vuoden aikana. Tulliedustajien, jotka eivät asu Alankomaissa tai
jotka eivät ole sijoittautuneet sinne, edellytetään hankkivan asuinpaikan Alankomaista tai perustavan sinne kiinteän toi
mipaikan ennen toimimista luvan saaneena tulliedustajana.

Varausten kuvaus

E. Ilmaliikennepalvelujen liitännäispalvelut

BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.

a) Tulliselvityspalvelut

DK: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

EL: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.
FI

PL: Tulliselvityspalvelujen suoraa edustusta koskevat kansalliset rajoitukset: tulliselvityksen voivat suorittaa ainoastaan
tulliasioitsijat, jotka asuvat Euroopan unionin alueella.
FR: Ei sitoumuksia, paitsi jos vastavuoroisuutta noudatetaan täysimääräisesti.
NL: Luonnollisten tai oikeushenkilöiden toimiminen tulliedustajana hyväksytään tarkastajan harkinnan mukaan yleisen
tullilain (General Customs Act) 1 §:n 3 ja 9 kohdan mukaisesti. Lupaa ei anneta, jos hakija on saanut peruuttamattoman
tuomion rikoksesta lupahakemusta edeltävien viiden vuoden aikana. Tulliedustajien, jotka eivät asu Alankomaissa tai
jotka eivät ole sijoittautuneet sinne, edellytetään hankkivan asuinpaikan Alankomaista tai perustavan sinne kiinteän toi
mipaikan ennen toimimista luvan saaneena tulliedustajana.

a) Putkijohtoja pitkin kuljetettujen muiden tuotteiden kuin polt
toaineiden varastointipalvelut
(CPC 742 osittain)

18. ENERGIAPALVELUT

A. Kaivostoimintaan liittyvät palvelut

Euroopan unionin virallinen lehti

F. Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetusten AT: Toimitusjohtajia koskee kansalaisuusvaatimus.
liitännäispalvelut (17)

SK: Asuinpaikkavaatimus.

(CPC 883) ( )
18

19. MUUT MUUALLE LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT

EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

L 356/1233

a) Pesu-, puhdistus- ja värjäyspalvelut
(CPC 9701)

b) Kampaamopalvelut
(CPC 97021)

Varausten kuvaus

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Asiantunti
joita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

L 356/1234

Toimiala tai osa-ala

AT: Korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
FI

c) Kosmetologin käsittely, käsi- ja jalkahoitopalvelut
(CPC 97022)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Asiantunti
joita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
AT: Korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

d) Muut kauneudenhoitopalvelut, muualle luokittelemattomat
(CPC 97029)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Asiantunti
joita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
AT: Korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

(CPC ver. 1.0 97230)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
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(9)
(10)

Jotta kolmansien maiden kansalaisten tutkinnot voidaan tunnustaa koko Euroopan unionissa, on neuvoteltava tämän sopimuksen 129 artiklan mukainen vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus.
Tämä toimiala ei sisällä teollisuuteen liittyviä neuvontapalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtaan 6.F.h.
Palkkio- ja sopimusperusteinen kustantaminen ja painaminen sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtaan 6.F.p.
Sisältää oikeudelliset neuvonta- ja edustuspalvelut, välimies- ja sovittelupalvelut sekä oikeudelliset asiakirja- ja todistuspalvelut.
Ainoastaan julkista kansainvälistä oikeutta, Euroopan unionin oikeutta ja sellaisen hallintoalueen oikeutta, jolla palveluntarjoaja tai sen henkilöstö on oikeutettu toimimaan lakimiehenä, koskevien lakiasiain
palvelujen tarjoaminen on sallittua, ja siihen sovelletaan muiden palvelujen tavoin Euroopan unionin jäsenvaltioiden lupavaatimuksia ja -menettelyjä. Kansainväliseen oikeuteen ja ulkomaiseen oikeuteen
liittyviä lakiasiainpalveluja tarjoavilla asianajajilla ne voivat tarkoittaa paikallisten eettisten sääntöjen noudattamista, kotimaan ammattinimikkeen käyttämistä (jollei isäntämaan ammattinimikkeen käytölle ole
saatu hyväksyntää), vakuutusta koskevien vaatimusten täyttämistä, yksinkertaista rekisteröitymistä isäntämaan asianajajaliittoon tai yksinkertaistettua hyväksymistä isäntämaan asianajajaliiton jäseneksi
soveltuvuuskokeen kautta ja lainmukaisen kotipaikan tai toimipaikan sijaitsemista isäntämaassa. Euroopan unionin oikeuteen liittyviä lakiasiainpalveluja voi tarjota Euroopan unionissa asianajajaliittoon
hyväksytty täysin pätevä asianajaja henkilökohtaisesti tai niitä voidaan tarjota hänen kauttaan, ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuteen liittyviä lakiasiainpalveluja voi periaatteessa tarjota kyseisen
Euroopan unionin jäsenvaltion asianajajaliittoon hyväksytty täysin pätevä asianajaja henkilökohtaisesti tai niitä voidaan tarjota hänen kauttaan. Näin ollen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimissa ja
muissa toimivaltaisissa viranomaisissa saattaa edellyttää täysjäsenyyttä kyseisen Euroopan unionin jäsenvaltion asianajajaliitossa, koska tällöin on kyse Euroopan unionin ja kansallisen prosessioikeuden
harjoittamisesta. Joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa ulkomaiset asianajajat, joita ei ole hyväksytty asianajajaliiton täysjäseniksi, voivat kuitenkin edustaa siviilioikeudellisissa menettelyissä osapuolta,
joka on sellaisen valtion kansalainen tai kuuluu sellaiselle valtiolle, jossa asianajajalla on lupa harjoittaa ammattiaan.
Ei sisällä verokysymyksiin liittyviä oikeudellisia neuvonta- ja edustuspalveluja, jotka sisältyvät kohtaan 1.A.a, Lakiasiainpalvelut.
Farmaseuttisten tuotteiden tarjoaminen yleisesti on muun palveluntarjoamisen tavoin luvanvaraista, ja siihen sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä. Yleisenä
sääntönä on, että tämä toiminta on varattu farmaseuteille. Joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa ainoastaan reseptilääkkeiden toimittaminen on varattu farmaseuteille.
Tässä tarkoitetut palvelut liittyvät kiinteistönvälittäjien ammattiin, eivätkä ne vaikuta kiinteistöjä ostavien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksiin ja/tai heitä koskeviin rajoituksiin.
Kuljetusvälineiden huolto- ja korjauspalvelut (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) sisältyvät kohtiin 6.F.l.1–6.F.l.4.
Toimistokoneiden ja -laitteiden, ml. tietokoneet, huolto- ja korjauspalvelut (CPC 845) sisältyvät kohtaan 6.B. Tietokonepalvelut.
Ei sisällä tulostuspalveluja, jotka kuuluvat luokkaan CPC 88442 ja jotka sisältyvät kohtaan 6.F.p.
Ei sisällä huolto- ja korjauspalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtiin 6.B ja 6.F.l.
Ei sisällä energiatuotteiden vähittäiskaupan palveluja, jotka sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtiin 18.E ja 18.F.
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e) Kylpyläpalvelut ja muut kuin terapeuttiset hieronnat, joita tar EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.
jotaan rentouttavina ja fyysistä hyvinvointia edistävinä palveluina
eikä lääkinnällisiin tai kuntoutustarkoituksiin (19)

FI

Ilmaliikenteen ateriapalvelut sisältyvät LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUJEN kohtaan 17.D.a, Maahuolintapalvelut.
Sisältää syöttöliikenteen sekä kansainvälisten meriliikennepalvelujen toimittajien suorittaman välineiden siirtämisen satamasta toiseen samassa valtiossa, jos siihen ei liity tuloja.
Luokka CPC 71235 osittain; sisältyy VIESTINTÄPALVELUJEN kohtaan 7.A, Posti- ja kuriiripalvelut.
Polttoaineiden putkijohtokuljetus sisältyy ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 18.B.
Ei sisällä liikennevälineiden huolto- ja korjauspalveluja, jotka sisältyvät YRITYSPALVELUJEN kohtiin 6.F.l.1–6.F.l.4.
Yleishyödyllisiä palveluja koskevaa horisontaalista rajoitusta sovelletaan palveluihin, jotka edellyttävät yleisten alueiden käyttöä.
Polttoaineiden putkijohtokuljetusten liitännäispalvelut sisältyvät ENERGIAPALVELUJEN kohtaan 18.C.
Sisältää seuraavat palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut: kaivostoimintaan liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut, porauspaikan valmistelu, porauslaitteen asennus, poraus, poranterien huoltopalvelut,
suojaputkituspalvelut, porausliejun valmistus ja toimitus, kiinteän aineen hallinta, porausreiässä suoritettavat erikoistoimenpiteet, kairausalueen geologia ja porauksen hallinta, kairasydännäytteen otto, reiän
koestus, vaijeripalvelut, viimeistelynesteiden (suolaliuosten) toimitus ja käyttö, viimeistelylaitteiden toimitus ja asentaminen, sementointi (painepumppaus), aktivointipalvelut (rakoiluttaminen, hapottaminen ja
painepumppaus), porausreiän korjauspalvelut, porausreiän tulppaaminen ja hylkääminen.
Ei sisällä suoraa pääsyä luonnonvaroihin tai niiden hyödyntämistä.
Ei sisällä maaperän rakentamista muita luonnonvaroja kuin öljyä ja kaasua koskevaa kaivostoimintaa varten (CPC 5115), joka sisältyy kohtaan 8. RAKENNUSPALVELUT.
(19) Terapeuttiset hieronnat ja kylpylähoitopalvelut sisältyvät kohtiin Sairaanhoitopalvelut (6.A.h), Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut (6.A.j.2) ja Terveyspalvelut
(13.A ja 13.C).”.
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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LIITE XIV
”D JAKSO
ECUADOR

Tämä sitoumusluettelo on yhdenmukainen niiden Ecuadorin perustuslain ja lainsäädännön säädösten kanssa, jotka
koskevat luonnollisten henkilöiden tilapäistä oleskelua Ecuadorissa liiketoimintaa varten ja jotka vastaavat monenvälisesti
tehtyjä sitoumuksia.
Rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevaa tarjousta laadittaessa otettiin huomioon Yhdistyneiden kansakuntien
tilastotoimiston yhteinen tavaraluokitus (Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional, 1991).
Jäljempänä esitettävässä varausluettelossa ilmoitetaan toimialat, jotka on vapautettu tämän sopimuksen 114 artiklan
mukaisesti ja joihin sovelletaan avainhenkilöstöä ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskevia tämän
sopimuksen 124 artiklan mukaisia varauksia, ja määritellään kyseiset rajoitukset. Ecuador ei tee avainhenkilöstöä ja
korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskevia sitoumuksia sellaisen taloudellisen toiminnan osalta, jota ei
vapauteta (pysyy ilman sitoumuksia) tämän sopimuksen 114 artiklan mukaisesti.
Menetelmiin liittyvien tarkastusten ja analyysin osalta jäljempänä oleva luettelo esitetään seuraavasti:
Ne palvelualat, joihin sovelletaan tässä tarjouksessa kuvattuja varauksia, ilmoitetaan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa,
jonka otsikko on ”Toimiala tai osa-ala”.
Luettelon täydentämiseksi oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään kyseiseen toimialaan tai osa-alaan sovellettavat
varaukset tai rajoitukset.
Tiettyihin toimialoihin tai osa-aloihin liittyviä sitoumuksia koskevat ensimmäisessä jaksossa esitetyt horisontaaliset
varaukset ja rajoitukset, joita sovelletaan kautta linjan ja ehdoitta kaikkiin toimialoihin, ellei toisin mainita.
Palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston soveltamisalaan liittyvien 107 artiklan 7 kohdan
määräysten mukaisesti luettelo ei sisällä toimenpiteitä, joilla säännellään luonnollisten henkilöiden pääsyä Ecuadorin
alueelle tai heidän väliaikaista oleskeluaan Ecuadorin alueella, mukaan lukien toimenpiteet, joita tarvitaan sen rajojen
koskemattomuuden suojelemiseksi ja joilla varmistetaan luonnollisten henkilöiden asianmukainen liikkuvuus sen rajojen
yli.
Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly pätevyysvaatimuksiin ja -menettelyihin, teknisiin standardeihin tai
lupavaatimuksiin ja -menettelyihin liittyviä toimenpiteitä eikä työllisyys- ja työoloja ja sosiaaliturvaehtoja koskevia
toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa edellytykset, jotka koskevat toimiluvan saantia, tutkintoto
distusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen, kielitutkinnot mukaan luettuina, läpäisemistä,
lainmukaista kotipaikkaa alueella, jolla taloudellista toimintaa harjoitetaan, ja isäntämaan vähimmäispalkkaa ja työehtoso
pimuksia koskevien kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen noudattamista ja joita sovelletaan joka tapauksessa avainhen
kilöstöön ja korkeakoulututkinnon suorittaneisiin harjoittelijoihin, vaikka niitä ei mainita luettelossa.
Tästä luettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi, eivätkä ne näin ollen
luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

Varausten kuvaus

HORISONTAALISET SITOUMUKSET

Kaikkien työnantajien, joiden palveluksessa on enemmän kuin 10 työntekijää, tavallisesta henkilöstöstä vähintään 90
prosentin ja koulutetuista työntekijöistä, asiantuntijoista, hallintohenkilöstöstä ja vastuullisessa asemassa olevasta henki
löstöstä vähintään 80 prosentin on oltava Ecuadorin kansalaisia. Rajoitus ei koske työnantajia, joiden palveluksessa on
enintään 10 työntekijää. Osuutta sovelletaan myös kyseisen henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin.

FI

KAIKKI TOIMIALAT

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Toimialasta ja kansalaisuudesta riippumatta työnantajien on rekrytoinnissa asetettava paikalliset työntekijät etusijalle.
Vaikka tämä luettelo kattaa vain luonnollisten henkilöiden liiketoimintaa varten tapahtuvan tilapäisen maahantulon, sel
keyden vuoksi todetaan, että ulkomaisen henkilökunnan palkkaaminen Ecuadorissa sijaitsevaan yritykseen edellyttää
asianmukaisen viisumin lisäksi määräajaksi tehtyä ja työministeriön hyväksymää kirjallista työsopimusta.

Ulkomaisten korkeakoulujen myöntämien akateemisten tutkintojen ja todistusten tunnustaminen saattaa edellyttää kah
denvälisiä sopimuksia. Mikäli ulkomaista korkeakoulua ei mainita toimivaltaisen elimen hyväksymässä luettelossa, eikä
se ole sijoittautunut sellaiseen maahan, jonka kanssa on allekirjoitettu vastavuoroinen sopimus, on tehtävä rekisteröin
tihakemus.

1. YRITYSPALVELUT

Ecuadorin kansalaisten ja ulkomaalaisten rekisteröitymiseen liittoihin ja kiltoihin voidaan soveltaa eri maksuja.

A. Ammatilliset palvelut

Useimpien ammatillisten palvelujen tarjoaminen Ecuadorissa edellyttää, että kansallinen toimivaltainen viranomainen
tunnustaa ulkomailla hankitun ammattipätevyyden, mikä edellyttää yleensä asuinpaikkaa Ecuadorissa. Vaatimusta ei so
velleta, jos henkilön palkkaamiseen avainhenkilöstöön kuuluvana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana
ei liity palvelun tarjoamista kolmansille osapuolille.

Euroopan unionin virallinen lehti

KAIKKI TOIMIALAT

a) Lakiasiainpalvelut (CPC 861) Ainoastaan ulkomaiseen lainsää Ulkomaiset asianajajat voivat harjoittaa ammattiaan, jos heidän ammattipätevyytensä tunnustetaan Ecuadorissa lainsää
däntöön ja kansainväliseen oikeuteen liittyvät neuvontapalvelut dännössä vahvistettujen edellytysten ja vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti, jos tätä edellytetään voimassa olevassa
(pl. kansallisen lainsäädännön mukaiset neuvontapalvelut ja edus kansainvälisessä sopimuksessa.
taminen oikeustapauksissa)

d) Arkkitehtipalvelut (CPC 8671 ja 8674)

Jotta ulkomailla pätevyyden hankkinut arkkitehti voi saada Ecuadorin arkkitehtiliitolta pysyvän toimiluvan ammatin
harjoittamiseen Ecuadorissa, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:
b) todistetaan, että ecuadorilaiset arkkitehdit voivat harjoittaa ammattiaan rajoituksetta hakijan kotimaassa,

L 356/1237

a) toimitetaan asianmukaisesti perusteltu hakemus kansalliseen rekisteriin hyväksymistä varten,

Varausten kuvaus

c) todistetaan hakijan oleskelevan maassa laillisesti ja ilmoitetaan tämän maahanmuuttaja-asema asiaan kuuluvan lain
säädännön mukaisesti,
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Toimiala tai osa-ala

d) esitetään Ecuadorissa asianmukaisesti ratifioitu akateeminen tutkintotodistus ja

e) Tekniset palvelut (CPC 8672)
f) Tekniset kokonaispalvelut (CPC 8673)

Ecuadoriin sijoittautumisen ensimmäisten kymmenen vuoden aikana kotimaisten ja ulkomaisten yritysten sekä koti
maisten ja/tai ulkomaisten yritysten rakennustöitä varten perustamien konsortioiden työn suorittamista varten palkkaa
masta hankkeiden teknisestä henkilöstöstä vähintään 80 prosentin on oltava ecuadorilaisia. Yhdennestätoista vuodesta
alkaen niiden on korotettava ecuadorilaisten ammattihenkilöiden osuutta 4 prosentilla joka vuosi, kunnes osuus on 90
prosenttia. Jos ei ole löydettävissä kansallisia ammattihenkilöitä, jotka ovat erikoistuneet yrityksen tai konsortion suorit
tamiin tehtäviin, näiden on palkattava kansallisia työntekijöitä ja annettava niille koulutusta kyseisellä erikoisalalla.

Useimpien ammatillisten palvelujen tarjoaminen Ecuadorissa edellyttää, että kansallinen toimivaltainen viranomainen
tunnustaa ulkomailla hankitun ammattipätevyyden, mikä edellyttää yleensä asuinpaikkaa Ecuadorissa.

l) Etsivä- ja turvallisuuspalvelut (CPC 873)

Vain syntyperäisille Ecuadorin kansalaisille voidaan antaa lupa hallinnoida ja tarjota valtion turvallisuuspalveluja, mobii
leja turvallisuuspalveluja, henkilösuojauspalveluja, arvoesineiden kuljetuspalveluja, sähköisiä turvallisuuspalveluja ja sa
telliittien turvallisuuspalveluja sekä alan tutkimusta ja koulutusta.
Tämäntyyppisissä yrityksissä vartijoina ja yksityisetsivinä toimivaan henkilöstöön sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

Euroopan unionin virallinen lehti

F. MUUT YRITYSPALVELUT

7. RAHOITUSPALVELUT

FI

e) todistetaan hakijan luottokelpoisuus ja vakavaraisuus ehdotetun ammatinharjoittamisen osalta hakijan kotimaan ark
kitehtiliiton tai -yhdistyksen antamalla todistuksella.

Oikeudellisia asiamiehiä ja edustajia koskee asuinpaikkavaatimus.

10. VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT

A. Viihdepalvelut

Ennen kuin taiteilija saa työministeriön ulkomaisille taiteilijoille myöntämän työluvan, taitelijan tai hänen edustajansa
on allekirjoitettava sopimus maksuttomasta esityksestä, joka järjestetään työministeriön ja hajautetun autonomisen kun
tahallinnon osoittamassa paikassa.

24.12.2016

(ml. teatteri-, musiikkiyhtye- ja sirkuspalvelut)
(CPC 9619)

Ulkomaisilta taiteilijoilta edellytetään toimilupaa (carnet ocupacional), ja heidän on esitettävä kansallisen ammattitaiteli
joiden liiton myöntämä voimassa oleva todistus.

Varausten kuvaus

11. LIIKENNEPALVELUT

(CPC 7211 ja CPC 7212)
Paitsi kabotaasiliikenne

Kansallisten alusten ulkomaiselle päällystölle ja miehistölle on saatava kauppalaivasto- ja rannikkoasioita käsittelevän
osaston hyväksyntä, jos aluksella työskentely edellyttää erityisiä taitoja eikä soveltuvaa ecuadorilaista henkilöstä ole saa
tavilla.
Ecuadorin lipun alla purjehtivan, kapasiteetiltaan yli 500 tonnin aluksen tai kauppa-aluksen kapteenina voi toimia vain
syntyperäinen ecuadorilainen; päällystön jäsenet voivat olla syntyperäisiä ecuadorilaisia tai Ecuadorin kansalaisuuden
saaneita, jotka täyttävät asianomaisen lainsäädännön vaatimukset. Kauppalaivasto- ja rannikkoasioita käsittelevä osasto
voi antaa luvan ulkomaisen henkilöstön palkkaamiseen päällystön tai miehistön jäseniksi asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa teknisten palvelujen tarjoamista varten niiden kiintiöiden rajoissa, joita kullekin alukselle asetetaan vuosit
tain niiden kapasiteetin ja erikoistumisasteen mukaisesti, mutta missään tapauksessa tällaisen henkilöstön osuus ei saa
olla suurempi kuin 40 prosenttia koko miehistön määrästä.

d) Ilma-alusten korjaus ja huolto (CPC 8868 osittain)
e) Ilmaliikennepalvelujen myynti ja markkinointi
f) Tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä

F. TIELIIKENNEPALVELUT

Ulkomaisen ilmailuhenkilöstön toimiluvat myöntää siviili-ilmailuosasto; myöntäminen edellyttää niiden standardien to
dentamista, joiden mukaisesti toimilupa myönnettiin, tai vastavuoroisuussopimusta kyseessä olevan ulkomaisen valtion
kanssa.
Ecuadorilaisissa yrityksissä ainoastaan ecuadorilainen ilmailualan tekninen henkilöstö saa harjoittaa ilmailualan ansiotoi
mintaa ja ulkomaisten teknikoiden tai ulkomaisten kouluttajien käytölle ecuadorilaisten teknikoiden kouluttajina voidaan
antaa lupa ainoastaan, jos se on välttämätöntä ilmailualan palvelujen tarjoamiselle tai niiden laadun parantamiselle. Täl
laiset luvat myöntää siviili-ilmailuosasto enintään kuudeksi kuukaudeksi, ja luvat voidaan uusia samaksi ajanjaksoksi,
mikäli palveluja tarvitaan edelleen. Näiden ajanjaksojen aikana sopimussuhteinen henkilöstö kouluttaa asianmukaisesti
ecuadorilaisen henkilöstön, joka sitten korvaa kouluttajat.

Euroopan unionin virallinen lehti

Kapasiteetiltaan alle 500 tonnin aluksen kapteenina voi toimia vain syntyperäinen ecuadorilainen tai Ecuadorin kansa
laisuuden saanut; niiden päällystöön ja miehistöön sovelletaan edellä olevan kappaleen määräyksiä.

C. ILMALIIKENNEPALVELUT

FI

A. Meriliikennepalvelut
Kansainvälinen tavara- ja henkilöliikenne

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

Ecuador pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, jotka koskevat maanteitse tapahtu
vaa kansainvälistä tavara- tai henkilöliikennettä raja-alueilla.

a) Henkilöliikenne (CPC 7121 + CPC 7122)
b) Tavaraliikenne (CPC 7123)
c) Kaupallisten ajoneuvojen vuokraus kuljettajineen (CPC 7121 +
CPC 7122 + CPC 7123 + CPC 7124)”
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Paitsi maanteiden kabotaasiliikenne

L 356/1240
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LIITE XV
”B JAKSO
EU-OSAPUOLI

Käytetyt lyhenteet ovat seuraavat:
AT Itävalta
BE Belgia
BG Bulgaria
CY Kypros
CZ Tšekki
DE Saksa
DK Tanska
ES Espanja
EE Viro
EU Euroopan unioni, mukaan lukien kaikki sen jäsenvaltiot
FI

Suomi

FR Ranska
EL Kreikka
HR Kroatia
HU Unkari
IE

Irlanti

IT

Italia

LV Latvia
LT Liettua
LU Luxemburg
MT Malta
NL Alankomaat
PL Puola
PT Portugali
RO Romania
SK Slovakia
SI

Slovenia

SE Ruotsi
UK Yhdistynyt kuningaskunta

24.12.2016

24.12.2016

FI
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1. Jäljempänä esitettävässä varausluettelossa ilmoitetaan palvelualat, jotka EU-osapuoli on vapauttanut tämän
sopimuksen 126 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 127 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä niihin sovellettavat syrjivät
rajoitukset.
Luettelossa on seuraavat osat:
a) ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan; ja
b) toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat rajoitukset.
Jos sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin ja riippumattomiin ammatinharjoittajiin ei kumpiinkaan sovelleta muita
kuin tämän sopimuksen IV osastossa määritettyjä erityisiä rajoituksia, asianomaisten Euroopan unionin
jäsenvaltioiden kohdalla on merkintä ”ei mitään”.
2. Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöinnissä ’CPC’ tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin
Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov, 1991).
3. Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly pätevyysvaatimuksiin ja -menettelyihin, teknisiin standardeihin tai
lupavaatimuksiin ja -menettelyihin liittyviä toimenpiteitä eikä työllisyys- ja työoloja ja sosiaaliturvaehtoja koskevia
toimenpiteitä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 126 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 127 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuja syrjiviä rajoituksia. Vaikka tällaiset toimenpiteet (esimerkiksi toimiluvan saamista, tutkintotodistusten
tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen, kielitutkinnot mukaan lukien, läpäisemistä, lainmukaista
kotipaikkaa siellä, missä toimintaa harjoitetaan, ja isäntämaan vähimmäispalkkaa ja työehtosopimuksia koskevien
kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen noudattamista koskevat edellytykset) eivät sisälly luetteloon, niitä sovelletaan
joka tapauksessa toisen osapuolen sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin ja riippumattomiin ammatinharjoittajiin.
4. Tämän sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka
koskevat osapuolten myöntämiä tukia.
5. Maahantuloa, oleskelua, työskentelyä ja sosiaaliturvaehtoja koskevia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lakien ja
asetusten kaikkia vaatimuksia sovelletaan edelleen, myös oleskeluaikaa, vähimmäispalkkaa ja työehtosopimuksia
koskevia asetuksia, vaikka ne eivät sisältyisi luetteloon.
6. Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita sijoittautumissitoumuksia koskevan luettelon mukaisten julkisten monopolien ja
yksinoikeuksien olemassaoloa.
7. Toimialoilla, joilla sovelletaan taloudellista tarveharkintaa, sen pääasiallisena perusteena on sen Euroopan unionin
jäsenvaltion tai alueen markkinatilanteen arviointi, jolla palvelua aiotaan tarjota, mukaan luettuna olemassa olevien
palveluntarjoajien määrä ja niihin kohdistuvat vaikutukset.
8. Varausluettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi eivätkä ne näin ollen
luo välittömästi oikeuksia yksittäisille luonnollisille tai oikeushenkilöille.
9. Sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja riippumattomia ammatinharjoittajia koskevia sitoumuksia ei sovelleta, jos
heidän tilapäisen läsnäolonsa tarkoituksena on osallistuminen työntekijöiden ja johdon väliseen riitaan tai
neuvotteluun tai vaikuttaminen muulla tavoin sen tulokseen.

KAIKKI TOIMIALAT (1)

Varausten kuvaus

Siirtymäajat
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Toimiala tai osa-ala

BG, RO: Sitoumukset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2014.
AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: Ei mitään.Tunnustaminen

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
DK: Ainoastaan asianajajat, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa, voivat markkinoida oikeudellista neuvontaa.
Tanskalaisen elinkeinoluvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto.
FR: Edellytyksenä on täysimääräinen (yksinkertaistettu) pääsy asianajajaliittoon soveltuvuuskokeen perusteella.
HR: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaati
muksen täyttymistä.

Laskentatoimen palvelut ja kirjanpitopalvelut

Euroopan unionin virallinen lehti

Kansainvälistä julkisoikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä (eli AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: Ei mitään.
muuta kuin Euroopan unionin lainsäädäntöä) koskevat oikeudelli ES, IT, HR, EL, PL: Riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.
set neuvontapalvelut
LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.
(CPC 861 osittain) (3)
BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.

FI

EU: Euroopan unionin direktiivejä tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta sovelletaan ainoastaan Euroo
pan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin. Oikeus harjoittaa säänneltyä ammattia yhdessä Euroopan unionin jäsenval
tiossa ei merkitse oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (2).

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Ei mitään.

(CPC 86212, muut kuin ’tilintarkastuspalvelut’ CPC 86213, CPC AT: Työnantajan on oltava kotimaansa asianomaisen ammatillisen toimielimen jäsen, jos tällainen toimielin on perus
tettu.
86219 ja CPC 86220)
BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
FR: Hyväksyntävaatimus.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Ei mitään.

(CPC 863) (4)

AT: Työnantajan on oltava kotimaansa asianomaisen ammatillisen toimielimen jäsen, jos tällainen toimielin on perus
tettu; edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.

24.12.2016

Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut

Varausten kuvaus

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
PT: Ei sitoumuksia.

Arkkitehtipalvelut

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Ei mitään.

ja

ES, HR, IT, PL: Riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.

Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut

LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.

(CPC 8671 ja CPC 8674)

FI

HR, HU: Asuinpaikkavaatimus.

FI: Luonnollisen henkilön on osoitettava, että hänellä on tarjottavaan palveluun liittyvää erityisosaamista.
BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.

BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
AT: Ainoastaan suunnittelupalvelut, joissa sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.
HR, HU: Asuinpaikkavaatimus.

Tekniset palvelut

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Ei mitään.

ja

ES, HR, IT, PL, PT: Riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.

Tekniset kokonaispalvelut

LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.

(CPC 8672 ja CPC 8673)

FI: Luonnollisen henkilön on osoitettava, että hänellä on tarjottavaan palveluun liittyvää erityisosaamista.

Euroopan unionin virallinen lehti

DK: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta sopimusperusteisten palveluntarjoajien enintään kolme kuukautta
kestäviä oleskeluja.

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
DK: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta sopimusperusteisten palveluntarjoajien enintään kolme kuukautta
kestäviä oleskeluja.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
AT: Ainoastaan suunnittelupalvelut, joissa sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.
HR, HU: Asuinpaikkavaatimus.

SE: Ei mitään.

(CPC 9312 ja CPC 85201 osittain)

CY, CZ, DE, DK, EE, ES (5), IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Taloudellinen tarveharkinta.

L 356/1243

Sairaanhoitopalvelut (ml. psykologiset) ja hammaslääkäripalvelut

Varausten kuvaus

AT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta psykologisia ja hammaslääkäripalveluja, joissa sovelletaan taloudellista tarvehar
kintaa.
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Toimiala tai osa-ala

BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia.

SE: Ei mitään.

(CPC 932)

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES (6), FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Taloudellinen tarveharkinta.

FI

Eläinlääkintäpalvelut

AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia.

Kätilöpalvelut

SE: Ei mitään.

(CPC 93191 osittain)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Taloudellinen tarveharkinta.

Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohen SE: Ei mitään.
kilöstön palvelut
AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Taloudellinen tarveharkinta.
(CPC 93191 osittain)
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia.

Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: Ei mitään.

(CPC 84)

ES, IT, PL: Riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.

Euroopan unionin virallinen lehti

BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia.

LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.
BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
DK: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta sopimusperusteisten palveluntarjoajien enintään kolme kuukautta
kestäviä oleskeluja.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: Taloudellinen tarveharkinta.
HR: Sopimusperusteisia palveluntarjoajia koskee asuinpaikkavaatimus. Ei sitoumuksia riippumattomien ammatinharjoit
tajien osalta.

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: Ei mitään.

(CPC 864)

ES, HR, IT, PL: Riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.

24.12.2016

Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

Varausten kuvaus

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
LT, PT: Ei sitoumuksia mielipidetutkimuspalvelujen osalta (CPC 86402).

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Ei mitään.

(CPC 865)

ES, HR, IT, PL, PT: Riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.

FI

HU: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta mielipidetutkimuspalveluja (CPC 86402), joissa ei sitoumuksia.

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
DK: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta sopimusperusteisten palveluntarjoajien enintään kolme kuukautta
kestäviä oleskeluja.

Liikkeenjohdon konsultointiin liittyvät palvelut

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Ei mitään.

(CPC 866)

ES, HR, IT, PL, PT: Riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.
BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
DK: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta sopimusperusteisten palveluntarjoajien enintään kolme kuukautta
kestäviä oleskeluja.

Euroopan unionin virallinen lehti

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
HU: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta välimies- ja sovittelupalveluja (CPC 86602), joissa ei sitoumuksia.

Alusten huolto ja korjaus

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: Ei mitään.

(CPC 8868 osittain)

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK (ainoastaan Kolumbian osalta): Taloudellinen tarveharkinta.
UK (ainoastaan Ecuadorin osalta): Ei sitoumuksia.

(CPC 8868 osittain)

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (ainoastaan Kolumbian osalta): Ei mitään.

L 356/1245

Rautatieliikennekaluston huolto ja korjaus

Varausten kuvaus

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.

L 356/1246

Toimiala tai osa-ala

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
UK (ainoastaan Ecuadorin osalta): Ei sitoumuksia.
FI

Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen
maantieliikenteen kuljetusvälineiden huolto ja korjaus

ja CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Ei mitään.

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain ja CPC 8868 osittain) nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
UK (ainoastaan Kolumbian osalta): Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien ja moottorikelkkojen huoltoon ja korjaukseen
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain) sovelletaan taloudellista tarveharkintaa.
UK (ainoastaan Ecuadorin osalta): Ei sitoumuksia.

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (ainoastaan Kolumbian osalta): Ei mitään.

(CPC 8868 osittain)

BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
UK (ainoastaan Ecuadorin osalta): Ei sitoumuksia.

Metallituotteiden, koneiden (ei toimisto-), laitteiden (ei kuljetus- ja CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään.
toimisto-) sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustarvikkeiden huolto BE: Taloudellinen tarveharkinta, lukuun ottamatta sopimusperusteisia palveluntarjoajia, jos vuosipalkka on yli asiaa
ja korjaus (7)
nkuuluvissa laeissa ja asetuksissa määritellyn määrän.
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
8865 ja CPC 8866)

Suunnittelupalvelut
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Ilma-alusten ja niiden osien huolto ja korjaus

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuk
sia.
ES: Ei mitään sopimusperusteisten palveluntarjoajien osalta, ei sitoumuksia riippumattomien ammatinharjoittajien
osalta.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia.
ES, IT: Ei mitään sopimusperusteisten palveluntarjoajien osalta, ei sitoumuksia riippumattomien ammatinharjoittajien
osalta.

24.12.2016

Kemian tekniikka, farmasia ja valokemia

Kosmetiikkateknologian palvelut

Varausten kuvaus

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuk
sia.

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

ES: Ei mitään sopimusperusteisten palveluntarjoajien osalta, ei sitoumuksia riippumattomien ammatinharjoittajien
osalta.
FI

Autoteollisuuden erikoistuneet teknologia-, suunnittelu-, markki AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuk
nointi- ja myyntipalvelut;
sia.
IT: Ei mitään sopimusperusteisten palveluntarjoajien osalta, riippumattomiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudel
lista tarveharkintaa.
Muotiteollisuuden, vaatteiden, jalkineiden ja esineiden kaupalliset AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuk
suunnittelu- ja markkinointipalvelut
sia.
ES: Ei mitään sopimusperusteisten palveluntarjoajien osalta, ei sitoumuksia riippumattomien ammatinharjoittajien
osalta.

(CPC 87905, pl. virallinen tai varmennettu toiminta)

CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään.
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.
HR: Ei sitoumuksia riippumattomien ammatinharjoittajien osalta.

(1) Belgiaa koskeva selventävä huomautus: Vuotuisen palkan määrä, johon tarvittaessa viitataan, on tällä hetkellä 33 677 euroa (maaliskuu 2007).
(2) Jotta kolmansien maiden kansalaisten tutkinnot voidaan tunnustaa koko Euroopan unionissa, on neuvoteltava tämän sopimuksen 129 artiklan mukainen vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus.
(3) Näiden palvelujen tarjoaminen edellyttää muun palveluntarjoamisen tavoin Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavien lupavaatimusten ja -menettelyjen täyttymistä. Niitä voivat olla muun muassa paikal
listen eettisten sääntöjen noudattaminen, kotimaan ammattinimikkeen käyttäminen (ellei isäntämaan ammattinimikkeen käyttämiselle ole saatu hyväksyntää), vakuutusta koskevien vaatimusten täyttäminen,
yksinkertainen rekisteröityminen isäntämaan asianajajaliittoon tai yksinkertaistettu pääsy isäntämaan asianajajaliittoon läpäisemällä soveltuvuuskoe sekä lainmukainen kotipaikka tai toimipaikka isäntämaassa.
(4) Ei sisällä verokysymyksiin liittyviä oikeudellisia neuvonta- ja edustuspalveluja, jotka kuuluvat kohtaan Kansainvälistä julkisoikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä koskevat oikeudelliset neuvontapalvelut.
(5) Espanja ei sovella taloudellista tarveharkintaa Kolumbiaan sairaanhoitopalvelujen (ml. psykologiset) ja hammaslääkäripalvelujen (CPC 9312 ja CPC 85201 osittain) osalta.
(6) Espanja ei sovella taloudellista tarveharkintaa Kolumbiaan eläinlääkintäpalvelujen (CPC 932) osalta.
(7) Toimistokoneiden ja -laitteiden, ml. tietokoneet, huolto- ja korjauspalvelut (CPC 845) sisältyvät kohtaan Tietokonepalvelut.”.
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Käännös- ja tulkkauspalvelut

L 356/1247

L 356/1248

FI
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LIITE XVI
”D JAKSO
ECUADOR

Tämä sitoumusluettelo on yhdenmukainen niiden Ecuadorin perustuslain ja lainsäädännön säädösten kanssa, jotka
koskevat luonnollisten henkilöiden tilapäistä oleskelua Ecuadorissa liiketoimintaa varten ja jotka vastaavat monenvälisesti
tehtyjä sitoumuksia.
Rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevaa tarjousta laadittaessa otettiin huomioon Yhdistyneiden kansakuntien
tilastotoimiston yhteinen tavaraluokitus (Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional, 1991).
Jäljempänä esitettävässä varausluettelossa ilmoitetaan toimialat, jotka on vapautettu tämän sopimuksen 126 artiklan 2 ja
3 kohdan ja 127 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä niihin sovellettavat syrjivät rajoitukset. Ecuador ei tee
sitoumuksia sellaisten sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja riippumattomien ammatinharjoittajien osalta, joiden
tarjoamia palveluja ei vapauteta tämän sopimuksen 126 ja 127 artiklan mukaisesti.
Menetelmiin liittyviä tarkastuksia ja analyysia varten jäljempänä oleva luettelo esitetään seuraavasti:
Ne palvelualat, joihin kuuluviin toimialoihin sovelletaan tässä tarjouksessa kuvattuja varauksia, ilmoitetaan vasemman
puoleisessa sarakkeessa, jonka otsikko on ”Toimiala tai osa-ala”.
Luettelon täydentämiseksi oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään kyseiseen toimialaan tai osa-alaan sovellettavat
varaukset tai rajoitukset.
Tiettyihin toimialoihin tai osa-aloihin liittyviä sitoumuksia koskevat ensimmäisessä jaksossa esitetyt horisontaaliset
varaukset ja rajoitukset, joita sovelletaan kautta linjan ja ehdoitta sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin ja
riippumattomiin ammatinharjoittajiin.
Palvelukauppaa, sijoittautumista ja sähköistä kauppaa koskevan osaston soveltamisalaan liittyvien 107 artiklan 7 kohdan
määräysten mukaisesti luettelo ei sisällä toimenpiteitä, joilla säännellään luonnollisten henkilöiden pääsyä Ecuadorin
alueelle tai heidän väliaikaista oleskeluaan Ecuadorin alueella, mukaan lukien toimenpiteet, joita tarvitaan sen rajojen
koskemattomuuden suojelemiseksi ja joilla varmistetaan luonnollisten henkilöiden asianmukainen liikkuvuus sen rajojen
yli.
Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly pätevyysvaatimuksiin ja -menettelyihin, teknisiin standardeihin tai tutkintoto
distuksiin liittyviä toimenpiteitä eikä työllisyys- ja työoloja ja sosiaaliturvaehtoja koskevia toimenpiteitä. Tällaisia
toimenpiteitä ovat muun muassa edellytykset, jotka koskevat toimiluvan saantia, tutkintotodistusten tunnustamista
säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen, kielitutkinnot mukaan luettuina, läpäisemistä, lainmukaista kotipaikkaa alueella,
jolla taloudellista toimintaa harjoitetaan, ja isäntämaan vähimmäispalkkaa ja työehtosopimuksia koskevien kansallisten
sääntöjen ja käytäntöjen noudattamista ja joita sovelletaan joka tapauksessa sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin ja
riippumattomiin ammatinharjoittajiin, vaikka niitä ei mainita luettelossa.
Tästä sitoumusluettelosta syntyvät oikeudet ja velvoitteet eivät ole sovellettavissa sellaisenaan välittömästi, eivätkä ne
näin ollen luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

Varausten kuvaus

HORISONTAALISET SITOUMUKSET

1. YRITYSPALVELUT

Ecuadorin kansalaisten ja ulkomaalaisten rekisteröitymiseen liittoihin ja kiltoihin ammatin harjoittamista varten voidaan
soveltaa eri maksuja.

A. Ammatilliset palvelut

Useimpien ammatillisten palvelujen tarjoaminen Ecuadorissa edellyttää, että kansallinen toimivaltainen viranomainen
tunnustaa ulkomailla hankitun ammattipätevyyden, mikä edellyttää yleensä asuinpaikkaa Ecuadorissa.

a) Lakiasiainpalvelut (CPC 861) Ainoastaan ulkomaiseen lainsää
däntöön ja kansainväliseen oikeuteen liittyvät neuvontapalvelut
(pl. kansallisen lainsäädännön mukaiset neuvontapalvelut ja edus
taminen oikeustapauksissa)

Ulkomaiset asianajajat voivat harjoittaa ammattiaan, jos heidän ammattipätevyytensä tunnustetaan Ecuadorin lainsää
dännössä vahvistettujen edellytysten ja vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että lakiasiain
palvelun tarjoamisen edellytyksenä ei ole Foro del Consejo de la Judicaturan (tuomarineuvoston liitto) jäsenyys. Ulkomais
ten asianajajien, jotka hakevat edellä mainitun liiton jäsenyyttä, edellytetään kuitenkin suorittavan yhden vuoden pitui
sen harjoittelujakson.

b) Laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut

Ei mitään.

Euroopan unionin virallinen lehti

Ulkomaisten korkeakoulujen myöntämien akateemisten tutkintojen ja todistusten tunnustaminen saattaa edellyttää kah
denvälisiä vastavuoroisuutta koskevia sopimuksia. Mikäli ulkomaista korkeakoulua ei mainita toimivaltaisen elimen hy
väksymässä luettelossa, eikä se ole sijoittautunut sellaiseen maahan, jonka kanssa on allekirjoitettu vastavuoroinen sopi
mus, on tehtävä rekisteröintihakemus.

FI

KAIKKI TOIMIALAT

24.12.2016

Toimiala tai osa-ala

(CPC 862)

d) Arkkitehtipalvelut
(CPC 8671 ja 8674)

Jotta ulkomailla pätevyyden hankkinut arkkitehti voi saada Ecuadorin arkkitehtiliitolta pysyvän toimiluvan ammatin
harjoittamiseen Ecuadorissa, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:
a) toimitetaan asianmukaisesti perusteltu hakemus kansalliseen rekisteriin hyväksytyksi tulemista varten,
b) todistetaan, että ecuadorilaiset arkkitehdit voivat harjoittaa ammattiaan rajoituksetta hakijan kotimaassa,
c) todistetaan hakijan oleskelevan maassa laillisesti ja ilmoitetaan tämän maahanmuuttaja-asema asiaan kuuluvan lain
säädännön mukaisesti,
e) todistetaan hakijan luottokelpoisuus ja vakavaraisuus ehdotetun ammatinharjoittamisen osalta hakijan kotimaan ark
kitehtiliiton tai -yhdistyksen antamalla todistuksella.

L 356/1249

d) esitetään Ecuadorissa asianmukaisesti ratifioitu akateeminen tutkintotodistus, ja

e) Tekniset palvelut
(CPC 8672)
f) Tekniset kokonaispalvelut

Ecuadoriin sijoittautumisen ensimmäisten kymmenen vuoden aikana kotimaisten ja ulkomaisten yritysten sekä koti
maisten ja/tai ulkomaisten yritysten rakennustöitä varten perustamien konsortioiden työn suorittamista varten palkkaa
masta hankkeiden teknisestä henkilöstöstä vähintään 80 prosentin on oltavan ecuadorilaisia. Yhdennestätoista vuodesta
alkaen niiden on korotettava ecuadorilaisten ammattihenkilöiden osuutta 4 prosentilla joka vuosi, kunnes osuus on 90
prosenttia. Jos ei ole löydettävissä kansallisia ammattihenkilöitä, jotka ovat erikoistuneet yrityksen tai konsortion suorit
tamiin tehtäviin, näiden on palkattava kansallisia työntekijöitä ja annettava niille koulutusta kyseisellä erikoisalalla.

FI

(CPC 8673)

Varausten kuvaus

L 356/1250

Toimiala tai osa-ala

Valtion yritysten tai laitosten tilapäisesti rekrytoima ulkomainen tekninen henkilöstö saa suorittaa ainoastaan neuvonta-,
valvonta- ja koulutustehtäviä.
Ulkomainen tekninen henkilöstö, jolla on tilapäinen toimilupa, voi allekirjoittaa ainoastaan sellaiseen neuvontaan, val
vontaan tai koulutukseen liittyviä asiakirjoja, johon se rekrytoitiin.
Ulkomaisten tekniikan alan ammatinhenkilöiden on täytettävä seuraavat vaatimukset voidakseen harjoittaa ammattiaan
Ecuadorissa;
a) jonkin korkeakoulutuksesta annetussa laissa tunnustetun ecuadorilaisen korkeakoulun on tunnustettava hakijan am
mattipätevyys;
c) hakijan on saatava Ecuadorin insinööriliitolta elinkeinolupa.
C. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT (85)

Ulkomaiset konsultit, riippumatta siitä ovatko ne luonnollisia tai oikeushenkilöitä, voivat osallistua julkisiin hankintame
nettelyihin ainoastaan sellaisella toimialalla tai sellaisella alueella, jolla kansallisilla konsulteilla ei ole kapasiteettia tai ko
kemusta. Poikkeuksen muodostavat sellaiset konsultointisopimukset, jotka rahoitetaan kokonaan tai osittain ulkomais
ten hallitusten tai sellaisten monenvälisten kehitysjärjestöjen, joiden jäsen Ecuador on, myöntämillä lainoilla.

F. MUUT YRITYSPALVELUT

Useimpien ammatillisten palvelujen tarjoaminen Ecuadorissa edellyttää, että kansallinen toimivaltainen viranomainen
tunnustaa ulkomailla hankitun ammattipätevyyden, mikä edellyttää yleensä asuinpaikkaa Ecuadorissa hakemuksen jättä
mishetkellä.

m) Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (CPC 8675)

Ulkomaiset konsultit, riippumatta siitä ovatko ne luonnollisia tai oikeushenkilöitä, voivat osallistua julkisiin hankintame
nettelyihin ainoastaan sellaisella toimialalla tai sellaisella alueella, jolla kansallisilla konsulteilla ei ole kapasiteettia tai ko
kemusta. Poikkeuksen muodostavat sellaiset konsultointisopimukset, jotka rahoitetaan kokonaan tai osittain ulkomais
ten hallitusten tai sellaisten monenvälisten kehitysjärjestöjen, joiden jäsen Ecuador on, myöntämillä lainoilla.”

Euroopan unionin virallinen lehti

b) hakijan on esitettävä asianmukainen maahanmuuttoviisumi ja

24.12.2016

24.12.2016
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LIITE XVII
”LIITE XI a (1)
Yhteinen tulkinta tämän sopimuksen 152 artiklassa tarkoitettuja ’julkista valtaa käytettäessä tarjottavia
palveluja’ koskevan määritelmän b alakohdasta

1. Osapuolet hyväksyvät, että tämän sopimuksen IV osastoa (Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa)
sovelletaan osapuolen hyväksymiin tai ylläpitämiin toimenpiteisiin, jotka koskevat tämän sopimuksen 152 artiklassa
tarkoitettuja ’julkista valtaa käytettäessä tarjottavia palveluja’ koskevan määritelmän b alakohdassa kuvattua toimintaa
ja palveluja, vain siinä määrin kuin osapuoli sallii rahoituspalvelujen tarjoajiensa kilpailla julkisen elimen tai rahoitus
palvelujen tarjoajan kanssa tällaisen toiminnan harjoittamisessa ja tällaisten palvelujen tarjoamisessa. Osapuolet
hyväksyvät myös, että tämän sopimuksen IV osastoa ei sovelleta tällaisiin toimenpiteisiin, jos osapuoli pidättää
oikeuden tällaiseen toimintaan ja palveluihin viranomaisille, julkiselle elimelle tai rahoituspalvelujen tarjoajalle ja ne
eivät kilpaile toisen rahoituspalvelujen tarjoajan kanssa.
2. Osapuolet tunnustavat, että osapuoli voi oikeudellisesti tai tosiasiallisesti nimetä monopolin, myös rahoituspalvelujen
tarjoajan, tarjoamaan kaikkia määritelmän b alakohdassa tarkoitettuja toimintoja tai palveluja tai osaa niistä ja että
tällainen toimenpide ei ole ristiriidassa tämän sopimuksen IV osastossa vahvistettujen osapuolten velvoitteiden ja
sitoumusten kanssa.
(1) Tämä liite koskee ainoastaan EU-osapuolta ja Ecuadoria.”.
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LIITE XVIII
”B JAKSO
EU-OSAPUOLI
1 ALAJAKSO
KESKUSHALLINNON YKSIKÖT

Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä sovelletaan tässä alajaksossa tarkoitettuihin keskushallinnon yksikköihin,
jotka tekevät seuraavassa lueteltujen tavaroiden, palvelujen ja rakennusalan palvelujen hankintoja, kun hankintojen arvo
on tämän sopimuksen 173 artiklan 6–8 kohdan mukaisesti arvioitu yhtä suureksi tai suuremmaksi kuin seuraavat
kynnysarvot:
Tavarat:
Määritetty 4 alajaksossa
Kynnysarvo: 130 000 erityisnosto-oikeutta
Palvelut:
Määritetty 5 alajaksossa
Kynnysarvo: 130 000 erityisnosto-oikeutta
Rakennusalan palvelut:
Määritetty 6 alajaksossa
Kynnysarvo: 5 000 000 erityisnosto-oikeutta
Hankintayksiköt:
1. Euroopan unionin jäsenvaltioiden kaikki keskushallinnon yksiköt (katso ohjeellinen luettelo jäljempänä)
2. Euroopan unionin yksiköt:
— Euroopan unionin neuvosto
— Euroopan komissio
Tätä alajaksoa koskeva huomautus
Ilmaisu ’Euroopan unionin jäsenvaltioiden hankintaviranomaiset’ kattaa myös minkä tahansa Euroopan unionin
jäsenvaltion hankintaviranomaisen alaisuudessa olevan yksikön edellyttäen, että kyseinen yksikkö ei ole erillinen
oikeushenkilö.

OHJEELLISET LUETTELOT HANKINTAVIRANOMAISISTA, JOTKA OVAT EUROOPAN UNIONIN HANKINTA
DIREKTIIVEISSÄ TARKOITETTUJA KESKUSHALLINTOVIRANOMAISIA

Belgia
1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole
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1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

SPF Technologie de l'Information et de la Communication
(Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité
Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van
sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développement
durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique
scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid

2. Régie des Bâtiments:

2. Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs
indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fonds des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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Bulgaria
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите
Valtion virastot, valtion toimikunnat, toimeenpanovirastot ja muut valtion viranomaiset, jotka on perustettu lailla tai
ministerineuvoston asetuksella ja joilla on täytäntöönpanovallan käyttämiseen liittyvä tehtävä:
— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
— Комисия за финансов надзор
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— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция ”Архиви”
— Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси”
— Държавна агенция ”Национална сигурност”
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция ”Митници”
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
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— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация”
— Дирекция ”Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция ”Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция ”Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”
— Изпълнителна агенция ”Борба с градушките”
— Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”
— Изпълнителна агенция ”Военни клубове и информация”
— Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда”
— Изпълнителна агенция ”Държавна собственост на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция ”Железопътна администрация”
— Изпълнителна агенция ”Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”
— Изпълнителна агенция ”Морска администрация”
— Изпълнителна агенция ”Национален филмов център”
— Изпълнителна агенция ”Пристанищна администрация”
— Изпълнителна агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав”
— Изпълнителна агенция ”Социални дейности на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
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— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба ”Полиция”
— Национална служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
— Служба ”Военна информация”
— Служба ”Военна полиция”
— Фонд ”Републиканска пътна инфраструктура”
— Авиоотряд 28
Tšekki
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
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— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
Tanska
— Folketinget
Rigsrevisionen
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 virastoa ja laitosta)
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— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 virastoa ja laitosta)
— Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 virastoa ja laitosta)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (useita virastoja ja laitoksia, muun muassa
valtion seerumi-instituutti)
— Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (poliisiylijohtaja, yleinen syyttäjä, 1
keskusvirasto ja joukko muita virastoja)
— Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 hiippakuntaviranomaista)
— Kulturministeriet — kulttuuriministeriö
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 virastoa ja joukko laitoksia)
— Miljøministeriet
5 styrelser (5 virastoa)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelser (1 virasto)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 directorater og institutioner (4 keskusvirastoa ja laitosta)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (useita virastoja ja
laitoksia, muun muassa Risøn tutkimuskeskus sekä Tanskan valtion tutkimus- ja koulutuslaitoksia)
— Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 virasto ja useita laitoksia)
— Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 virastoa ja useita laitoksia)
— Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 virastoa ja useita laitoksia, muun muassa
Øresundsbrokonsortiet)
— Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 virastoa, 4 oppilaitosta ja 5 muuta laitosta)
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— Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskillige styrelser og institutioner (useita virastoja ja laitoksia)
— Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 virastoa ja laitosta)
Saksa
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (ainoastaan siviilitarvikkeet)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (muut kuin sotatarvikkeet)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Viro
— Vabariigi Presidendi Kantselei
— Eesti Vabariigi Riigikogu
— Eesti Vabariigi Riigikohus
— Riigikontroll
— Õiguskantsler
— Riigikantselei
— Rahvusarhiiv
— Haridus- ja Teadusministeerium
— Justiitsministeerium
— Kaitseministeerium
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— Keskkonnaministeerium
— Kultuuriministeerium
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Maaeluministeerium
— Rahandusministeerium
— Siseministeerium
— Sotsiaalministeerium
— Välisministeerium
— Keeleinspektsioon
— Riigiprokuratuur
— Teabeamet
— Maa-amet
— Keskkonnainspektsioon
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
— Muinsuskaitseamet
— Patendiamet
— Tarbijakaitseamet
— Põllumajandusamet
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet
— Maksu- ja Tolliamet
— Statistikaamet
— Kaitsepolitseiamet
— Politsei- ja Piirivalveamet
— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
— Päästeamet
— Andmekaitse Inspektsioon
— Ravimiamet
— Sotsiaalkindlustusamet
— Töötukassa
— Terviseamet
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— Tööinspektsioon
— Lennuamet
— Maanteeamet
— Veeteede Amet
— Kaitseressursside Amet
— Toetuse väejuhatus
— Tehnilise Järelevalve Amet
Irlanti
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas — [parlamentti]
— Department of the Taoiseach — [pääministeri]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
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— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht — [iirinkieliset alueet] Affairs
— Arts Council
— National Gallery
Kreikka
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
— Υπουργείο Ανάπτυξης
— Υπουργείο Δικαιοσύνης
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
— Υπουργείο Πολιτισμού
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
— Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
— Γενική Γραμματεία Ισότητας
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
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— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
— Εθνικό Τυπογραφείο
— Γενικό Χημείο του Κράτους
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
— Πανεπιστήμιο Πατρών
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
— Πολυτεχνείο Κρήτης
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο
— Αρεταίειο Νοσοκομείο
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
— Γενικό Επιτελείο Στρατού
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου
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Espanja
— Presidencia del Gobierno
— Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Economía y Hacienda
— Ministerio del Interior
— Ministerio de Fomento
— Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
Ranska
1) Ministeriöt:
— Services du Premier ministre
— Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
— Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
— Ministère chargé de la justice
— Ministère chargé de la défense
— Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
— Ministère chargé de l'éducation nationale
— Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
— Secrétariat d'État aux transports
— Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
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— Ministère chargé de la culture et de la communication
— Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
— Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
— Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
— Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
— Secrétariat d'État à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d'État à l'outre-mer
— Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d'État aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
— Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
— Secrétariat d'État aux affaires européennes
— Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
— Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d'État à la politique de la ville
— Secrétariat d'État à la solidarité
— Secrétariat d'État en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'État en charge de l'emploi
— Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
— Secrétariat d'État en charge de l'écologie
— Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire
2) Laitokset, riippumattomat viranomaiset ja tuomioistuimet:
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
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— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
— Commission d'accès aux documents administratifs
— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l'informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l'énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l'audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'État
— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (cour de cassation, cours d'Appel, tribunaux d'instance et tribunaux de
grande instance)
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3) Julkiset laitokset:
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des migrations
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Caisse des Dépôts et Consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

24.12.2016

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/1269

— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF)
— Centre national du livre
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre national professionnel de la propriété forestière
— Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Collège de France
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire National des Arts et Métiers
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
— École centrale de Lille
— École centrale de Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— École du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
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— Écoles nationales d'ingénieurs
— École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
— École nationale supérieure du paysage de Versailles
— École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
— École nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
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— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
— Institut National d'Études Démographiques (INED)
— Institut National d'Horticulture
— Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
— Institut national des jeunes aveugles — Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Insem)
— Institut national d'histoire de l'art (INHA)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
— Institut National des Sports et de l'Éducation Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements inadaptés
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets)
— Institut de Recherche pour le Développement
— Instituts régionaux d'administration
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— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaire de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national Jean-Jacques Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée Rodin
— Observatoire de Paris
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office National de l'eau et des milieux aquatiques
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
4) Muut julkiset laitokset:
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (ANPE)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
— Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
Kroatia
— Croatian Parliament;
— President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office;
— Government of the Republic of Croatia;
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— Offices of the Government of the Republic of Croatia;
— Ministry of Economy
— Ministry of Regional Development and EU Funds
— Ministry of Finance
— Ministry of Defence
— Ministry of Foreign and European Affairs
— Ministry of the Interior
— Ministry of Justice
— Ministry of Public Administration
— Ministry of Entrepreneurship and Crafts
— Ministry of Labour and Pension System
— Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
— Ministry of Agriculture
— Ministry of Tourism
— Ministry of Environmental and Nature Protection
— Ministry of Construction and Physical Planning
— Ministry of Veterans' Affairs
— Ministry of Social Policy and Youth
— Ministry of Health
— Ministry of Science, Education and Sports
— Ministry of Culture
— State administrative organisations
— County state administration offices
— Constitutional Court of the Republic of Croatia
— Supreme Court of the Republic of Croatia
— Courts
— State Judiciary Council
— State attorney's offices
— State Prosecutor's Council
— Ombudsman's offices
— State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures
— Croatian National Bank
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— State agencies and offices
— State Audit Office
Italia
1) Hankintaelimet:
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell'Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell'Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
— Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
2) Muut kansalliset julkiset elimet:
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Kypros
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
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— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
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— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου;
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
— Υπουργείο Υγείας
— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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Latvia
1) Ministeriöt, erityistoimeksiannoista huolehtivien ministeriöiden sihteeristöt ja niiden alaisuudessa toimivat laitokset:
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
2) Muut valtion laitokset:
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (muut, ei ministeriöiden alaisuudessa toimivat valtion laitokset)
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Liettua
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— Parlamentille (Seimas) vastuussa olevat laitokset:
— Lietuvos mokslo taryba
— Seimo kontrolierių įstaiga
— Valstybės kontrolė
— Specialiųjų tyrimų tarnyba
— Valstybės saugumo departamentas
— Konkurencijos taryba
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
— Vertybinių popierių komisija
— Ryšių reguliavimo tarnyba
— Nacionalinė sveikatos taryba
— Etninės kultūros globos taryba
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
— Valstybinė kultūros paveldo komisija
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija
— Vyriausioji rinkimų komisija
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
— Vyriausybės kanceliarija
— Hallitukselle (Vyriausybė) vastuussa olevat laitokset:
— Ginklų fondas
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas
— Kūno kultūros ir sporto departamentas
— Lietuvos archyvų departamentas
— Mokestinių ginčų komisija
— Statistikos departamentas
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
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— Viešųjų pirkimų tarnyba
— Narkotikų kontrolės departamentas
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija
— Draudimo priežiūros komisija
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Ympäristöministeriön (Aplinkos ministerija) alaiset laitokset:
— Generalinė miškų urėdija
— Lietuvos geologijos tarnyba
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
— Lietuvos standartizacijos departamentas
— Nacionalinis akreditacijos biuras
— Valstybinė metrologijos tarnyba
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
— Finansų ministerija
— Valtiovarainministeriön (Finansų ministerija) alaiset laitokset:
— Muitinės departamentas
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė mokesčių inspekcija
— Finansų ministerijos mokymo centras
— Krašto apsaugos ministerija
— Puolustusministeriön (Krašto apsaugos ministerija) alaiset laitokset:
— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba
— Karo prievolės administravimo tarnyba
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— Krašto apsaugos archyvas
— Krizių valdymo centras
— Mobilizacijos departamentas
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
— Infrastruktūros plėtros departamentas
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— Kulttuuriministeriön (Kultūros ministerija) alaiset laitokset:
— Kultūros paveldo departamentas
— Valstybinė kalbos inspekcija
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
— Sosiaaliturva- ja työvoimaministeriön (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) alaiset laitokset:
— Garantinio fondo administracija
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
— Lietuvos darbo birža
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
— Trišalės tarybos sekretoriatas
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
— Darbo inspekcija
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
— Ginčų komisija
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
— Neįgaliųjų reikalų departamentas
— Susisiekimo ministerija
— Liikenne- ja viestintäministeriön (Susisiekimo ministerija) alaiset laitokset:
— Lietuvos automobilių kelių direkcija
— Valstybinė geležinkelio inspekcija
— Valstybinė kelių transporto inspekcija
— Pasienio kontrolės punktų direkcija
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— Sveikatos apsaugos ministerija
— Terveysministeriön (Sveikatos apsaugos ministerija) alaiset laitokset:
— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
— Valstybinė ligonių kasa
— Valstybinė medicininio audito inspekcija
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
— Farmacijos departamentas
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
— Lietuvos bioetikos komitetas
— Radiacinės saugos centras
— Švietimo ir mokslo ministerija
— Opetus- ja tiedeministeriön (Švietimo ir mokslo ministerija) alaiset laitokset:
— Nacionalinis egzaminų centras
— Studijų kokybės vertinimo centras
— Teisingumo ministerija
— Oikeusministeriön (Teisingumo ministerija) alaiset laitokset:
— Kalėjimų departamentas
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
— Europos teisės departamentas
— Ūkio ministerija
— Talousministeriön (Ūkio ministerija) alaiset laitokset:
— Įmonių bankroto valdymo departamentas
— Valstybinė energetikos inspekcija
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
— Valstybinis turizmo departamentas
— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— Sisäasiainministeriön (Vidaus reikalų ministerija) alaiset laitokset:
— Asmens dokumentų išrašymo centras
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
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— Gyventojų registro tarnyba
— Policijos departamentas
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
— Turto valdymo ir ūkio departamentas
— Vadovybės apsaugos departamentas
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba
— Valstybės tarnybos departamentas
— Informatikos ir ryšių departamentas
— Migracijos departamentas
— Sveikatos priežiūros tarnyba
— Bendrasis pagalbos centras
— Žemės ūkio ministerija
— Maatalousministeriön (Žemės ūkio ministerija) alaiset laitokset:
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
— Nacionalinė žemės tarnyba
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
— Žuvininkystės departamentas
— Tuomioistuimet (Teismai):
— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
— Lietuvos apeliacinis teismas
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
— apygardų teismai
— apygardų administraciniai teismai
— apylinkių teismai
— Nacionalinė teismų administracija
— Generalinė prokuratūra
— Muut keskushallinnon yksiköt (institucijos [instituutit], įstaigos [laitokset], tarnybos [virastot]):
— Aplinkos apsaugos agentūra
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
— Aplinkos projektų valdymo agentūra
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
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— Valstybinė miškotvarkos tarnyba
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
— Lietuvos AIDS centras
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras
— Valstybinis patologijos centras
— Valstybinis psichikos sveikatos centras
— Lietuvos sveikatos informacijos centras
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras
— Respublikinis mitybos centras
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras
— Muitinės kriminalinė tarnyba
— Muitinės informacinių sistemų centras
— Muitinės laboratorija
— Muitinės mokymo centras
— Valstybinis patentų biuras
— Lietuvos teismo ekspertizės centras
— Centrinė hipotekos įstaiga
— Lietuvos metrologijos inspekcija
— Civilinės aviacijos administracija
— Lietuvos saugios laivybos administracija
— Transporto investicijų direkcija
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
— Pabėgėlių priėmimo centras
Luxemburg
— Ministère d'État
— Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
— Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
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— Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle
— Ministère de l'Égalité des chances
— Ministère de l'Environnement
— Ministère de la Famille et de l'Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l'Emploi
— Ministère des Travaux publics
Unkari
— Emberi Erőforrás Minisztériuma
— Földművelésügyi Minisztérium
— Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi Minisztérium
— Nemzetgazdasági Minisztérium
— Külgazdasági és Külügyminisztérium
— Miniszterelnökség
— Miniszterelnöki Kabinetiroda
— Belügyminisztérium
— Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education, Youth and Employment)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
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— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for –Investment, Industry and
Information Technology)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
Alankomaat
— Ministerie van Algemene Zaken
— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (pääsihteerin ja apulaispääsihteerin vastuulle kuuluvat tukipalvelut)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
— Ministerie van Defensie — (puolustusministeriö)
— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
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— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Oververheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (tulli- ja verohallinnon jaostot eri puolilla Alankomaita)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
— Bestuursdepartement
— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale diensten (keskustoimisto)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (tie- ja vesirakennuslaitoksen erilliset alueyksiköt)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (julkisten töiden ja vesihuollon osaston
erityisyksiköt)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
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— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-general Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
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— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Itävalta
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
Puola
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
— Wojewódzkie sądy administracyjne
— Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunał Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
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— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
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— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
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— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne ”Lasy Państwowe”
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Urzędy wojewódzkie
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ
administracji rządowej lub wojewoda
Portugali
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
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— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
Romania
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
— Înalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria Primului-Ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
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— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanentă
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
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— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția Națională Antidrog
Slovenia
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
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— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za ceste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

24.12.2016

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
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Slovakia
Hallituksen ja keskushallinnon viranomaisten toiminnan rakenteesta annetussa säädöksessä 575/2001 tarkoitetut
ministeriöt ja muut keskushallinnon viranomaiset, sellaisessa muodossa kuin ne esitetään myöhemmissä säädöksissä:
— Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšší súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
— Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
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— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobných údajov
— Kancelária verejného ochrancu práv
Suomi
— Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
— Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto – Järnvägsverket
— Tiehallinto – Vägförvaltningen
— Viestintävirasto – Kommunikationsverket
— Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
— Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö – Justitieministeriet
— Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet – domstolar
— Korkein oikeus – Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet – hovrätter
— Käräjäoikeudet – tingsrätter
— Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
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— HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI –
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
— Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät – Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
— Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
— Puolustusvoimat – Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
— Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
— Lääninhallitukset – Länstyrelserna
— Suojelupoliisi – Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto – Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
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— Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
— Lääkelaitos – Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
— Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
— Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för socialoch hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
— Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
— Kuluttajavirasto – Konsumentverket
— Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
— Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och
innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral
— Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto – Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
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— Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
— Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
— Valtiokonttori – Statskontoret
— Verohallinto – Skatteförvaltningen
— Tullilaitos – Tullverket
— Tilastokeskus – Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
— Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
— Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
— Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Ruotsi
A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
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— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden
D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet
E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges
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F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
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— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
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— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet
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— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
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— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden
R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
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— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
— Specialskolemyndigheten
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— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola
T
— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
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— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens
Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
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Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
Yhdistynyt kuningaskunta
— Cabinet Office
— Office of the Parliamentary Counsel
— Central Office of Information
— Charity Commission
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
— Crown Prosecution Service
— Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
— Competition Commission
— Gas and Electricity Consumers' Council
— Office of Manpower Economics
— Department for Children, Schools and Families
— Department of Communities and Local Government
— Rent Assessment Panels
— Department for Culture, Media and Sport
— British Library
— British Museum
— Commission for Architecture and the Built Environment
— The Gambling Commission
— Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
— Imperial War Museum
— Museums, Libraries and Archives Council
— National Gallery
— National Maritime Museum
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— National Portrait Gallery
— Natural History Museum
— Science Museum
— Tate Gallery
— Victoria and Albert Museum
— Wallace Collection
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
— Agricultural Dwelling House Advisory Committees
— Agricultural Land Tribunals
— Agricultural Wages Board and Committees
— Cattle Breeding Centre
— Countryside Agency
— Plant Variety Rights Office
— Royal Botanic Gardens, Kew
— Royal Commission on Environmental Pollution
— Department of Health
— Dental Practice Board
— National Health Service Strategic Health Authorities
— NHS Trusts
— Prescription Pricing Authority
— Department for Innovation, Universities and Skills
— Higher Education Funding Council for England
— National Weights and Measures Laboratory
— Patent Office
— Department for International Development
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
— Legal Secretariat to the Law Officers
— Department for Transport
— Maritime and Coastguard Agency
— Department for Work and Pensions
— Disability Living Allowance Advisory Board
— Independent Tribunal Service
— Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
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— Regional Medical Service
— Social Security Advisory Committee
— Export Credits Guarantee Department
— Foreign and Commonwealth Office
— Wilton Park Conference Centre
— Government Actuary's Department
— Government Communications Headquarters
— Home Office
— HM Inspectorate of Constabulary
— House of Commons
— House of Lords
— Ministry of Defence
— Defence Equipment & Support
— Meteorological Office
— Ministry of Justice
— Boundary Commission for England
— Combined Tax Tribunal
— Council on Tribunals
— Court of Appeal – Criminal
— Employment Appeals Tribunal
— Employment Tribunals
— HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
— Immigration Appellate Authorities
— Immigration Adjudicators
— Immigration Appeals Tribunal
— Lands Tribunal
— Law Commission
— Legal Aid Fund (England and Wales)
— Office of the Social Security Commissioners
— Parole Board and Local Review Committees
— Pensions Appeal Tribunals
— Public Trust Office
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— Supreme Court Group (England and Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— Northern Ireland Assembly Commission
— Northern Ireland Court Service
— Coroners Courts
— County Courts
— Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
— Crown Court
— Enforcement of Judgements Office
— Legal Aid Fund
— Magistrates' Courts
— Pensions Appeals Tribunals
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Northern Ireland, Department of Education
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Northern Ireland Office
— Crown Solicitor's Office
— Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
— Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
— Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
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— Police Service of Northern Ireland
— Probation Board for Northern Ireland
— State Pathologist Service
— Office of Fair Trading
— Office for National Statistics
— National Health Service Central Register
— Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
— Paymaster General's Office
— Postal Business of the Post Office
— Privy Council Office
— Public Record Office
— HM Revenue and Customs
— The Revenue and Customs Prosecutions Office
— Royal Hospital, Chelsea
— Royal Mint
— Rural Payments Agency
— Scotland, Auditor-General
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Scotland, General Register Office
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
— Scotland, Registers of Scotland
— The Scotland Office
— The Scottish Ministers
— Architecture and Design Scotland
— Crofters Commission
— Deer Commission for Scotland
— Lands Tribunal for Scotland
— National Galleries of Scotland
— National Library of Scotland
— National Museums of Scotland
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— Royal Botanic Garden, Edinburgh
— Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
— Scottish Further and Higher Education Funding Council
— Scottish Law Commission
— Community Health Partnerships
— Special Health Boards
— Health Boards
— The Office of the Accountant of Court
— High Court of Justiciary
— Court of Session
— HM Inspectorate of Constabulary
— Parole Board for Scotland
— Pensions Appeal Tribunals
— Scottish Land Court
— Sheriff Courts
— Scottish Police Services Authority
— Office of the Social Security Commissioners
— The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
— Keeper of the Records of Scotland
— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— HM Treasury
— Office of Government Commerce
— United Kingdom Debt Management Office
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— The Welsh Ministers
— Higher Education Funding Council for Wales
— Local Government Boundary Commission for Wales
— The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
— Valuation Tribunals (Wales)
— Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
— Welsh Rent Assessment Panels
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LUETTELO NIISTÄ BELGIAN, BULGARIAN, TŠEKIN, TANSKAN, SAKSAN, VIRON, KREIKAN, ESPANJAN,
RANSKAN, KROATIAN, IRLANNIN, ITALIAN, KYPROKSEN, LATVIAN, LIETTUAN, LUXEMBURGIN,
UNKARIN, MALTAN, ALANKOMAIDEN, ITÄVALLAN, PUOLAN, PORTUGALIN, ROMANIAN, SLOVENIAN,
SLOVAKIAN, SUOMEN, RUOTSIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIÖIDEN
JA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSTOIMISTA VASTAAVIEN VIRASTOJEN HANKKIMISTA TAVAROISTA JA
LAITTEISTA, JOTKA KUULUVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN VI OSASTON SOVELTAMISALAAN

Tässä tarvikeluettelossa viitataan yhteisestä hankintasanastosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 213/2008 liitteessä
IV tarkoitettuun yhdistettyyn nimikkeistöön (Euroopan unionin virallinen lehti EUVL L 74, 15.3.2008, s. 1).

25 ryhmä:

Suola, rikki, maa- ja kivilajit, kipsi, kalkki ja sementti

26 ryhmä:

Malmit, kuona ja tuhka

27 ryhmä:

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet, bitumiset aineet, kivennäisvahat
paitsi:
ex 27.10: erikoispolttoaineet

28 ryhmä:

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet, jalometallien, harvinaisten maametallien, radioak
tiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet
paitsi:
ex 28.09: räjähdysaineet
ex 28.13: räjähdysaineet
ex 28.14: kyynelkaasu
ex 28.28: räjähdysaineet
ex 28.32: räjähdysaineet
ex 28.39: räjähdysaineet
ex 28.50: myrkkytuotteet
ex 28.51: myrkkytuotteet
ex 28.54: räjähdysaineet

29 ryhmä:

Orgaaniset kemialliset yhdisteet
paitsi:
ex 29.03: räjähdysaineet
ex 29.04: räjähdysaineet
ex 29.07: räjähdysaineet
ex 29.08: räjähdysaineet
ex 29.11: räjähdysaineet
ex 29.12: räjähdysaineet
ex 29.13: myrkkytuotteet
ex 29.14: myrkkytuotteet
ex 29.15: myrkkytuotteet
ex 29.21: myrkkytuotteet
ex 29.22: myrkkytuotteet
ex 29.23: myrkkytuotteet
ex 29.26: räjähdysaineet
ex 29.27: myrkkytuotteet
ex 29.29: räjähdysaineet
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30 ryhmä:

Farmaseuttiset tuotteet

31 ryhmä:

Lannoitteet

32 ryhmä:

Parkitus- ja väriuutteet, tanniinit ja niiden johdannaiset, värit, pigmentit ja muut väriaineet, maalit
ja lakat, kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat, painovärit, muste ja tussi

33 ryhmä:

Haihtuvat öljyt ja resinoidit, hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

34 ryhmä:

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, val
mistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muo
vailumassat, ”hammasvahat”

35 ryhmä:

Valkuaisaineet, liimat ja liisterit, entsyymit

37 ryhmä:

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

38 ryhmä:

Erinäiset kemialliset tuotteet
paitsi:
ex 38.19: myrkkytuotteet

39 ryhmä:

Tekomuovit, selluloosaesterit ja -eetterit, tekohartsit sekä näistä valmistetut tavarat
paitsi:
ex 39.03: räjähdysaineet

40 ryhmä:

Kumi, synteettinen kumi, faktis ja näistä valmistetut tavarat
paitsi:
ex 40.11: luodinkestävät renkaat

41 ryhmä:

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

42 ryhmä:

Nahkatavarat, satula- ja valjasteokset, matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet,
suolesta valmistetut tavarat (muu kuin silkkitoukan gut)

43 ryhmä:

Turkisnahat ja tekoturkikset, niistä valmistetut tavarat

44 ryhmä:

Puu ja puusta valmistetut tavarat, puuhiili

45 ryhmä:

Korkki ja korkkitavarat

46 ryhmä:

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat, kori- ja punonta
teokset

47 ryhmä:

Paperinvalmistusaineet

48 ryhmä:

Paperi, kartonki ja pahvi, paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 356/1321

49 ryhmä:

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet, käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustuk
set

65 ryhmä:

Päähineet ja niiden osat

66 ryhmä:

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat

67 ryhmä:

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat, tekokukat, hiuk
sista valmistetut tavarat

68 ryhmä:

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

69 ryhmä:

Keraamiset tuotteet

70 ryhmä:

Lasi ja lasitavarat

71 ryhmä:

Helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut ta
varat, epäaidot korut

73 ryhmä:

Rauta ja teräs ja niistä valmistetut tavarat

74 ryhmä:

Kupari ja kuparitavarat

75 ryhmä:

Nikkeli ja nikkelitavarat

76 ryhmä:

Alumiini ja alumiinitavarat

77 ryhmä:

Magnesium ja beryllium ja niistä valmistetut tavarat

78 ryhmä:

Lyijy ja lyijytavarat

79 ryhmä:

Sinkki ja sinkkitavarat

80 ryhmä:

Tina ja tinatavarat

81 ryhmä:

Muut epäjalot metallit ja niistä valmistetut tavarat

82 ryhmä:

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia, niiden epäjaloa metallia ole
vat osat
paitsi:
ex 82.05: työkalut
ex 82.07: työkalut, osat

83 ryhmä:

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

L 356/1322

84 ryhmä:

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

24.12.2016

Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet, niiden osat
paitsi:
ex 84.06: moottorit
ex 84.08: muut moottorit
ex 84.45: koneet
ex 84.53: automaattiset tietojenkäsittelykoneet
ex 84.55: nimikkeeseen 84.53 kuuluvien koneiden osat
ex 84.59: ydinreaktorit

85 ryhmä:

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat
paitsi:
ex 85.13: teleliikennelaitteet
ex 85.15: lähettimet

86 ryhmä:

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat, rautatie- ja raitiotie
radan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat, kaikenlaiset liikennemerkinantolaitteet (ei sähkö
llä toimivat)
paitsi:
ex 86.02: panssaroidut veturit, sähkökäyttöiset
ex 86.03: muut panssaroidut veturit
ex 86.05: panssaroidut vaunut
ex 86.06: korjausvaunut
ex 86.07: vaunut

87 ryhmä:

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat,
sekä niiden osat
paitsi:
ex 87.08: panssarivaunut ja muut panssariajoneuvot
ex 87.01: traktorit
ex 87.02: sotilasajoneuvot
ex 87.03: huoltoautot
ex 87.09: moottoripyörät
ex 87.14: perävaunut

89 ryhmä:

Alukset ja uivat rakenteet
paitsi:
ex 89.01 A: sotalaivat

90 ryhmä:

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja
laitteet, niiden osat
paitsi:
ex 90.05: kiikarit
ex 90.13: erinäiset kojeet, laserit
ex 90.14: etäisyysmittarit
ex 90.28: sähköiset ja elektroniset mittauskojeet
ex 90.11: mikroskoopit
ex 90.17: lääketieteelliset kojeet
ex 90.18: hoitomekaaniset laitteet
ex 90.19: ortopediset välineet
ex 90.20: röntgenlaitteet

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 356/1323

91 ryhmä:

Kellojen ja niiden osien valmistus

92 ryhmä:

Soittimet, äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet
sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

94 ryhmä:

Huonekalut ja niiden osat, vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä
niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat
paitsi:
ex 94.01 A: ilma-alusten istuimet

95 ryhmä:

Veisto- ja muovailuaineesta valmistetut teokset

96 ryhmä:

Luudat, harjat, puuterihuiskut ja seulat

98 ryhmä:

Erinäiset tavarat

2 ALAJAKSO

KESKUSHALLINNON ALAPUOLISET YKSIKÖT

Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä sovelletaan tässä alajaksossa tarkoitettuihin keskushallintoa alempiin
yksikköihin, jotka tekevät seuraavassa lueteltujen tavaroiden, palvelujen ja rakennusalan palvelujen hankintoja tämän
sopimuksen 173 artiklan 6–8 kohdan mukaisesti, kun hankintojen arvo on arvioitu yhtä suureksi tai suuremmaksi kuin
seuraavat kynnysarvot:
Tavarat:
Määritetty 4 alajaksossa
Kynnysarvo: 200 000 erityisnosto-oikeutta
Palvelut:
Määritetty 5 alajaksossa
Kynnysarvo: 200 000 erityisnosto-oikeutta
Rakennusalan palvelut:
Määritetty 6 alajaksossa
Kynnysarvo: 5 000 000 erityisnosto-oikeutta
Hankintayksiköt:
1. Kaikki alueelliset hankintayksiköt
2. Kaikki paikalliset hankintayksiköt
3. Kaikki hankintayksiköt, jotka ovat Euroopan unionin hankintadirektiiveissä tarkoitettuja julkisoikeudellisia laitoksia
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Tätä alajaksoa koskeva huomautus:
’Julkisoikeudellisella laitoksella’ tarkoitetaan laitosta,
— joka on nimenomaan perustettu vastaamaan yleisen edun mukaisiin tarpeisiin ja joka ei harjoita teollista tai
kaupallista toimintaa,
— joka on oikeushenkilö, ja
— jonka rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoi
keudellisilta laitoksilta, tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen, taikka jonka hallinto-, johto- tai
valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos
nimittää enemmän kuin puolet.
Tähän asiakirjaan sisältyy ohjeellinen luettelo hankintaviranomaisista, jotka ovat julkisoikeudellisia laitoksia.

OHJEELLISET LUETTELOT HANKINTAVIRANOMAISISTA, JOTKA OVAT EUROOPAN UNIONIN HANKINTA
DIREKTIIVEISSÄ TARKOITETTUJA JULKISOIKEUDELLISIA LAITOKSIA

Belgia
Laitokset:

A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces —Algemeen –Rijksarchief en Rijksarchief in
de Provinciën Astrid
B
— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau
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C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen
voor Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations
(appelée habituellement ”Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes”) —
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings— en Lossingson
dernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd
”Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)
— Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Énergie — Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
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— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de
kleine en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie
D
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria
E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française
— Export Vlaanderen
F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmij
nenschade
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— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde
Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales —Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds
van de gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau
souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van
ondergrondse Vergassing
— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
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— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan
digheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis
Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België
K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
— Loterie nationale — Nationale Loterij
M
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
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O
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele
Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen
en de Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en
Splijtstoffen
P
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
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S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst
voor Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwinkkelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées —Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
en erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
Bulgaria
Laitokset:
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
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— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Ryhmät:
Seuraavan säädöksen 62 §:n 3 kohdassa tarkoitetut valtionyritykset: Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):
— Национална компания ”Железопътна инфраструктура”
— ДП ”Пристанищна инфраструктура”
— ДП ”Ръководство на въздушното движение”
— ДП ”Строителство и възстановяване”
— ДП ”Транспортно строителство и възстановяване”
— ДП ”Съобщително строителство и възстановяване”
— ДП ”Радиоактивни отпадъци”
— ДП ”Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”
— ДП ”Български спортен тотализатор”
— ДП ”Държавна парично-предметна лотария”
— ДП ”Кабиюк”, Шумен
— ДП ”Фонд затворно дело”
— Държавни дивечовъдни станции
Seuraavan säädöksen 13 §:n nojalla perustetut valtion yliopistot: Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/
27.12.1995):
— Аграрен университет – Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет ”Св. св. Кирил и Методий”
— Висше военноморско училище ”Н. Й. Вапцаров” – Варна
— Висше строително училище ”Любен Каравелов” – София
— Висше транспортно училище ”Тодор Каблешков” – София
— Военна академия ”Г. С. Раковски” – София
— Национална музикална академия ”Проф. Панчо Владигеров” – София
— Икономически университет – Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи – София
— Лесотехнически университет – София
— Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна
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— Медицински университет – Плевен
— Медицински университет – Пловдив
— Медицински университет – София
— Минно-геоложки университет ”Св. Иван Рилски” – София
— Национален военен университет ”Васил Левски” – Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство ”Кръстьо Сарафов” – София
— Национална спортна академия ”Васил Левски” – София
— Национална художествена академия – София
— Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”
— Русенски университет ”Ангел Кънчев”
— Софийски университет ”Св. Климент Охридски”
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
— Стопанска академия ”Д. А. Ценов” – Свищов
— Технически университет – Варна
— Технически университет – Габрово
— Технически университет – София
— Tракийски университет – Стара Загора
— Университет ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
— Университет за национално и световно стопанство – София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
— Университет по хранителни технологии – Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет – София
— Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”
— Югозападен университет ”Неофит Рилски” – Благоевград
Valtiolliset ja kunnalliset koulut, joita tarkoitetaan Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)
Seuraavassa säädöksessä tarkoitetut kulttuuri-instituutit: Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/
1.6.1999):
— Народна библиотека ”Св. св. Кирил и Методий”
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд ”Култура”
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (Teatterit)
— Опери, филхармонии и ансамбли (Oopperat, filharmoniset orkesterit, yhtyeet)
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— Музеи и галерии (Museot ja galleriat)
— Училища по изкуствата и културата (Taide- ja kulttuurioppilaitokset)
— Български културни институти в чужбина (Bulgarian kulttuuri-instituutit ulkomailla)
Seuraavan säädöksen 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetut julkiset ja/tai kunnalliset terveydenhuoltolaitokset: Закона за лечебните
заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)
Lääkintäalan laitokset, joita tarkoitetaan säädöksen Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999): 5 §:n 1
momentissa.
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница ”Лозенец”
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта
Ei-kaupalliset oikeushenkilöt, jotka on perustettu yleishyödyllisiä tarkoituksia varten lain Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) nojalla ja jotka täyttävät lain Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.
28/6.4.2004) 1 §:n 21 momentissa asetetut edellytykset.
Tšekki
— Pozemkový fond and other state funds
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
— yliopistot
ja muut oikeushenkilöt, jotka on perustettu erillisellä säädöksellä ja joiden toiminta rahoitetaan talousarviosäädösten
mukaisesti valtion talousarviosta, valtion varoista, kansainvälisten instituutioiden rahoituksella, piirihallinnon
talousarviosta tai itsehallinnollisten alueiden talousarvioista.

Tanska
Laitokset:
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
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— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Ryhmät:
— De Almene Boligorganisationer (kunnallisten asuntojen hallinnointielimet)
— Andre forvaltningssubjekter (muut julkishallinnon laitokset)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (yliopistot, ks.
yliopistoista annettu lovbekendtgørelse nr. 1368, 7.12.2007 ).

Saksa
Ryhmät:
Julkisoikeudelliset oikeushenkilöt:
Liittovaltion, osavaltioiden tai paikallisten viranomaisten perustamat, erityisesti seuraavilla toimialoilla toimivat julkisoi
keudelliset yhteisöt, laitokset ja säätiöt:
1) Yhteisöt:
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften — (yliopistot ja opiskelijajärjestöt)
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und
Apothekerkammern) — [asianajajien, notaarien, veroneuvojien, tilintarkastajien, arkkitehtien, lääkärien ja
apteekkarien liitot ja yhdistykset]
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen,
Handwerkerschaften) — [talouselämän etujärjestöt: maatalous- ja käsiteollisuusalojen järjestöt, kauppa- ja
teollisuuskamarit, ammatilliset käsityöläisjärjestöt, käsityöläisosuuskunnat]
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)— [sosiaalivakuutuslaitokset:
sairaskassat, tapaturma- ja eläkevakuutuslaitokset]
— kassenärztliche Vereinigungen — (sairaskassalääkäreiden järjestöt)
— Genossenschaften und Verbände — (osuuskunnat ja liitot)
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2) Laitokset ja säätiöt:
Yleishyödyllistä, muuta kuin teollista tai kaupallista toimintaa harjoittavat valtion valvonnassa olevat yksiköt, jotka
toimivat erityisesti seuraavilla aloilla:
— Rechtsfähige Bundesanstalten — (oikeuskelpoiset liittovaltion viranomaiset)
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (työeläkelaitokset ja opiskelijajärjestöt)
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen — (kulttuuri-, hyväntekeväisyys- ja avustussäätiöt)
Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt:
Yleishyödyllistä, muuta kuin teollista tai kaupallista toimintaa harjoittavat valtion valvonnassa olevat yksiköt, mukaan
lukien Kommunale Versorgungsunternehmnen (kunnalliset liikelaitokset):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und
Tierkörperbeseitigungsanstalten)— [terveydenhuolto: sairaalat, kylpylät, lääketieteelliset tutkimuslaitokset, tutkimusla
boratoriot ja eläinkrematoriot]
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) —
[kulttuuri: julkiset teatterit, orkesterit, museot, kirjastot, arkistot, eläintarhat ja kasvitieteelliset puutarhat]
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen,
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — [sosiaalitoimi:
lastentarhat, päiväkodit, lepokodit, lasten- ja nuorisokodit, vapaa-ajankeskukset, kokoontumistilat, naisten turvakodit,
vanhainkodit, asunnottomien asuntolat]
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) — [urheilu: uimahallit, urheilutilat ja -laitokset]
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — [turvallisuus: palo- ja pelastustoimi]
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [koulutus: ammatilliset
uudelleenkoulutuskeskukset, perus-, täydennys- ja jatkokoulutuslaitokset, kansalais- ja työväenopistot]
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und
Vereine, Wissenschaftsförderung) — [tiede, tutkimus ja kehitys: suuret tutkimuskeskukset, tieteelliset seurat ja
yhdistykset, tieteen edistäminen]
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — [puhtaanapito: katujen puhtaanapito, jäte- ja
jätevesihuolto]
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemei
ninteresse tätig, Wohnraumvermittlung)— [rakennus- ja asuntotoiminta: kaupunkisuunnittelu, kaupunkien
kehittäminen, yleishyödylliset asuntorakennusyritykset, julkinen asuntovälitys]
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — (talous: talouselämän edistämisestä vastaavat yhteisöt)
— Friedhofs- und Bestattungswesen — (hautausmaat ja hautauspalvelut)
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe,
Ausbildung) — [kehitysyhteistyö: rahoitus, tekninen yhteistyö, kehitysapu, koulutus]

Viro
— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Eesti Rahvusringhääling
— Tagatisfond
— Kaitseliit
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Eesti Haigekassa
— Eesti Kultuurkapital
— Notarite Koda
— Rahvusooper Estonia
— Eesti Rahvusraamatukogu
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
— Eesti Advokatuur
— Audiitorkogu
— Eesti Töötukassa
— Eesti Arengufond
Ryhmät:
Muut julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.7.2007, 15, 76) 10 §:n 2 momentin mukaiset julkis- tai yksityisoikeu
delliset oikeushenkilöt.

Irlanti
Laitokset:
— Enterprise Ireland [Markkinointi, teknologia ja yritysten kehittäminen]
— Forfás [Yritystoimintaan, kauppaan, tieteeseen, teknologiaan ja innovointiin liittyvä politiikka ja neuvonta]
— Industrial Development Authority
— FÁS [Teollisuuden ammattikoulutus ja työllisyyskoulutus]
— Health and Safety Authority
— Bord Fáilte Éireann — [Matkailun kehittäminen]
— CERT [Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus]
— Irish Sports Council
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— National Roads Authority
— Údarás na Gaeltachta — [Gaelinkielisten alueiden viranomainen]
— Teagasc [Maatalouden tutkimus, koulutus ja kehittäminen]
— An Bord Bia — [Elintarviketeollisuuden edistäminen]
— Irish Horseracing Authority
— Bord na gCon — [Vinttikoirakilpailujen tukeminen ja kehittäminen]
— Marine Institute
— Bord Iascaigh Mhara — [Kalastusalan kehittäminen]
— Equality Authority
— Legal Aid Board
— Forbas [Forbairt]
Ryhmät:
— Health Service Executive
— Hospitals and similar institutions of a public character (Sairaalat ja muut vastaavat luonteeltaan julkiset laitokset)
— Vocational Education Committees (Teknisen ja ammatillisen koulutuksen komiteat)
— Colleges and educational institutions of a public character (Julkiset koulut ja oppilaitokset)
— Central and Regional Fisheries Boards (Keskus- ja alueelliset kalastusneuvostot)
— Regional Tourism Organisations (Alueelliset matkailuorganisaatiot)
— Kansalliset sääntely- ja valituselimet (mm. televiestinnän, energian- ja kaupunkisuunnittelun aloilla)
— Laitokset, joiden tarkoituksena on vastata erityistoiminnoista tai julkisen sektorin tarpeista (esim. Healthcare
Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board,
Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic ja Social
Research Institute, National Standards Authority)
— Muut julkisoikeudellisiksi elimiksi määriteltävät julkiset tahot

Kreikka
Ryhmät:
— Julkiset yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt
— Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, jotka ovat valtion omistuksessa tai jotka saavat sovellettavien sääntöjen mukaan
säännöllisesti vähintään 50 prosenttia vuotuisesta talousarviostaan valtiontukina tai joiden pääomasta valtiolla on
vähintään 51 prosentin osuus.
— Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, jotka ovat julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden, paikallisviranomaisten, Kreikan
paikallisviranomaisten keskusliiton (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), kuntaliittojen tai julkisten yritysten tai julkisyhteisöjen tai toisessa
luetelmakohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden omistuksessa tai jotka saavat sovellettavien sääntöjen tai omien
perustamissääntöjensä mukaan vähintään 50 prosenttia vuotuisesta talousarviostaan tukena mainituilta oikeushen
kilöiltä tai joiden pääomasta julkisoikeudellisilla oikeushenkilöillä on vähintään 51 prosentin osuus.
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Espanja
Ryhmät:
— Julkisoikeudelliset laitokset ja yhteisöt, joihin sovelletaan lakia Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (Espanjan laki julkisista hankinnoista) sen 3 §:n mukaisesti ja jotka eivät ole osa seuraavista:
Administración General del Estado (yleinen kansallinen hallinto), Administración de las Comunidades Autónomas
(autonomisten alueiden hallinto) ja Corporaciones Locales (paikallisviranomaiset).
— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social — (sosiaalipalvelujen hallinnolliset yksiköt ja yleiset
palvelut).
Ranska
Laitokset:
— Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et
chambres d'agriculture.
Ryhmät:
1) Kansalliset julkiset laitokset:
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Écoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Réunion des musées nationaux
— Thermes nationaux – Aix-les-Bains
— Groupements d'intérêt public [julkiset etuyhtymät], esimerkiksi:
— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
2) Alueelliset, paikalliset tai departementtitason julkishallinnolliset laitokset:
— Collèges
— Lycées
— Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
— Établissements publics hospitaliers
— Offices publics de l'habitat
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3) Alueviranomaisten ryhmittymät:
— Établissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d'Île-de-France
Kroatia
Hankintaviranomaiset, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja
koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa, eli oikeushenkilöt, jotka on perustettu varta vasten
yleisen edun mukaisiin tarpeisiin, jotka eivät ole luonteeltaan teollisia tai kaupallisia ja jotka täyttävät jonkin seuraavista
edellytyksistä:
— niiden rahoituksesta yli 50 prosenttia on peräisin valtion talousarviosta tai paikallisten tai alueellisten itsehallintoyk
siköiden talousarviosta tai muiden oikeushenkilöiden varoista, tai
— niihin sovelletaan johtamiseen liittyvää valtion hallintoelinten, paikallisten ja alueellisten itsehallintoyksiköiden tai
muiden oikeushenkilöiden harjoittamaa valvontaa, tai
— niillä on valvonta- tai hallintoneuvosto, jonka jäsenistä yli puolet on valtion hallintoelinten, paikallisten ja alueellisten
itsehallintoyksiköiden tai muiden oikeushenkilöiden nimittämiä.
Tällaisista voidaan mainita esimerkiksi:
— Agency Alan d.o.o.;
— APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency;
— National Folk Dance Ensemble of Croatia ”Lado”;
— CARnet (Croatian Academic and Research Network);
— Help and care centres;
— Social welfare centres;
— Social care homes;
— Health care centres;
— State archives;
— State Institute for Nature Protection
— Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel;
— Fund for Indemnification of Seized Property;
— Fund for Reconstruction and Development of Vukovar;
— Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities;
— Environmental Protection and Energy Efficiency Fund;
— Croatian Academy of Science and Arts;
— Croatian Bank for Reconstruction and Development;
— Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.);
— Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery);
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— Croatian Heritage Foundation;
— Croatian Chamber of Agriculture;
— Croatian Radio Television;
— Croatian Association of Technological Culture;
— Croatian Audiovisual Centre;
— Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik;
— Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs;
— Croatian Mine Action Centre;
— Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War;
— Croatian Olympic Committee;
— Croatian Energy Market Operator;
— Croatian Paralympic Committee;
— Croatian Register of Shipping;
— Croatian Conservation Institute;
— Croatian Deaf Sport Federation;
— Croatian Institute of Emergency Medicine;
— Croatian National Institute of Public Health;
— Croatian Institute for Mental Health;
— Croatian Institute for Pension Insurance;
— Croatian Standards Institute;
— Croatian Institute for Telemedicine;
— Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping;
— Croatian National Institute of Transfusion Medicine;
— Croatian Employment Service;
— Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work;
— Croatian Institute for Health Insurance;
— Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health;
— Jadrolinija (shipping company);
— Public Institution Croatian Olympic Centre;
— Higher education public institutions;
— National parks public institutions;
— Nature parks public institutions;
— Public scientific institutes;
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— Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of
Croatia or local and regional self-government units;
— Penitentiaries;
— Clinical hospitals;
— Clinical hospital centres;
— Clinics;
— ”Miroslav Krleža” Institute of Lexicography;
— Port Authorities;
— Sanatoriums;
— Pharmacies founded by the units of regional self-government;
— Matica hrvatska (Matrix Croatia);
— International Centre for Underwater Archaeology;
— National and University Library;
— National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living;
— National Foundation for Civil Society Development;
— National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia;
— National Centre for External Evaluation of Education;
— National Council for Higher Education;
— National Council for Science;
— Official Gazette (Narodne novine d.d.);
— educational/correctional institutes;
— Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government;
— General hospitals;
— Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation);
— Polyclinics;
— Special hospitals;
— Central Register of Insured Persons;
— University Computing Centre;
— Sports associations;
— Sports federations;
— Emergency medical treatment institutions;
— Palliative care institutions;
— Health care institutions;
— Foundation of Police Solidarity;
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— Prisons;
— Institute for the Restoration of Dubrovnik;
— Institute for Seed and Seedlings;
— Public health institutes;
— Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);
— County road administrations.
Italia
Laitokset:
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d'oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
— Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV
— ANAS S.p.A
Ryhmät:
— Consorzi per le opere idrauliche (vesilaitosten yhteenliittymät)
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (valtion yliopistot,
valtion yliopistojen laitokset, yliopistojen kehittämisyhteenliittymät)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (julkiset sosiaaliapu- ja hyväntekeväisyyslaitokset)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (korkeammat
tiede- ja kulttuurilaitokset, tähtitieteelliset, avaruusfysikaaliset, geofysikaaliset tai vulkanologiset observatoriot)
— Enti di ricerca e sperimentazione (tutkimus- ja koelaitokset)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (pakollisen sosiaaliturvan ja sosiaaliaputoiminnan
virastot)
— Consorzi di bonifica (maanraivausyhteenliittymät)
— Enti di sviluppo e di irrigazione (kehitys- tai keinokastelulaitokset)
— Consorzi per le aree industriali (teollisuusalueiden yhteenliittymät)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (yleishyödylliset palvelujärjestöt)
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (julkiset viihde-, urheilu-,
matkailu- ja vapaa-ajantoimintaa harjoittavat laitokset)
— Enti culturali e di promozione artistica (kulttuurin ja taiteen edistämislaitokset)
Kypros
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
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— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων (tämä ryhmä tarkoittaa seuraavaa: Συμβούλια Αποχετεύσεων, jotka on perustettu ja jotka
toimivat seuraavan säädöksen mukaisesti: Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) of 1971)
— Συμβούλια Σφαγείων (tämä ryhmä tarkoittaa seuraavaa: Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων, joiden toiminnasta
paikallisviranomaiset huolehtivat ja jotka on perustettu ja jotka toimivat seuraavan säädöksen mukaisesti: Σφαγείων
Νόμου N.26(Ι), 2003)
— Σχολικές Εφορείες (tämä ryhmä tarkoittaa seuraavaa: Σχολικές Εφορείες, jotka on perustettu ja jotka toimivat
seuraavan säädöksen mukaisesti: Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108, 2003)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Latvia
— Yksityisoikeudelliset yksiköt, jotka tekevät hankintoja seuraavan säädöksen vaatimusten mukaisesti: Publisko
iepirkumu likums.

Liettua
— Tutkimus- ja koulutuslaitokset (korkea-asteen koulutuslaitokset, tieteellistä tutkimusta harjoittavat laitokset, tutkimusja teknologiapuistot sekä muut laitokset, joiden toiminta liittyy tutkimuksen ja koulutuksen arviointiin tai
järjestämiseen)
— Koulut (korkea-asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yleissivistävät koulut, esikoulut, vapaamuotoinen
koulutus, erityiskoulut ja muut oppilaitokset)
— Kulttuurilaitokset (teatterit, museot, kirjastot ja muut laitokset)
— Liettuan terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvat kansalliset laitokset (yksittäiset terveydenhuollon laitokset, julkiset
terveydenhuollon laitokset, farmasian alalla toimivat laitokset ja muut terveydenhuollon laitokset jne.)
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— Sosiaalihuollon laitokset
— Liikunnan ja urheilun alalla toimivat laitokset (urheilukerhot, urheilukoulut, urheilukeskukset, urheilukentät ja muut
laitokset)
— Puolustusvoimien laitokset
— Ympäristönsuojelulaitokset
— Yleisestä turvallisuudesta ja järjestyksestä huolehtivat laitokset
— Väestönsuojelusta ja pelastuspalvelusta vastaavat laitokset
— Matkailupalvelujen tarjoajat (matkailutoimistot ja muut matkailupalveluja tarjoavat laitokset)
— Muut julkis- ja yksityisoikeudelliset henkilöt, jotka täyttävät julkisista hankinnoista annetun lain 4 §:n 2 momentissa
säädetyt edellytykset (Valstybės žinios (virallinen lehti) 84-2000, 1996; 4–102, 2006)

Luxemburg
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement: [valtion julkiset laitokset,
joita valvoo hallituksen jäsen]
— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes. [kuntien (”communes”) valvomat julkiset laitokset]
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
[kuntaliittymät, jotka on perustettu 23.2.2001 annetun kuntaliittymiä koskevan lain nojalla]

Unkari
Laitokset:
— Egyes költségvetési szervek (tietyt budjettielimet)
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (erillisten valtionrahastojen hallintoelimet)
— A közalapítványok (julkiset säätiöt)
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók (julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajat)
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből
finanszírozzák (julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajat, jotka saavat rahoituksensa pääosin yleisestä talousarviosta)
— Az Országos Rádió és Televízió Testület
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Ryhmät:
— Yleisen edun mukaisia tarpeita varten perustetut muut kuin teollista tai kaupallista toimintaa harjoittavat
organisaatiot, jotka ovat julkisten yksikköjen valvonnassa tai joita julkiset yksiköt pääosin rahoittavat (yleisestä
talousarviosta).
— Organisaatiot, jotka on perustettu lailla, jossa määritellään niiden julkiset tehtävät ja toiminta, jotka ovat julkisten
yksikköjen valvonnassa ja joita julkiset yksiköt pääosin rahoittavat (yleisestä talousarviosta).
— Organisaatiot, jotka julkiset yksiköt ovat perustaneet tiettyjen perustehtäviensä hoitamiseksi ja jotka ovat näiden
julkisten yksikköjen valvonnassa.
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development)
— Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)
— Industrial Projects and Services Ltd
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)
— Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange)
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority)
— Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)
— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)
— Kunsilli Lokali (Local Councils)
— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)
— Junior College
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology)
— Università` ta' Malta (University of Malta)
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies)
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools)
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation)
— Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority)
— Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)
— Kunsill Malti għall-Isport
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— Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority)
— Heritage Malta
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)
— Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)
— Teatru Manoel (Manoel Theatre)
— Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)
— Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage)
— Fondazzjoni Patrimonju Malti
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Awtorità ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)
— Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)
— Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)
— Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)
— Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)
— Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)
— Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)
— Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)
— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and
Information Technology)
— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)
— MGI/Mimcol
— Gozo Channel Co. Ltd
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)
— MITTS
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— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)
— Malta Enterprise
— Malta Industrial Parks
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority)
— Wasteserv Malta Ltd
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Awtorità tad-Djar (Housing Authority)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).
— Sedqa
— Appoġġ
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons)
— Sapport
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)
Alankomaat
Laitokset:
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's — (25 yksittäistä poliisipiiriä)
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
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— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)
— LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen — (Lastenhuoltolaitokset)
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten — (Yksityiset sisäoppilaitokset)
— Particuliere Jeugdinrichtingen — (Yksityiset nuorisorikollisten kasvatuslaitokset)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
— College Bescherming Persoongegevens
— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen — (Tuotelautakunnat)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Toimivaltaiset viranomaiset seuraavilla aloilla:
— perusopetusta koskevan lain (Wet op het primair onderwijs) mukaiset julkiset koulut tai julkisista varoista
rahoitettavat yksityiskoulut, joissa annetaan perusopetusta
— perusopetusta koskevan lain (Wet op het primair onderwijs) mukaiset julkiset koulut tai julkisista varoista
rahoitettavat yksityiskoulut, joissa annetaan perusasteen erityisopetusta
— erityisoppilaitoksia koskevan lain (Wet op de expertisecentra) mukaiset julkiset koulut tai julkisista varoista
rahoitettavat yksityiskoulut tai oppilaitokset, joissa annetaan erityisopetusta ja toisen asteen erityisopetusta;
— toisen asteen opetusta koskevan lain (Wet op het voortgezet onderwijs) mukaiset julkiset koulut tai julkisista
varoista rahoitettavat yksityiskoulut tai oppilaitokset, joissa annetaan toisen asteen opetusta
— yleissivistävää ja ammatillista opetusta koskevan lain (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) mukaiset julkiset
oppilaitokset tai julkisista varoista rahoitettavat yksityiset oppilaitokset
— korkea-asteen opetusta ja tieteellistä tutkimusta koskevan lain (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek) mukaiset julkisesti rahoitettavat yliopistot ja korkeakoulut, avoin yliopisto ja yliopistolliset sairaalat
— perusopetusta koskevan lain (Wet op het primair onderwijs) tai erityisoppilaitoksia koskevan lain (Wet op de
exertisecentra) mukaiset koulutukipalvelut
— kansallisten opetusta tukevien toimien rahoitustukea koskevan lain (Wet subsidiëring landelijke onderwijsonders
teunende activiteiten) mukaiset kansalliset opettajien koulutuskeskukset
— tiedotusvälineitä koskevan lain (Mediawet) mukaiset radio- ja televisiolähetystoimintaa
yhteenliittymät, joiden menoista opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriö rahoittaa yli 50 prosenttia

harjoittavat

— kansallisten palvelujen yksityistämisestä annetussa laissa (Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten) tarkoitetut
palvelut
— muut opetus-, kulttuuri- ja tiedealan järjestöt ja laitokset, joiden menoista opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriö
rahoittaa yli 50 %
— Kaikki organisaatiot, joiden menoista Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rahoittaa yli 50 prosenttia.
Esimerkkejä:
— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP)
— Commissariaat voor de Media (CvdM)
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
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— Koninklijke Bibliotheek (KB)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten
— Fonds voor de scheppende toonkunst
— Mondriaanstichting
— Nederlands fonds voor de film
— Stimuleringsfonds voor de architectuur
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing
— Fonds voor de letteren
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds
— Nederlandse Omroepstichting (NOS)
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO)
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
— Stichting ICT op school
— Stichting Anno
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Kennisnet
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
— Stichting Ether Reclame (STER)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
— Stichting Nationaal Restauratiefonds
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire –Informatie
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
— Nederlandse Taalunie
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
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— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister

24.12.2016

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/1355

— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
Itävalta
— Kaikki laitokset, joiden talousarviota valvoo ”Rechnungshof” (tilintarkastustuomioistuin) ja jotka eivät harjoita
teollista tai kaupallista toimintaa.
Puola
1) Julkiset yliopistot ja korkeakoulut:
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
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— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
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— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ”Ignatianum” w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
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— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
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— Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
2) Alue- ja paikallistason itsehallinnon alaiset kulttuurilaitokset
3) Kansallispuistot:
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy ”Bory Tucholskie”
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy ”Ujście Warty”
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
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4) Julkiset perus- ja toisen asteen koulut
5) Julkiset radio- ja televisioyhtiöt:
— Telewizja Polska S.A. (Puolan televisio)
— Polskie Radio S.A. (Puolan radio)
6) Julkiset museot, teatterit, kirjastot ja muut kulttuurilaitokset:
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum ”Łazienki Królewskie”
— Muzeum Pałac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki – Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im. Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
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— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
7) Julkiset tutkimuslaitokset, tutkimus- ja kehittämislaitokset ja muut tutkimuslaitokset
8) Alueellisen tai paikallisen itsehallinnon tai niiden yhteenliittymien perustamat julkiset, itsenäiset terveydenhuollon
hallintoyksiköt
9) Muut:
— Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Portugali
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial — (muuta kuin teollista tai kaupallista toimintaa harjoittavat
julkiset laitokset)
— Serviços públicos personalizados — (oikeushenkilöksi katsottavat julkiset palvelut):
— Fundações públicas — (julkiset säätiöt)
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde — (julkiset koulutus- ja terveydenhuoltolaitokset
sekä julkiset tieteelliset tutkimuslaitokset)
— INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de –Intervenção e Garantia
Agrícola)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal
— Instituto do Sangue
Romania
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român
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— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii
— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agricolă
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
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— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse Genetice Vegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date ”RoEduNet”
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Școala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
— Centrul Român de Comerț Exterior
— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
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— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
— Institutul Național al Magistraturii
— Școala Națională de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
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— Banca Națională a României
— Regia Autonomă ”Monetăria Statului”
— Regia Autonomă ”Imprimeria Băncii Naționale”
— Regia Autonomă ”Monitorul Oficial”
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională ”Loteria Română”
— Compania Națională ”ROMTEHNICA”
— Compania Națională ”ROMARM”
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă ”ROMPRESS”
— Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
— Institute și centre de cercetare (tutkimuslaitokset ja -keskukset)
— Instituții de învățământ de stat (valtion koulutuslaitokset)
— Universități de stat (valtion koulutuslaitokset)
— Muzee (museot)
— Biblioteci de stat (valtion kirjastot)
— Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (valtion teatterit, oopperat, filharmoniset
orkesterit, kulttuuritalot ja -keskukset)
— Reviste (lehdet)
— Edituri (kustantamot)
— Inspectorate școlare, de cultură, de culte (koulu- ja kulttuuritoiminnan sekä uskontokuntien tarkastuselimet)
— Complexuri, federații și cluburi sportive (urheilujärjestöt ja -yhdistykset)
— Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (sairaalat,
parantolat, klinikat, lääkärikeskukset, oikeuslääketieteelliset instituutit, ambulanssiasemat)
— Unități de asistență socială (sosiaalihuoltoyksiköt)
— Tribunale (tuomioistuimet)
— Judecătorii (tuomarit)
— Curți de apel (muutoksenhakutuomioistuimet)
— Penitenciare (rangaistuslaitokset)
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— Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (syyttäjänvirastot)
— Unități militare (sotilasyksiköt)
— Instanțe militare (sotilastuomioistuimet)
— Inspectorate de poliție (poliisipiirit)
— Centre de odihnă (lepokodit)

Slovenia
— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (lastenhoidon, opetuksen ja urheilun aloilla toimivat julkiset
laitokset)
— Javni zavodi s področja zdravstva (terveydenhuollon alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja socialnega varstva (sosiaalihuollon alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja kulture (kulttuurin alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (tieteen ja tutkimuksen alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (maa- ja metsätalouden alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja okolja in prostora (ympäristön ja aluesuunnittelun alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (taloudellisen toiminnan alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (pienyritysten ja matkailun alalla toimivat julkiset laitokset)
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (yleisen järjestyksen ja turvallisuuden alalla toimivat julkiset
laitokset)
— Agencije (virastot)
— Skladi socialnega zavarovanja (sosiaaliturvarahastot)
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin (keskushallinnon ja paikallisyhteisöjen julkiset rahastot)
— Družba za avtoceste v RS
— Valtion tai paikallisten elinten perustamat yksiköt, jotka kuuluvat Slovenian tasavallan tai paikallisviranomaisten
talousarvioon
— Muut oikeushenkilöt, jotka täyttävät säädöksen ZJN-2 3 artiklan 2 kohdassa olevan julkisen henkilön määritelmän

Slovakia
Yleisen edun mukaisia tarpeita varten erityisellä säädöksellä tai hallinnollisella toimenpiteellä muodostettu tai perustettu
muuta kuin teollista tai kaupallista toimintaa harjoittava oikeushenkilö, joka täyttää myös vähintään yhden seuraavista
edellytyksistä:
— sen rahoituksesta vastaa kokonaan tai osittain hankintaviranomainen eli valtio, kunta, itsehallintoalue tai muu
oikeushenkilö, joka täyttää myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdan a,
b tai c alakohdassa tarkoitetut edellytykset
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— sen hallinnoinnista tai valvonnasta vastaa hankintaviranomainen eli valtio, kunta, itsehallintoalue tai muu julkisoikeu
dellinen laitos, joka täyttää myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdan a,
b tai c alakohdassa tarkoitetut edellytykset
— hankintaviranomainen eli valtio, kunta, itsehallintoalue tai muu oikeushenkilö, joka täyttää myös Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut edellytykset,
nimittää tai valitsee yli puolet sen johto- tai valvontaelimen jäsenistä.
Tällaiset henkilöt ovat toimintaa harjoittavia julkisoikeudellisia laitoksia. Esimerkkejä:
— Slovakian televisiosta annetun säädöksen 16/2004 (lakikokoelma) nojalla,
— Slovakian radiosta annetun säädöksen 619/2003(lakikokoelma) nojalla,
— sairausvakuutusyhtiöistä annetun säädöksen 581/2004 (lakikokoelma), joka noudattaa säädöksen 719/2004
(lakikokoelma) sanamuotoa, nojalla. Säädöksessä annetaan julkista sairausvakuutusta koskevat säännökset sairausva
kuutuksesta annetun säädöksessä 580/2004 (lakikokoelma), joka noudattaa säädöksen 718/2004 (lakikokoelma)
sanamuotoa, nojalla
— säädöksen 121/2005 (lakikokoelma) nojalla; tällä lailla on saatettu voimaan sosiaalivakuutuksesta annetun säädöksen
461/2003 (lakikokoelma), sellaisena kuin se on muutettuna, konsolidoitu sanamuoto
Suomi
Julkiset tai julkisessa valvonnassa olevat laitokset tai yritykset, jotka eivät harjoita teollista tai kaupallista toimintaa.

Ruotsi
Kaikki muut kuin kaupalliset laitokset, joiden julkiset hankinnat ovat Ruotsin kilpailuviraston valvonnan alaisia.

Yhdistynyt kuningaskunta
Laitokset:
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Ryhmät:
— Maintained schools (avustuksia saavat koulut)
— Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (pääasiassa muiden hankintayk
siköiden rahoittamat yliopistot ja oppilaitokset)
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— National Museums and Galleries (kansallismuseot ja -galleriat)
— Research Councils (tutkimusneuvostot)
— Fire Authorities (palontorjuntaviranomaiset)
— National Health Service Strategic Health Authorities (kansalliset terveydenhuoltoviranomaiset)
— Police Authorities (poliisiviranomaiset)
— New Town Development Corporations (uusien kaupunkien kehittämisestä vastaavat yhteisöt)
— Urban Development Corporations (kaupunkien kehittämisestä vastaavat yhteisöt)

3 ALAJAKSO

YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT

Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä sovelletaan tässä alajaksossa tarkoitettuihin yksikköihin, jotka tekevät
seuraavassa lueteltujen tavaroiden, palvelujen ja rakennusalan palvelujen hankintoja tämän sopimuksen 173 artiklan 6–8
kohdan mukaisesti, kun hankintojen arvo on arvioitu yhtä suureksi tai suuremmaksi kuin seuraavat kynnysarvot:
Tavarat:
Määritetty 4 alajaksossa
Kynnysarvo: 400 000 erityisnosto-oikeutta
Palvelut:
Määritetty 5 alajaksossa
Kynnysarvo: 400 000 erityisnosto-oikeutta
Rakennusalan palvelut:
Määritetty 6 alajaksossa
Kynnysarvo: 5 000 000 erityisnosto-oikeutta
Hankintayksiköt:
Kaikki hankintayksiköt, joiden hankinnat kuuluvat julkisia palveluja koskevan direktiivin 2004/17/EY (jäljempänä
’julkisia palveluja koskeva Euroopan unionin direktiivi’) soveltamisalaan ja jotka ovat hankintaviranomaisia (esimerkiksi 1
ja 2 alajaksoon kuuluvat viranomaiset) tai julkisia yrityksiä (1) ja joiden toimintaan sisältyy jokin seuraavista tai niiden
yhdistelmä:
a) sellaisten pysyvien verkkojen tarjoaminen tai ylläpito, joiden tarkoituksena on tarjota juomaveden tuotantoon,
kuljetukseen tai jakeluun liittyviä julkisia palveluja, tai juomaveden toimittaminen tällaisiin verkkoihin;
(1) Julkisia palveluja koskevassa Euroopan unionin direktiivissä ’julkisella yrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, johon hankintaviranomaiset
voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella.
Hankintaviranomaisilla katsotaan olevan määräysvalta, jos ne suoraan tai välillisesti:
— omistavat enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä pääomasta, tai
— hallitsevat enemmistöä yrityksen osakkeisiin perustuvasta äänioikeudesta, taikka
— voivat nimittää yli puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.
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b) sellaisten pysyvien verkkojen tarjoaminen tai ylläpito, joiden tarkoituksena on tarjota sähkön tuotantoon,
kuljetukseen tai jakeluun liittyviä julkisia palveluja, tai sähkön toimittaminen tällaisiin verkkoihin;
c) lentokenttien tai muiden terminaalitilojen ja -palveluiden tarjoaminen lentoliikenteen harjoittajille;
d) meri- tai sisävesisatamien tai muiden terminaalitilojen ja -palveluiden tarjoaminen meri- tai sisävesiliikenteen
harjoittajille; ja
e) sellaisten verkkojen (1) tarjoaminen ja ylläpito, joiden tarkoituksena on tarjota julkisia kaupunkiliikenteen kuljetus
palveluja kaupunkirautateiden, automatisoitujen järjestelmien, raitioteiden, johdinautojen, linja-autojen ja
kaapeliratojen avulla.
f) sellaisten pysyvien verkkojen tarjoaminen tai ylläpito, joiden tarkoituksena on tarjota kaasun tai lämmön tuotantoon,
kuljetukseen tai jakeluun liittyviä julkisia palveluja, tai kaasun tai lämmön toimittaminen tällaisiin verkkoihin; ja
g) sellaisten verkkojen (2) tarjoaminen ja ylläpito, joiden tarkoituksena on tarjota julkisia rautatieliikenteen kuljetus
palveluja.
Liitteenä ovat ohjeelliset luettelot hankintaviranomaisista ja julkisista yrityksistä, jotka täyttävät edellä esitetyt
edellytykset.
Tätä alajaksoa koskevat huomautukset
1. Sopimukset, jotka on myönnetty sellaisen edellä mainitun toiminnan harjoittamiseksi, joka on avoin kilpailulle
kyseisillä markkinoilla, eivät kuulu tämän sopimuksen VI osaston soveltamisalaan.
2. Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä ei sovelleta sellaisiin tämän alajakson soveltamisalaan kuuluvien
hankintayksiköiden tekemiin sopimuksiin:
— joiden tavoitteena on veden ja energiavarojen tai energiantuotannossa tarvittavien polttoaineiden ostaminen;
— joilla on muita tavoitteita kuin tässä alajaksossa lueteltujen toimien toteuttaminen tai sellaisten tavoitteiden
toteuttaminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisessa maassa;
— joiden tavoitteena on jälleenmyynti tai vuokraaminen kolmansille osapuolille, jos hankintayksiköllä ei ole erityistä
tai yksinomaista oikeutta myydä tai vuokrata kyseisten sopimusten kohdetta ja jos muilla yksiköillä on oikeus
myydä tai vuokrata sopimuksen kohde samoilla ehdoilla kuin hankintayksiköllä.
3. Muun hankintayksikön kuin hankintaviranomaisen suorittamaa juomaveden tai sähkön toimittamista julkisen
palvelun verkkoihin ei pidetä tämän alajakson a tai b kohdassa tarkoitettuna toimintana, jos
— kyseinen yksikkö tuottaa juomavettä tai sähköä, koska niiden kulutus on välttämätöntä jonkin muun kuin tämän
alajakson a–g kohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten; ja
— toimittaminen yleiseen verkkoon riippuu ainoastaan yksikön omasta kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30:tä
prosenttia yksikön juomaveden tai energian kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden
tuotannon keskimäärän mukaan, kuluva vuosi mukaan luettuna;
4. Muun hankintayksikön kuin hankintaviranomaisen suorittamaa kaasun tai lämmön toimittamista julkisen palvelun
verkkoihin ei pidetä tämän alajakson f alakohdassa tarkoitettuna toimintana, jos
— kyseisen yksikön suorittama kaasun tai lämmön tuottaminen on välttämätön seuraus muusta kuin tämän
alakohdan a–g alakohdassa tarkoitetusta toiminnasta; ja
— yleiseen verkkoon toimittamisen yksinomaisena tavoitteena on tällaisen tuotannon hyödyntäminen taloudellisesti
ja tämän toiminnan osuus on enintään 20 prosenttia yksikön liikevaihdosta laskettuna viimeksi kuluneiden
kolmen vuoden keskimääräisen liikevaihdon mukaan, kuluva vuosi mukaan lukien.
(1) Kuljetuspalvelujen verkon katsotaan olevan kyseessä, kun palvelua tarjotaan Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
asettamin edellytyksin, jotka voivat koskea liikennöitäviä linjoja, käytettävissä olevaa kuljetuskapasiteettia tai vuorotiheyttä.
(2) Kuljetuspalvelujen verkon katsotaan olevan kyseessä, kun palvelua tarjotaan Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
asettamin edellytyksin, jotka voivat koskea liikennöitäviä linjoja, käytettävissä olevaa kuljetuskapasiteettia tai vuorotiheyttä.
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5. a) Mikäli b alakohdassa määrätyt edellytykset täyttyvät, tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä ei sovelleta
hankintasopimuksiin, jotka
i) hankintayksikkö myöntää sidosyritykselle (1) tai
ii) yksinomaan useista hankintayksiköistä koostuva, tämän alajakson a–g kohdassa tarkoitettua toimintaa
harjoittava yhteisyritys myöntää jollekin näihin hankintayksiköhin sidoksissa olevalle yritykselle.
b) Edellä olevaa a alakohtaa sovelletaan palvelujen tai tavaroiden hankintasopimuksiin, jos vähintään 80 prosenttia
sidosyrityksen kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tavarantoimitusten alalla saavuttamasta keskimääräisestä
liikevaihdosta muodostuu näiden palvelujen tai tavaroiden toimittamisesta yrityksille, joihin se on sidoksissa (2).
6. Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä ei sovelleta hankintasopimuksiin, jotka
i) yksinomaan useista hankintayksiköistä koostuva, tämän alajakson a–g kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittava
yhteisyritys myöntää jollekin näistä hankintayksiköistä; tai
ii) hankintayksikkö myöntää sellaiselle yhteisyritykselle, johon se kuuluu, edellyttäen, että yhteisyritys on perustettu
kyseisen toiminnan harjoittamiseksi vähintään kolmen vuoden ajaksi ja että yhteisyrityksen perustamisasiakirjassa
todetaan yhteisyrityksen muodostavien hankintayksiköiden kuuluvan siihen vähintään saman ajan.

OHJEELLISET

LUETTELOT TÄSSÄ ALAJAKSOSSA MÄÄRÄTYT EDELLYTYKSET
HANKINTAVIRANOMAISISTA JA JULKISISTA YRITYKSISTÄ

TÄYTTÄVISTÄ

I. SÄHKÖN TUOTANTO, SIIRTO TAI JAKELU
Belgia
— Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan
— Société de Production d'Electricité/ Elektriciteitsproductie Maatschappij
— Electrabel/ Electrabel
— Elia

Bulgaria
Yksiköt, joilla on lupa huolehtia sähkön tuotannosta, siirrosta, jakelusta ja julkisista toimituksista seuraavan säädöksen
39 §:n 1 momentin nojalla: Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):
— АЕЦ Козлодуй – ЕАД
— Болкан Енерджи АД
— Брикел – ЕАД
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД
(1) ”Sidosyrityksellä” tarkoitetaan yritystä, jonka vuosittaiset tilinpäätökset konsolidoidaan hankintayksiköiden tilinpäätösten kanssa
konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY vaatimusten mukaisesti tai tämän direktiivin
soveltamisalaan kuulumattomien yksiköiden ollessa kyseessä yritystä, johon hankintayksikkö voi suoraan taikka välillisesti käyttää
määräysvaltaa taikka joka voi käyttää määräysvaltaa hankintayksikköön tai joka on hankintayksikkönä toisen yrityksen määräysvallan
alainen omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen nojalla.
2
( ) Jos sidosyrityksen perustamisajankohdan tai toiminnan aloittamisen ajankohdan vuoksi liikevaihtotietoja kolmelta viimeksi kuluneelta
vuodelta ei ole käytettävissä, riittää, että kyseinen yritys osoittaa tässä alakohdassa tarkoitetun liikevaihdon toteutumisen
todennäköiseksi, muun muassa esittämällä tietoja tulevasta liiketoiminnasta.
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— Девен АД
— ЕВН България Електроразпределение АД
— ЕВН България Електроснабдяване АД
— ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1
— Енергийна компания Марица Изток III – АД
— Енерго-про България – АД
— ЕОН България Мрежи АД
— ЕОН България Продажби АД
— ЕРП Златни пясъци АД
— ЕСО ЕАД
— ЕСП ”Златни пясъци” АД
— Златни пясъци-сервиз АД
— Калиакра Уинд Пауър АД
— НЕК ЕАД
— Петрол АД
— Петрол Сторидж АД
— Пиринска Бистрица-Енергия АД
— Руно-Казанлък АД
— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД
— Слънчев бряг АД
— ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД
— ТЕЦ – Варна ЕАД
— ТЕЦ ”Марица 3” – АД
— ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД
— Топлофикация Габрово – ЕАД
— Топлофикация Казанлък – ЕАД
— Топлофикация Перник – ЕАД
— Топлофикация Плевен – ЕАД
— ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД
— Топлофикация Русе – ЕАД
— Топлофикация Сливен – ЕАД
— Топлофикация София – ЕАД
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— Топлофикация Шумен – ЕАД
— Хидроенергострой ЕООД
— ЧЕЗ България Разпределение АД
— ЧЕЗ Електро България АД

Tšekki
Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan säädöksen 137/2006 (lakikokoelma), sellaisena kuin
se on muutettuna, 4 § 1 momentin c kohdassa määriteltyjä palveluja sähköalalla.
Esimerkkejä hankintayksiköistä:
— ČEPS, a. s.
— ČEZ, a. s.
— Dalkia Česká republika, a.s.
— PREdistribuce, a.s.
— Plzeňská energetika a.s.
— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Tanska
— Yksiköt, jotka vastaavat sähkön tuotannosta säädöksen lov om elforsyning 10 §:n nojalla annetun luvan perusteella,
ks. lovbekendtgørelse nr. 1115, 8.11.2006.
— Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirtämisestä säädöksen lov om elforsyning 19 §:n nojalla annetun luvan perusteella,
ks. lovbekendtgørelse nr. 1115, 8.11.2006.
— Sähkön siirto, josta vastaavat Energinet Danmark tai Energinet Danmarkin kokonaan omistamat tytäryhtiöt
säädöksen lov om Energinet Danmark, ks. lovbekendtgørelse nr. 1384, 20.12.2004, 2 §:n 2 ja 3 momentin nojalla.

Saksa
Paikallisviranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset tai niiden muodostamat yhteenliittymät tai valtionyritykset, jotka
vastaavat energian toimituksista muille yrityksille tai energiajakeluverkosta tai joilla on omistuksen vuoksi energiajake
luverkon hallintaoikeus seuraavan säädöksen 3 §:n 18 momentin nojalla: Gesetz über die Elektrizitäts- und
Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz), 24.4.1998, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9.12.2006.

Viro
Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 §:n 3 momentin ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 §:
n nojalla toimivat yksiköt:
— AS Eesti Energia
— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
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— AS Narva Elektrijaamad
— OÜ Põhivõrk
Irlanti
— The Electricity Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE — sähkön toimitukset]
— Synergen Ltd. [sähkön tuotanto]
— Viridian Energy Supply Ltd. [sähkön toimitukset]
— Huntstown Power Ltd. [sähkön tuotanto]
— Bord Gáis Éireann [sähkön toimitukset]
— Sähkön toimittajat ja tuottajat, joille on myönnetty lupa säädöksen Electricity Regulation Act 1999 nojalla
— EirGrid plc
Kreikka
”Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, joka on perustettu lain 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ nojalla ja joka toimii
lain 2773/1999 ja presidentin asetuksen 333/1999 mukaisesti.

Espanja
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
— Electra del Viesgo, S.A.
— Muut yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät ja jakelevat sähköä seuraavan säädöksen ja sen täytäntöönpanosäädösten
nojalla: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico.
Ranska
— Électricité de France, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: Loi n o 46-628 sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna
— RTE, joka hallinnoi sähkön siirtoverkkoa
— Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta ja jotka on mainittu seuraavan säädöksen 23 §:ssä: Loi n o 46-628 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna (sociétés d'économie mixte,
régies tai vastaavat alue- tai paikallisviranomaisista koostuvat yritykset). Esimerkkejä: Gaz de Bordeaux, Gaz de
Strasbourg
— Compagnie nationale du Rhône
— Électricité de Strasbourg
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Kroatia
Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva
laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka ovat julkisia yrityksiä tai hankintaviranomaisia ja jotka erityismääräysten
mukaisesti vastaavat kiinteiden verkkojen rakentamisesta (tarjoamisesta) tai toiminnasta sähköenergian tuotantoon,
siirtoon ja jakeluun liittyvien julkisten palvelujen tarjoamista varten sekä sähköenergian toimittamisesta kiinteisiin
verkkoihin, kuten mainittua toimintaa energialain mukaisen energiatoimiluvan perusteella harjoittavat yksiköt (virallinen
lehti 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).

Italia
— Gruppo Eneliin kuuluvat yritykset, joilla on lupa tuottaa, siirtää ja jakaa sähköä 16.3.1999 annetussa säädöksessä
Decreto Legislativo No79, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, tarkoitetulla tavalla
— TERNA- Rete elettrica nazionale SpA
— Muut yritykset, jotka toimivat 16.3.1999 annetun säädöksen Decreto Legislativo No79 nojalla annetulla toimiluvalla

Kypros
— Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä: περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171
— Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, joka on perustettu säädöksen περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122
(Ι) του 2003 57 §:n mukaisesti
Muut henkilöt, yksiköt tai yritykset, jotka harjoittavat julkisia palveluja koskevan Euroopan unionin direktiivin 3 artiklan
mukaista toimintaa ja jotka toimivat säädöksen περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν. 122(Ι)/
2003 34 §:n nojalla annetulla toimiluvalla.

Latvia
VAS ”Latvenergo” ja muut yritykset, jotka tuottavat, siirtävät ja jakavat sähköä ja jotka tekevät hankintoja lain Par
iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām mukaisesti.

Liettua
— Valtionyhtiö ”Ignalina Nuclear Power Plant”
— Akcinė bendrovė ”Lietuvos energija”
— Akcinė bendrovė ”Lietuvos elektrinė”
— Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai
— Akcinė bendrovė ”VST”
— Muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000,
1996; 4-102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia ja toimivat sähkön tuotannon, siirtämisen tai jakelun alalla
sähköstä annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 66-1984, 2000, 107-3964, 2004) ja ydinenergiasta
annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 119-2771, 1996) mukaisesti.
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Luxemburg
— Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), joka vastaa sähkön tuotannosta ja jakelusta
seuraavan asiakirjan nojalla: Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution
d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, 11.11.1927, hyväksytty lailla 4.1.1928
— Sähkön siirrosta ja jakelusta vastaavat paikallisviranomaiset
— Société électrique de l'Our (SEO)
— Syndicat de communes SIDOR
Unkari
Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakavat sähköä säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162 ja 163
§:n nojalla ja säädöksen 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról nojalla.

Malta
Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Alankomaat
Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta paikallisviranomaisten säädöksen Provinciewet mukaisesti myöntämän luvan
(vergunning) perusteella. Esimerkkejä:
— Essent
— Nuon
Itävalta
Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirto- tai jakeluverkosta seuraavien säädösten nojalla: Elektrizitätswirtschafts- und
Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, sellaisena kuin se on muutettuna, tai yhdeksän osavaltion Elektrizitäts
wirtschafts(wesen)gesetze.

Puola
Säädöksessä ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tarkoitetut energiayhtiöt. Muun muassa seuraavat:
— BOT Elektrownia ”Opole” S.A., Brzezie
— BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
— BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia
— Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu
— Elektrociepłownia Chorzów ”ELCHO” Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
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— Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
— Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
— Elektrownia ”Kozienice” S.A.
— Elektrownia ”Stalowa Wola” S.A.
— Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk
— Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa
— ENEA S.A., Poznań
— Energetyka Sp. z o.o, Lublin
— EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
— ENION S.A., Kraków
— Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice
— Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk
— Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
— Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
— PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
— Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
— PSE-Operator S.A., Warszawa
— Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
— Zakład Elektroenergetyczny ”Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa
— Zakład Energetyczny Białystok S.A.
— Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
— Zakład Energetyczny Toruń S.A.
— Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
— Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo
— Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
— Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.
— Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
— Energetyka Południe S.A.

Portugali
1) Sähkön tuotanto:
Yksiköt, jotka tuottavat sähköä seuraavien säädösten nojalla:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento do
sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade
— Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do SEN, regulamentando o diploma atrás referido
— Yksiköt, jotka tuottavat sähköä erityisjärjestelyin seuraavien säädösten nojalla: Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de
maio, com a redação dada pelos Decretos-Lei n.o 168/99, de 18 de maio, n.o 313/95, de 24 de novembro, n.o
538/99, de 13 de dezembro, n.o 312/2001 e n.o 313/2001, ambos de 10 de dezembro, Decreto-Lei n.o 339-C/
2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei n.o 68/2002, de 25 de março, Decreto-Lei n.o 33-A/2005, de 16 de
fevereiro, Decreto-Lei n.o 225/2007, de 31 de maio e Decreto-Lei n.o 363/2007, de 2 novembro
2) Sähkön siirto:
Yksiköt, jotka siirtävät sähköä seuraavan säädöksen nojalla:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro e do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto.
3) Sähkön jakelu:
— Yksiköt, jotka jakavat sähköä seuraavien säädösten nojalla: Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro, e do
Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto
— Yksiköt, jotka jakavat sähköä seuraavien säädösten nojalla: Decreto-Lei n.o 184/95, de 27 de julho, com a redação
dada pelo Decreto-Lei n.o 56/97, de 14 de março e do Decreto-Lei n.o 344-B/82, de 1 de setembro, com
a redação dada pelos Decreto-Lei n.o 297/86, de 19 de setembro, Decreto-Lei n.o 341/90, de 30 de outubro e
Decreto-Lei n.o 17/92, de 5 de fevereiro

Romania
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București
— Societatea Națională ”Nuclearelectrica” S.A.
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.
— S.C. Electrocentrale Deva S.A.
— S.C. Electrocentrale București S.A.
— S.C. Electrocentrale Galați S.A.
— S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.
— S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
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— S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
— S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
— Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București
— Societatea Comercială Electrica S.A., București
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— ”Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— ”Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— ”Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— ”Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— ”Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.
— Enel Energie
— Enel Distribuție Banat
— Enel Distribuție Dobrogea
— E.ON Moldova S.A.
— CEZ Distribuție

Slovenia
Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakavat sähköä seuraavan säädöksen nojalla: Energetski zakon (Uradni list RS,
79/99).

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj
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Poštna št.

Kraj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo d.o.o.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri d.o.o.

2000

Maribor

Slovakia
Yksiköt, jotka luvan perusteella tuottavat, siirtävät siirtoverkon kautta, jakavat ja toimittavat sähköä säädöksen 656/2004
(lakikokoelma) nojalla.
Esimerkkejä:
— Slovenské elektrárne, a.s.
— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
— Západoslovenská energetika, a.s.
— Stredoslovenská energetika, a.s.
— Východoslovenská energetika, a.s.

Suomi
Kunnalliset yksiköt ja julkiset yritykset, jotka vastaavat sähkön tuotannosta, ja yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirtoon tai
jakeluun tarkoitettujen verkkojen ylläpidosta ja sähkön siirrosta tai sähköjärjestelmästä sähkömarkkinalain (386/1995) 4
tai 16 §:ään perustuvan luvan nojalla ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista annetun lain (349/2007) nojalla.

Ruotsi
Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirrosta tai jakelusta säädöksen ellagen (1997:857) nojalla annetun toimiluvan
perusteella.
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Yhdistynyt kuningaskunta
— Henkilö, jolle on myönnetty lupa säädöksen Electricity Act 1989 6 osaston nojalla
— Henkilö, jolle on myönnetty lupa säädöksen Electricity (Northern Ireland) Order 1992 10 §:n 1 momentin nojalla
— National Grid Electricity Transmission plc
— System Operation Northern Irland Ltd
— Scottish & Southern Energy plc
— SPTransmission plc

II. JUOMAVEDEN TUOTANTO, SIIRTO TAI JAKELU
Belgia
— Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan
— Société Wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgaria
— ”Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново
— ”В И К – Батак” – ЕООД, Батак
— ”В и К – Белово” – ЕООД, Белово
— ”Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград
— ”В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград
— ”Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово
— ”Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас
— ”Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас
— ”Бързийска вода” – ЕООД, Бързия
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна
— ”ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци
— ”Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново
— ”Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград
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— ”ВИК” – ЕООД, Видин
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца
— ”В И К” – ООД, Габрово
— ”В И К” – ООД, Димитровград
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич
— ”Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница
— ЧПСОВ, в.с. Елени
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих
— ”Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа
— ”В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна
— ”Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат
— ”ВИК” – ООД, Кърджали
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч
— ”В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана
— ”Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник
— ”В И К” – ЕООД, Петрич
— ”Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив
— ”Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград
— ”ВКТВ” – ЕООД, Ракитово
— ”ЕТЕрдуван Чакър”, Раковски
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе
— ”Екопроект-С” ООД, Русе
— ”УВЕКС” – ЕООД, Сандански
— ”ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов
— ”Бяла” – ЕООД, Севлиево
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— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра
— ”В и К” – ООД, Сливен
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян
— ”Софийска вода” – АД, София
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София
— ”Стамболово” – ЕООД, Стамболово
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора
— ”Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча
— ”Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен
— ”В и К – Стенето” – ЕООД, Троян
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол
Tšekki
Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006 Sb. 4 §:n 1 momentin d ja e
kohdassa määriteltyjä palveluja vesihuollon alalla.
Esimerkkejä hankintayksiköistä:
— Veolia Voda Česká Republika, a.s.
— Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
— Severočeská vodárenská společnost a.s.
— Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
— Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Tanska
— Vesihuoltolain (lov om vandforsyning) 3 §:n 3 momentissa määritellyt vedentoimittajat, ks. lovbekendtgørelse nr. 71,
17.1.2007.
Saksa
— Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Eigenbetriebsverordnungen tai
Eigenbetriebsgesetzen der Länder (yleishyödylliset yritykset)
— Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Gesetzen über die Kommunale
Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder
— Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta seuraavan säädöksen nojalla: Gesetz über Wasser- und Bodenverbände,
12.2.1991, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15.5.2002
— Julkiset yritykset, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Kommunalgesetze,
erityisesti Gemeindeverordnungen der Länder
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— Yritykset, jotka on perustettu seuraavien säädösten nojalla: Aktiengesetz, 6.9.1965, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna 5.1.2007, tai GmbH-Gesetz, 20.4.1892, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 10.11.2006, tai joilla
on säädöksen Kommanditgesellschaft mukainen oikeusasema (kommandiittiyhtiö) ja jotka huolehtivat veden
tuotannosta tai jakelusta alueellisten tai paikallisviranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla
Viro
— Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 §:n 3 momentin ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332)
14 §:n nojalla toimivat yksiköt:
— AS Haapsalu Veevärk
— AS Kuressaare Veevärk
— AS Narva Vesi
— AS Paide Vesi
— AS Pärnu Vesi
— AS Tartu Veevärk
— AS Valga Vesi
— AS Võru Vesi
Irlanti
Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta säädöksen Local Government [Sanitary Services] Act 1878-1964
nojalla.

Kreikka
— ’Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.’ (’Ε.Υ.Δ.Α.Π.’ or ’Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.’). Yrityksen oikeudellinen
asema perustuu seuraaviin säädöksiin: konsolidoitu laki 2190/1920, laki 2414/1996 ja lisäksi lain 1068/80 ja lain
2744/1999 säännöksiin.
— ’Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.’ (’Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.’), johon sovelletaan seuraavien lakien
säännöksiä: laki 2937/2001 (Kreikan virallinen lehti 169 Α') ja laki 2651/1998 (Kreikan virallinen lehti 248 Α').
— ’Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου’ (’ΔΕΥΑΜΒ’), joka toimii lain 890/1979
nojalla.
— ’Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης’ (kunnalliset vesihuolto- ja viemäriverkostoyhtiöt), jotka huolehtivat
veden tuotannosta ja jakelusta lain 1069/80, 23.8.1980, nojalla.
— ’Σύνδεσμοι Ύδρευσης’ (kunnalliset vedentoimittajayhdistykset), jοiden toiminta perustuu presidentin asetukseen
410/1995 säädöksen Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων mukaisesti.
— ’Δήμοι και Κοινότητες’ (kunnat), jοiden toiminta perustuu presidentin asetukseen 410/1995 säädöksen Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων mukaisesti.
Espanja
— Mancomunidad de Canales de Taibilla
— Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales
— Canal de Isabel II
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— Agencia Andaluza del Agua
— Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental
— Muut julkiset yksiköt, jotka muodostavat osan autonomisista alueista (Comunidades Autónomas) ja paikallishal
linnosta (Corporaciones locales) tai ovat niistä riippuvaisia ja jotka toimivat juomaveden jakelun alalla.
— Muut yksityiset yksiköt, joilla on paikallishallinnon (Corporaciones locales) myöntämiä erityis- tai yksinoikeuksia
juomaveden jakelun alalla.
Ranska
Alueelliset tai paikalliset viranomaiset ja julkisyhteisöt, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta tai jakelusta:
— Régies des eaux, (esimerkiksi: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de
l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)
— Vettä siirtävät, toimittavat ja tuottavat yhteisöt (esimerkiksi: Syndicat des eaux d'Île-de-France, syndicat départemental
d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat
intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de
l'assainissement du Bas-Rhin).
Kroatia
Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva
laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka ovat julkisia yrityksiä tai hankintaviranomaisia ja jotka erityismääräysten
mukaisesti vastaavat kiinteiden verkkojen rakentamisesta (tarjoamisesta) tai toiminnasta juomaveden tuotantoon, siirtoon
tai jakeluun liittyvien julkisten palvelujen tarjoamista varten sekä juomaveden toimittamisesta kiinteisiin verkkoihin,
kuten paikallisten itsehallintoyksikköjen perustamat yksiköt, jotka vesilain perusteella toimivat julkisten vesi- ja
viemärihuollon palveluiden tarjoajina (virallinen lehti 153/09 ja 130/11).

Italia
— Yksiköt, jotka vastaavat vedenjakelupalvelujen eri vaiheista seuraavien, paikallis- ja maakuntatason viranomaisten
suoraan valvontaan kuuluvista julkisista palveluista annettujen säädösten konsolidoidun tekstin nojalla: regio decreto
n. 2578, 15.10.1925, D.P.R. n. 902, 4.10.1986, sekä decreto legislativo n. 267, 18.8.2000, joka on paikallisviran
omaisten rakenteesta annettujen lakien konsolidoitu teksti, ja erityisesti sen 112 ja 116 §
— Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)
— Ente acquedotti siciliani, joka on perustettu seuraavien säädösten nojalla: Legge Regionale No 2/2, 4.9.1979 ja Lege
Regionale No 81, 9.8.1980, in liquidazione con Legge Regionale No 9, 31.5.2004 (art. 1)
— Ente sardo acquedotti e fognature, joka on perustettu 5.7.1963 annetun lain No 9 nojalla. Poi ESAF S.p.A. nel 2003
– confluita in ABBANOA S.p.A:: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no 7 (art. 5,
comma 1) – Legge finanziaria 2005
Kypros
— Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, joka jakelee vettä kunnissa ja muilla alueilla seuraavan säädöksen nojalla: περί
Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.
Latvia
— Julkis- ja yksityisoikeudelliset yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät ja jakelevat juomavettä kiinteisiin verkkoihin ja jotka
tekevät hankintoja seuraavan lain mukaisesti: Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.
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Liettua
— Yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84–2000, 1996;
4–102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia ja tuottavat, siirtävät ja jakavat juomavettä juomavesi- ja jätevesi
huollosta annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 82–3260, 2006) mukaisesti.
Luxemburg
— Paikallisviranomaisten yksiköt, jotka vastaavat veden jakelusta
— Kuntaliittymät, jotka vastaavat veden tuotannosta ja jakelusta ja jotka on perustettu seuraavien säädösten nojalla: loi
concernant la création des syndicats de communes, 23.2.2001, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä
23.12.1958 ja 29.7.1981 annetuilla laeilla, ja loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable
du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre, 31.7.1962
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE
— Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES
— Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE
— Syndicat des Eaux du Sud – SES
— Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à SavelbornFreckeisen
— Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus –
SR
— Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes
de Beaufort, Berdorf et Waldbillig
— Syndicat des eaux du Centre – SEC
Unkari
— Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakavat juomavetta säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
162 ja 163 §:n nojalla ja säädöksen 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.
Malta
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Water Services Corporation)
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Water Desalination Services)
Alankomaat
Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta ja jakelusta säädöksen Waterleidingwet nojalla.

Itävalta
Kunnat ja kuntaliitot, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta, siirrosta ja jakelusta yhdeksän osavaltion säädösten
Wasserversorgungsgesetze nojalla.
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Puola
Vesihuolto- ja jätevesilaitokset, jotka määritellään säädöksessä ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ja jotka harjoittavat julkiseen vesihuoltoon tai jätevesi
huoltoon liittyvää taloudellista toimintaa. Muun muassa seuraavat:
— AQUANET S.A., Poznań
— Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.
— Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Portugali
— Kuntayhtymien järjestelmät – Yritykset, joissa on enemmistöosakkaina valtio tai julkisyhteisöjä ja yksityisiä yrityksiä
seuraavien säädösten nojalla: Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993, sellaisena kuin se on muutettuna
säädöksillä Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de outubro 1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 ja
Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003. Valtion suora hallinto on sallittua.
— Kunnalliset järjestelmät – Kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset palvelulaitokset, yritykset, joiden pääoma on kokonaan
tai suurimmaksi osaksi julkisessa omistuksessa tai yksityiset yritykset seuraavien säädösten nojalla: Lei 53-F/2006, de
29 de dezembro 2006, ja Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993 sellaisena kuin se on muutettuna
säädöksillä Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de outubro 1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 ja
Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003.
Romania
Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (paikallisten viranomaisten
yksiköt ja yhtiöt, jotka vastaavat veden tuotannosta, siirrosta ja jakelusta);
esimerkkejä:
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba
— Compania de Apă Arad
— S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș
— S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș
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— S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău
— Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor
— R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud
— S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani
— Compania de Apă, Brașov, Brașov
— R.A. APA, Brăila, Brăila
— S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași
— S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca
— S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj
— Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța
— R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița
— R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj
— S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj
— S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara
— R.A.J.A.C. Iași, Iași
— Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași
— Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)
Slovenia
Yksiköt, jotka toimittavat, siirtävät tai jakelevat juomavettä säädöksen Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93,
1/96) ja kuntien tekemien päätösten nojalla annettujen toimilupien nojalla.
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje – Velenje d.o.o. Izvajanje komunalnih
dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko
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Kraj

1332155

Režijski obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje Edš – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.
o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode
d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje ob Dravi

5068126

JKP javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

1410

Zagorje ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne na Koroškem

5111501

Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.
o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik
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Poštna št.

Kraj

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in
ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.
o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat Občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat Občine Zreče

3214

Zreče
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5883415

Režijski obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat Občina Črna na Koroškem

2393

Črna na Koroškem

5914540

Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomu
nalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik –
Dobronak

1357409

Režijski obrat Občine Dobje

3224

Dobje pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper d.
o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat Občina Laško

5880076

Režijski obrat Občine Cerkno

Velike Lašče

Laško
5282

Cerkno
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5883253

Režijski obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. –
S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Ko
munala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Top
lice

9226

Moravske Toplice
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Slovakia
— Yksiköt, jotka hoitavat yleisiä vesilaitoksia ja tuottavat tai siirtävät ja jakelevat juomavettä seuraavien säädösten
nojalla annettujen kauppalupien ja yleisten vesilaitosten toimintaa koskevan ammatillista pätevyyttä osoittavan
todistuksen nojalla: laki 442/2002 (lakikokoelma), joka noudattaa lakien 525/2003 (lakikokoelma), 364/2004
(lakikokoelma), 87/2004 (lakikokoelma) ja 230/2005 (lakikokoelma) sanamuotoa.
— Yksiköt, jotka hoitavat vesihuoltolaitoksia laissa 364/2004, joka noudattaa lakien 587/2004 (lakikokoelma) ja
230/2005 (lakikokoelma) sanamuotoa, tarkoitettujen edellytysten nojalla ja lain 135/1994 (lakikokoelma), joka
noudattaa lakien 52/1982 (lakikokoelma), 595/1990 (lakikokoelma), 128/1991 (lakikokoelma), 238/1993
(lakikokoelma), 16/2001 (lakikokoelma) ja 533/2001 (lakikokoelma) sanamuotoa, nojalla myönnetyn luvan
perusteella ja jotka myös siirtävät tai jakelevat juomavettä lain 442/2002 (lakikokoelma), joka noudattaa lakien
525/2003 (lakikokoelma), 364/2004 (lakikokoelma), 587/2004 (lakikokoelma) ja 230/2005 (lakikokoelma)
sanamuotoa, nojalla.
Esimerkkejä:
— Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
— Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Suomi
— Vesihuoltolain (119/2001) 3 §:n mukaiset vesihuoltolaitokset
Ruotsi
Paikallisviranomaiset ja kunnalliset yritykset, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta, siirtämisestä tai jakelusta
säädöksen lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster nojalla.

Yhdistynyt kuningaskunta
— Yritys, joka on nimetty vesihuoltoyritykseksi tai viemäröintiyritykseksi säädöksen Water Industry Act 1991 nojalla
— Vesi- ja viemäröintiviranomainen, joka on perustettu seuraavan säädöksen 62 §:n nojalla: Local Government etc
(Scotland) Act 1994
— The Department for Regional Development (Pohjois-Irlanti)
III. KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI LINJA-AUTOPALVELUT
Belgia
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg,
TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaat
schappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
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— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Yksityisyritykset, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeudet
Bulgaria
— ”Метрополитен” ЕАД, София
— ”Столичен електротранспорт” ЕАД, София
— ”Столичен автотранспорт” ЕАД, София
— ”Бургасбус” ЕООД, Бургас
— ”Градски транспорт” ЕАД, Варна
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца
— ”Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово
— ”Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник
— ”Автобусни превози” ЕАД, Плевен
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен
— ”Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив
— ”Градски транспорт” ЕООД, Русе
— ”Пътнически превози” ЕАД, Сливен
— ”Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково
Tšekki
— Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan säädöksen 137/2006 (lakikokoelma), sellaisena
kuin se on muutettuna, 4 §:n 1 momentin f kohdassa määriteltyjä kaupunkirautatie-, raitiovaunu-, johdinauto- tai
linja-autopalveluja
Esimerkkejä hankintayksiköistä:
— Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
— Dopravní podnik města Brna, a. s.
— Dopravní podnik Ostrava a.s.
— Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
— Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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Tanska
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Yksiköt, jotka vastaavat julkisista linja-autopalveluista (tavanomainen reittiliikenne) säädöksen lov om buskørsel
mukaisesti myönnetyn luvan nojalla, ks. lovbekendtgørelse No 107, 19.2.2003
— Metroselskabet I/S
Saksa
Yritykset, jotka vastaavat luvanvaraisesti lyhyen matkan julkisista henkilöliikennepalveluista säädöksen Personenbeförde
rungsgesetz, 21.3.1961, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31.10.2006, nojalla.

Viro
— Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 §:n 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 §:
n nojalla toimivat yksiköt
— AS Tallinna Autobussikoondis
— AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis
— Narva Bussiveod AS
Irlanti
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
— Luas [Dublin Light Rail]
— Bus Éireann [Irish Bus]
— Bus Átha Cliath [Dublin Bus]
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen mukaisesti: Road Transport Act 1932,
sellaisena kuin se on muutettuna
Kreikka
— ’Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.’ (’Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.’) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A),
joka on perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: asetus 768/1970 (Α'273), laki 588/1977 (Α'148) ja laki
2669/1998 (Α'283)
— ’Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς’ (’Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.’) (Athens-Piraeus Electric Railways), joka on perustettu ja
joka toimii seuraavien säädösten nojalla: laki 352/1976 (Α'147) ja laki 2669/1998 (Α'283)
— ’Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.’ (’Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.’) (Athens Urban Transport Organization S.A), joka on
perustettu ja joka toimii seuraavien säädösten nojalla: laki 2175/1993 (Α'211) ja laki 2669/1998 (Α'283)
— ’Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.’ (’Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.’), ) (Company of Thermal Buses S.A.),joka on perustettu ja joka
toimii seuraavien säädösten nojalla: laki 2175/1993 (Α'211) ja laki 2669/1998 (Α'283)
— ’Αττικό Μετρό Α.Ε.’ (Attiko Metro S.A), joka on perustettu ja joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: laki 1955/1991
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— ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (”Ο.Α.Σ.Θ.”), joka on perustettu ja joka toimii seuraavien säädösten
nojalla: asetus 3721/1957, asetus 716/1970, laki 866/79 ja laki N 2898/2001 (Α'71)
— ”Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (”Κ.Τ.Ε.Λ.”), joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: laki 2963/2001 (Α'268)
— ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, josta käytetään myös nimiä ”ΡΟΔΑ” ja ”ΔΕΑΣ ΚΩ” ja joka toimii
seuraavan säädöksen nojalla: laki 2963/2001 (Α'268)
Espanja
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia kaupunkiliikennepalveluja seuraavien säädösten nojalla: Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 2.4.1985, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local ja tarvittaessa vastaava alueellinen
lainsäädäntö
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia linja-autopalveluja seuraavan säädöksen siirtymäsäännöksen 3 nojalla: Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
Esimerkkejä:
— Empresa Municipal de Transportes de Madrid
— Empresa Municipal de Transportes de Málaga
— Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca
— Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona
— Empresa Municipal de Transportes de Valencia
— Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)
— Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)
— Entitat Metropolitana de Transport – AMB
— Eusko Trenbideak, s.a.
— Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa
— Ferrocariles de la Generalitat Valenciana
— Consorcio de Transportes de Mallorca
— Metro de Madrid
— Metro de Málaga, S.A.,
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)
Ranska
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Loi d'orientation des transports intérieurs n o 82-1153,
30.12.1982, 7-II §:n nojalla
— Régie des transports de Marseille
— RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône
— Régie départementale des transports du Jura
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— RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne
— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ja muut yksiköt, jotka
tarjoavat liikennepalveluja Syndicat des transports d'Île-de-Francen seuraavien säädösten nojalla myöntämien lupien
perusteella: ordonnance n o 59-151, 7.1.1959, relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Îlede-France, sellaisena kuin se on muutettuna, ja asetukset sen soveltamiseksi
— Réseau ferré de France, julkinen laitos, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä: loi no 97-135, 13.2.1997.
— Alue- tai paikallisviranomaiset taikka alue- tai paikallisviranomaisten ryhmät, jotka toimivat organisoivana liikenne
laitoksena (esimerkiksi: Communauté urbaine de Lyon)

Kroatia
Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva
laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka ovat julkisia yrityksiä tai hankintaviranomaisia ja jotka erityismääräysten
mukaisesti vastaavat verkkojen saataville saattamisesta tai toiminnasta julkisten kaupunkirautatiepalvelujen, automati
soitujen järjestelmien, raitiotie-, linja-auto-, johdinauto- ja kaapelivaunupalvelujen tarjoamista varten, kuten mainittua
toimintaa julkisena palveluna julkisia palveluja koskevan lain mukaisesti harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

Italia
Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja rautateitse, automaattisin järjestelmin, raitioteitse,
johdinauto- ja linja-autoliikenteessä tai hallinnoivat niihin liittyviä infrastruktuureja kansallisella, alueellisella tai
paikallisella tasolla.
Edellä mainittuihin kuuluvat esimerkiksi:
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn luvan
perusteella: Decreto of the Ministro dei Trasporti No 316, 1.12.2006, Regolamento recante riordino dei servizi
automobilistici interregionali di competenza statale
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Regio Decreto 15 ottobre 1925, No
2578 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e
delle province 1 §:n 4 tai 15 momentin nojalla
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavien säädösten nojalla: Decreto Legislativo
19 novembre 1997, No 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, No 59 – sellaisena kuin se on
muutettuna säädöksellä Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ja säädöksen Legge 1 agosto 2002, No 166
45 §:llä
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja paikallisviranomaisten rakenteesta annettuja
lakeja koskevan konsolidoidun tekstin 113 §:n nojalla; teksti on hyväksytty säädöksellä Legge No 267, 18.8.2000,
sellaisena kuin se on muutettuna säädöksen Legge No 448, 28.12.2001, 35 §:llä
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen 242 tai 256 §:n nojalla myönnettyjen toimilupien
perusteella: Regio Decreto 9 maggio 1912, No 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le
ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
— Yksiköt, yhtiöt, yritykset ja paikallisviranomaiset, jotka toimivat seuraavan säädöksen 4 §:n nojalla myönnettyjen
toimilupien perusteella: Legge No 410, 4.6.1949, – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di
trasporto in concessione
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka toimivat säädöksen Legge No 1221, 2.8.1952, 14 §:n nojalla myönnettyjen
toimilupien perusteella – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in
regime di concessione
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Kypros

Latvia
Julkis- ja yksityisoikeudelliset yksiköt, jotka tarjoavat linja-auto-, johdinauto- ja/tai raitiovaunuliikenteen henkilöliikenne
palveluja ainakin seuraavissa kaupungeissa: Riika, Jurmala, Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne ja Ventspils.

Liettua
— Akcinė bendrovė ”Autrolis”
— Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus autobusai”
— Uždaroji akcinė bendrovė ”Kauno autobusai”
— Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus troleibusai”
— Muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000,
1996; 4-102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 kohdan vaatimuksia ja toimivat kaupunkirautatie-, raitiovaunu-, johdinauto- tai
linja-autopalvelujen alalla tieliikenteestä annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 119-2772, 1996) mukaisesti
Luxemburg
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg
— Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE)
— Linja-autoliikennettä harjoittavat yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: règlement grand-ducal
concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports
routiers réguliers de personnes rémunérées, 3.2.1978
Unkari
— Yksiköt, jotka tarjoavat säännöllisiä paikallis- ja kaukoliikenteen julkisia linja-autopalveluja säädöksen 2003. évi
CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 §:n ja säädöksen 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről nojalla
— Yksiköt, jotka tarjoavat kansallisia julkisia rautateiden henkilöliikennepalveluja säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről 162 ja 163 §:n ja säädöksen 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről nojalla
Malta
— L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)
Alankomaat
Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen II luvun nojalla: (Openbaar Vervoer) van de Wet
Personenvervoer). Esimerkkejä:
— RET (Rotterdam)
— HTM (Den Haag)
— GVB (Amsterdam)
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Itävalta
— Yksiköt, joilla on lupa tarjota liikennepalveluja seuraavien säädösten nojalla: Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957,
sellaisena kuin se on muutettuna, tai Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, sellaisena kuin se on muutettuna
Puola
1) Yksiköt, jotka tarjoavat kaupunkirautatiepalveluja ja toimivat seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn toimiluvan
perusteella: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
2) Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia linja-autoliikennepalveluja kaupungeissa ja jotka toimivat säädöksen ustawa z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella, sekä yksiköt, jotka tarjoavat
julkisia liikennepalveluja kaupungeissa,
muun muassa seuraavat:
— Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok
— Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy
— Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz
— Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa
— Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu
— Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław
— Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ”SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.
— Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ”Transgór” Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.
— Tramwaje Śląskie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suwałkach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz
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— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
— Tramwaje Śląskie S.A., Katowice
— Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
— Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
Portugali
— Metropolitano de Lisboa, E.P., säädöksen Decreto-Lei n.o 439/78 de 30 de dezembro de 1978 nojalla
— Säädöksessä Lei n.o 58/98 de18 de agosto 1998 tarkoitetut kunnat, kunnalliset palvelulaitokset ja kunnalliset
laitokset, jotka tarjoavat liikennepalveluja säädöksen Lei n.o 159/99 de 14 de setembro 1999 nojalla
— Julkiset viranomaiset ja julkiset laitokset, jotka tarjoavat rautatieliikennepalveluja säädöksen Lei n.o 10/90 do 17 de
março 1990 nojalla
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 98 §:n nojalla: Regulamento de Transportes
em Automóveis (Decreto n.o 37272 de 31 de dezembro 1948)
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Lei n.o 688/73 de 21 de dezembro 1973 nojalla
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Decreto-Lei n.o 38144/31 de 31 de dezembro 1950
nojalla
— Metro do Porto, S.A, säädöksen Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998, sellaisena kuin se on
muutettuna säädöksellä Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26 de setembro 2001, nojalla
— Normetro, S.A, säädöksen Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998, sellaisena kuin se on muutettuna
säädöksellä Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26 de setembro 2001, nojalla
— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, säädöksen Decreto-Lei n.o 24/95 de 8 de fevereiro 1995, nojalla
— Metro do Mondego, S.A, säädöksen Decreto-Lei n.o 10/2002 de 24 de janeiro 2002 nojalla
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— Metro Transportes do Sul, S.A, säädöksen Decreto-Lei n.o 337/99 de 24 de agosto 1999 nojalla
— Kunnat ja kunnalliset yritykset, jotka tarjoavat liikennepalveluja säädöksen Lei n.o 159/99 de 14 de setembro 1999,
nojalla
Romania
— S.C. de Transport cu Metroul București – ”Metrorex” S.A.
— Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători
Slovenia
Yritykset, jotka tarjoavat julkisia linja-autoliikennepalveluja kaupungeissa seuraavan säädöksen nojalla: Zakon o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1540564

Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

ALPETOUR, Potovalna agencija

4000

Škofja Loka

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport,d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova
Gorica

5000

Nova Gorica

5222966

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS Avtobusni promet Maribor d.d.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

METEOR Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrže
vanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica
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Slovakia
— Liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat julkisia henkilöliikennepalveluja raitiovaunu-, johdinauto- taikka erityis- tai
kaapeliratapalvelujen muodossa lain 164/1996 (lakikokoelma), joka noudattaa lakien 58/1997 (lakikokoelma),
260/2001 (lakikokoelma), 416/2001 (lakikokoelma) ja 114/2004 (lakikokoelma) sanamuotoa, 23 §:n nojalla
myönnetyn luvan perusteella.
— Liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat säännöllisiä kansallisia julkisia linja-autoliikennepalveluja Slovakian tasavallan
alueella tai myös vieraan valtion alueen osassa tai Slovakian tasavallan tietyssä osassa lain 168/1996 (lakikokoelma),
joka noudattaa lakien 386/1996 (lakikokoelma), 58/1997 (lakikokoelma), 340/2000 (lakikokoelma), 416/2001
(lakikokoelma), 506/2002 (lakikokoelma), 534/2003 (lakikokoelma) ja 114/2004 (lakikokoelma) sanamuotoa, nojalla
myönnetyn linja-autoliikenteen harjoittamista koskevan luvan ja tiettyjä reittejä koskevan liikennöintiluvan
perusteella.
Esimerkkejä:
— Dopravný podnik Bratislava, a.s.
— Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
— Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
— Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.
Suomi
Yksiköt, jotka tarjoavat erityis- tai yksinoikeuden nojalla linjaliikenteen palveluja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
annetun lain (343/1991) mukaisesti, sekä kuntien liikennelaitokset ja julkiset yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikenne
palveluja linja-autoilla, raitioteitse tai metrolla tai ylläpitävät näiden kuljetuspalvelujen tarjoamiseen tarkoitettua verkkoa.

Ruotsi
Yksiköt, jotka tarjoavat kaupunkirautatie- tai raitiotiepalveluja seuraavien säädösten nojalla: lagen (1997:734) om ansvar
för viss kollektiv persontrafik ja lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Julkiset tai yksityiset yksiköt, jotka tarjoavat johdinauto- tai linja-autopalveluja seuraavien säädösten nojalla: lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ja yrkestrafiklagen (1998:490).

Yhdistynyt kuningaskunta
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— Säädöksen the Greater London Authority Act 1999 424 §:n 1 momentissa tarkoitettu Transport for Londonin
tytäryhtiö
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
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— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— Henkilö, joka tarjoaa säädöksen Greater London Authority Act 1999 179 §:n 1 momentissa tarkoitettua paikallis
palvelua (bus service) Lontoossa Transport for Londonin kanssa kyseisen säädöksen 156 §:n 2 momentin nojalla
tehdyn sopimuksen mukaisesti tai kyseisen säädöksen 169 §:ssä määritellyn liikennelaitoksen tytäryhtiötä koskevan
sopimuksen mukaisesti
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Henkilö, jolla on säädöksen Transport Act (Northern Ireland) 1967 4 §:n 1 momentin mukainen tieliikennepalvelua
koskeva toimilupa, jonka nojalla hän voi tarjota kyseisessä toimiluvassa tarkoitettua säännöllistä palvelua
IV. MERI- TAI SISÄVESISATAMA- TAI MUUT TERMINAALIPALVELUT
Belgia
— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l'Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
— Waterwegen en Zeekanaal
— De Scheepvaart
Bulgaria
”ДППристанищна инфраструктура”
Yksiköt, jotka erityis- tai yksinoikeuksien perusteella käyttävät satamia tai niiden osia kansallisesti merkittävään julkiseen
liikenteeseen; yksiköt luetellaan seuraavan säädöksen 103 a §:n liitteessä 1: Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):
— ”Пристанище Варна” ЕАД
— ”Порт Балчик” АД
— ”БМ Порт” АД
— ”Пристанище Бургас” ЕАД
— ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД
— ”Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД
— ”Пристанище Видин” ЕООД
— ”Драгажен флот – Истър” АД
— ”Дунавски индустриален парк” АД
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Yksiköt, jotka erityis- tai yksinoikeuksien perusteella käyttävät satamia tai niiden osia alueellisesti merkittävään julkiseen
liikenteeseen; yksiköt luetellaan seuraavan säädöksen 103 a §:n liitteessä 2: Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):
— ”Фиш Порт” АД
— Кораборемонтен завод”Порт – Бургас” АД
— ”Либърти металс груп” АД
— ”Трансстрой – Бургас” АД
— ”Одесос ПБМ” АД
— ”Поддържане чистотата на морските води” АД
— ”Поларис 8” ООД
— ”Лесил” АД
— ”Ромпетрол – България” АД
— ”Булмаркет – ДМ” ООД
— ”Свободна зона – Русе” ЕАД
— ”Дунавски драгажен флот” – АД
— ”Нарен” ООД
— ”ТЕЦ Свилоза” АД
— НЕК ЕАД – клон ”АЕЦ – Белене”
— ”Нафтекс Петрол” ЕООД
— ”Фериботен комплекс” АД
— ”Дунавски драгажен флот Дуним” АД
— ”ОМВ България” ЕООД
— СО МАТ АД – клон Видин
— ”Свободна зона – Видин” ЕАД
— ”Дунавски драгажен флот Видин”
— ”Дунав турс” АД
— ”Меком” ООД
— ”Дубъл Ве Ко” ЕООД
Tšekki
Kaikki hankintayksiköt, jotka hyödyntävät tiettyä maantieteellistä aluetta meri- tai sisävesisatamien taikka terminaali
palvelujen tarjoamiseksi lento-, meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajille (julkisia hankintoja koskevan säädöksen
137/2006 (lakikokoelma), sellaisena kuin se on muutettuna, 4 §:n 1 momentin i kohta).
Esimerkkejä hankintayksiköistä:
— České přístavy, a.s.
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Tanska
— Satamat, sellaisina kuin ne on määritelty säädöksen lov om havne 1 §:ssä, ks. säädös No 326, 28.5.1999
Saksa
— Satamat, jotka ovat kokonaan tai osittain alueellisten viranomaisten (Länder, Kreise, Gemeinden) omistuksessa
— Sisävesisatamat, joihin sovelletaan säädöksen Wassergesetze der Länder nojalla säädöstä Hafenordnung
Viro
Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 §:n 3 momentin ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 §:
n nojalla toimivat yksiköt:
— AS Saarte Liinid
— AS Tallinna Sadam
Irlanti
— Satamat, jotka toimivat säädöksen Harbours Acts 1946 to 2000 nojalla
— Rosslare Harbour'n satama, joka toimii säädöksen Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899 nojalla
Kreikka
— ’Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.Β. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.Ε. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.Η. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.Κ. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.Λ. Α.Ε.’), lain 2932/01 nojalla
— ’Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία’ (’Ο.Λ.Ρ. Α.Ε’), lain 2932/01 nojalla
— Satamaviranomaiset
— Muut satamat, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (kunnalliset ja nomosten satamat), joihin sovelletaan presidentin
asetusta 649/1977, lakia 2987/02, presidentin asetusta 362/97 ja lakia 2738/99
Espanja
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería – Motril
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— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Muut seuraavien autonomisten alueiden (Comunidades Autónomas) satamaviranomaiset: Andalucía, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco ja Valencia

Ranska
— Port autonome de Paris, joka on perustettu säädöksen loi no 68-917 relative au port autonome de Paris, 24.10.1968,
nojalla
— Port autonome de Strasbourg, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: convention entre l'État et la ville de
Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port,
20.5.1923, hyväksytty 26.4.1924 annetulla lailla
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— Säädöksen code des ports maritimes L. 111-1 §:n ja sitä seuraavien artiklojen nojalla toimivat autonomiset satamat,
jotka ovat oikeushenkilöitä:
— Port autonome de Bordeaux
— Port autonome de Dunkerque
— Port autonome de La Rochelle
— Port autonome du Havre
— Port autonome de Marseille
— Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
— Port autonome de Pointe-à-Pitre
— Port autonome de Rouen
— Satamat, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, jotka ovat valtion omistuksessa (décret no 2006-330, 20.3.2006, fixant la
liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) ja joita hallinnoivat paikalliset kauppa- ja teollisuuskamarit (chambres
de commerce et d'industrie):
— Port de Fort de France (Martinique)
— Port de Dégrad des Cannes (Guyane)
— Port-Réunion (île de la Réunion)
— Ports de Saint-Pierre et Miquelon
— Satamat, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, joiden omistusoikeus on siirretty alue- tai paikallisviranomaisille ja joita
hallinnoivat paikalliset kauppa- ja teollisuuskamarit (chambres de commerce et d'industrie) (säädöksen Loi no 2004809, 13.8.2004, relative aux libertés et responsabilités locales, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Loi no
2006-1771, 30.12.2006, 30 §):
— Port de Calais
— Port de Boulogne-sur-Mer
— Port de Nice
— Port de Bastia
— Port de Sète
— Port de Lorient
— Port de Cannes
— Port de Villefranche-sur-Mer
— Voies navigables de France, julkinen laitos, johon sovelletaan säädöksen Loi no 90-1168, 29.12.1990, sellaisena kuin
se on muutettuna, 124 §:ää
Kroatia
Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva
laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka ovat julkisia yrityksiä tai hankintaviranomaisia ja jotka erityismääräysten
mukaisesti vastaavat maantieteellisen alueen hyödyntämiseen liittyvästä toiminnasta tarkoituksenaan tarjota meri- ja
jokisatamia tai muita liikenneterminaaleja meri- tai jokiliikenteen harjoittajien käyttöön, kuten mainittua toimintaa
merialue- ja merisatamalain mukaisesti harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 158/03, 100/04, 141/06 ja 38/09).

L 356/1410

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

24.12.2016

Italia
— Valtion satamat (Porti statali) ja muut satamat, joita hallinnoi Capitaneria di Porto säädöksen Codice della
navigazione, Regio Decreto No 327, 30.3.1942, nojalla
— Autonomiset satamat (enti portuali), jotka on perustettu säädöksen Codice della Navigazione, Regio Decreto No 327,
30.3.1942, 19 §:n nojalla annetulla erityislainsäädännöllä
Kypros
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, joka on perustettu säädöksellä the περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Latvia
Viranomaiset, jotka hallinnoivat satamia lain ”Likums par ostām” mukaisesti:
— Rīgas brīvostas pārvalde
— Ventspils brīvostas pārvalde
— Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
— Salacgrīvas ostas pārvalde
— Skultes ostas pārvalde
— Lielupes ostas pārvalde
— Engures ostas pārvalde
— Mērsraga ostas pārvalde
— Pāvilostas ostas pārvalde
— Rojas ostas pārvalde
Muut laitokset, jotka tekevät hankintoja lain Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām mukaisesti ja
jotka hallinnoivat satamia lain ”Likums par ostām” mukaisesti

Liettua
— valtionyhtiö Klaipėda State Sea Port Administration, joka toimii lain Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto įstatymas (virallinen lehti 1996. Nr. 53-1245) mukaisesti
— valtionyhtiö Vidaus vandens kelių direkcija, joka toimii säädöksen Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto
kodeksas (virallinen lehti 1996. Nr. 105-2393) mukaisesti
— muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000,
1996; 4-102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 kohdan vaatimuksia ja toimivat meri- tai sisävesisatamien ja muiden terminaali
palvelujen alalla sisävesiliikenteestä annetun Liettuan tasavallan lain mukaisesti
Luxemburg
— Port de Mertert, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: loi relative à l'aménagement et à
l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, 22.7.1963, sellaisena kuin se on muutettuna

24.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/1411

Unkari
— Satamat, jotka toimivat säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 §:n ja säädöksen 2000.
évi XLII. törvény a vízi közlekedésről nojalla
Malta
— L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)
Alankomaat
Meri- tai sisävesisatamien taikka muiden terminaalipalvelujen alan hankintayksiköt. Esimerkkejä:
— Havenbedrijf Rotterdam
Itävalta
— Aluehallinnon (Länder ja/tai Gemeinden) kokonaan tai osittain omistamat sisävesisatamat
Puola
Yksiköt, jotka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich, muun muassa seuraavat:
— Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
— Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
— Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
— Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska
Portugali
— APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, säädöksen Decreto-Lei n.o 335/98 de 3 de novembro
1998 nojalla
— APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A, säädöksen Decreto-Lei n.o 336/98 de 3 de novembro 1998 nojalla
— APS – Administração do Porto de Sines, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 337/98 de 3 de novembro 1998 nojalla
— APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 338/98 de 3 de novembro
1998 nojalla
— APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 339/98 de 3 de novembro 1998 nojalla
— Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), säädöksen Decreto-Lei n.o 146/2007 de 27 de abril
2007 nojalla
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Romania
— Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
— Compania Națională ”Administrația Canalelor Navigabile S.A.”
— Compania Națională de Radiocomunicații Navale ”RADIONAV” S.A.
— Regia Autonomă ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos”
— Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime”
— Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.
— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele
Slovenia
Merisatamat, jotka ovat kokonaan tai osittain valtion omistuksessa ja jotka huolehtivat talouden julkispalveluista
säädöksen Pomorski zakonik (Uradni list RS, 56/99) nojalla.
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5144353

Luka Koper d.d.

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o.

6000

Koper

Slovakia
— Yksiköt, jotka hoitavat muita kuin julkisia sisävesisatamia jokiliikenteen toimintaa varten viranomaisen myöntämän
luvan perusteella, tai yksiköt, jotka viranomainen on perustanut hoitamaan julkisia sisävesisatamia lain 338/2000
(lakikokoelma), joka noudattaa lakien 57/2001 (lakikokoelma) ja 580/2003 (lakikokoelma) sanamuotoa, nojalla
Suomi
— Kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain (955/76) nojalla toimivat satamat, ja satamat,
jotka on perustettu yksityisistä yleisistä satamista annetun lain (1156/1994) 3 §:n mukaisen luvan perusteella
— Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Ruotsi
Satamat ja terminaalipalvelut, jotka ovat säädöksen lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn ja säädöksen förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal mukaisia.

Yhdistynyt kuningaskunta
— Paikallinen viranomainen, joka käyttää maantieteellistä aluetta tarjotakseen meri- tai sisävesisatamapalveluja tai muita
terminaalipalveluja meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajille
— Säädöksen the Harbours Act 1964 57 §:ssä tarkoitettu satamaviranomainen
— British Waterways Board
— Satamaviranomainen, sellaisena kuin se on määriteltynä säädöksen Harbours Act (Northern Ireland) 1970 38 §:n 1
momentissa
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V. LENTOASEMIEN RAKENNELMAT JA LAITTEET
Belgia
— Brussels International Airport Company
— Belgocontrol
— Luchthaven Antwerpen
— Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
— Société Wallonne des Aéroports
— Brussels South Charleroi Airport
— Liège Airport
Bulgaria
Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация”
”ДПРъководство на въздушното движение”
Yleiseen käyttöön tarkoitettujen siviililentoasemien pitäjät, jotka määritellään seuraavan ministerineuvoston säädöksen 43
§:n 3 kohdan nojalla: Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):
— ”Летище София” ЕАД
— ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД
— ”Летище Пловдив” ЕАД
— ”Летище Русе” ЕООД
— ”Летище Горна Оряховица” ЕАД
Tšekki
— Kaikki hankintayksiköt, jotka hyödyntävät tiettyä maantieteellistä aluetta lentokenttätoimintaan (julkisia hankintoja
koskevan säädöksen 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 §:n 1 momentin i kohta)
Esimerkkejä hankintayksiköistä:
— Česká správa letišť, s.p.
— Letiště Karlovy Vary s.r.o.
— Letiště Ostrava, a.s.
— Správa Letiště Praha, s. p.
Tanska
— Lentokentät, jotka toimivat säädöksen lov om luftfart, ks. lovbekendtgørelse nr. 731, 21.6.2007, 55 §:n 1 momentin
mukaisen luvan perusteella
Saksa
— Lentokentät, sellaisina kuin ne on määritelty säädöksen Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 19.6.1964, sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna 5.1.2007, 38 §:n 2 kohdan 1 alakohdassa
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Viro
— Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 §:n 3 momentin ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332)
14 §:n nojalla toimivat yksiköt:
— AS Tallinna Lennujaam
— Tallinn Airport GH AS

Irlanti
— Dublinin, Corkin ja Shannonin lentokentät, joita ylläpitää Aer Rianta – Irish Airports
— Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn Public use Licencen nojalla: Irish Aviation
Authority Act 1993, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Air Navigation and Transport (Amendment) Act
1998, ja joilla matkustajien, postin tai rahdin julkiseen kuljettamiseen tarkoitetut ilma-alukset harjoittavat
säännöllistä lentoliikennettä.

Kreikka
— ’Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας’ (’ΥΠΑ’), joka toimii säädöksen 714/70, sellaisena kuin se on muutettuna lailla
1340/83 mukaisesti; yhtiön organisoinnista säädetään presidentin asetuksessa N:o 56/89, sellaisena kuin se on
myöhemmin muutettuna
— Spatassa sijaitseva yhtiö ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών”, joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: 2338/95 Κύρωση
Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ”ίδρυση της εταιρείας ”Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”
— ”Φορείς Διαχείρισης” seuraavan säädöksen nojalla: presidentin asetus 158/02 Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση,
διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Kreikan virallinen lehti Α 137)

Espanja
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Ranska
— Lentokentät, joita valtion yhtiöt hoitavat säädöksen code de l'aviation civile L.251-1, L.260-1 ja L.270-1 §:n nojalla
— Lentokentät, joita hoidetaan säädöksen code de l'aviation civile R. 223-2 §:n nojalla myönnetyn valtion toimiluvan
perusteella
— Lentokentät, joita hoidetaan säädöksen arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire nojalla
— Lentokentät, jotka viranomainen on perustanut ja joita koskee säädöksen code de l'aviation civile L. 221-1 §:ssä
tarkoitettu sopimus
— Lentokentät, joiden omistusoikeus on siirretty alue- tai paikallisviranomaisille tai niiden ryhmittymälle säädöksen Loi
no 2004-809, 13.8.2004, relative aux libertés et responsabilités locales, ja erityisesti sen 28 §:n nojalla:
— Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro
— Aérodrome d'Avignon
— Aérodrome de Bastia-Poretta
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— Aérodrome de Beauvais-Tillé
— Aérodrome de Bergerac-Roumanière
— Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne
— Aérodrome de Brest Bretagne
— Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine
— Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare
— Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo
— Aérodrome de Figari-Sud Corse
— Aérodrome de Lille-Lesquin
— Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine
— Aérodrome de Pau-Pyrénées
— Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes
— Aérodrome de Poitiers-Biard
— Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques
— Valtion omistamat siviililentoasemat, joita hallinnoi ”chambre de commerce et d'industrie” (säädöksen Loi no 2005357, 21.4.2005, relative aux aéroports, 7 § ja säädös Décret no 2007-444, 23.2.2007, relatif aux aérodromes
appartenant à l'Etat):
— Aérodrome de Marseille-Provence
— Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre
— Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu
— Aérodrome de Strasbourg-Entzheim
— Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin
— Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet
— Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
— Valtion omistamat siviililentoasemat, joita ei ole siirretty alue- ja paikallisviranomaisille säädöksen Décret no 20051070, 24.8.2005, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla:
— Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche
— Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir
— Aéroports de Paris (Loi no 2005-357, 20.4.2005 ja Décret no 2005-828, 20.7.2005)
Kroatia
Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva
laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka ovat julkisia yrityksiä tai hankintaviranomaisia ja jotka erityismääräysten
mukaisesti vastaavat maantieteellisen alueen hyödyntämiseen liittyvästä toiminnasta tarkoituksenaan tarjota lentokenttiä
ja muita terminaaleja lentoliikenteen harjoittajien käyttöön, kuten mainittua toimintaa lentokenttälain mukaisesti
harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 19/98 ja 14/11).
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Italia
— 1.1.1996 alkaen Decreto Legislativo No 497, 25.11.1995, relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di
assistenza al volo, jonka voimassaoloa on jatkettu useaan otteeseen ja joka on tämän jälkeen muutettu 21.12.1996
laiksi Legge No 665, jolla kyseinen yksikkö on muutettu osakeyhtiöksi (S.p.A) 1.1.2001 alkaen
— Erityislainsäädännöllä perustetut hallinnointiyksiköt
— Yksiköt, jotka tarjoavat lentokenttäpalveluja säädöksen Codice della navigazione, Regio Decreto No 327, 30.3.1942,
694 §:n nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella
— Lentoasematoiminnan harjoittajat, myös hallinnoijat SEA (Milano) ja ADR (Fiumicino)
Kypros

Latvia
— Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas gaisa satiksme”
— Valsts akciju sabiedrība ”Starptautiskā lidosta ”Rīga””
— SIA ”Aviasabiedrība ”Liepāja””
Liettua
— Valtionyhtiö Vilnius International Airport
— Valtionyhtiö Kaunas Airport
— Valtionyhtiö Palanga International Airport
— Valtionyhtiö ”Oro navigacija”
— Kunnallinen yhtiö ”Šiaulių oro uostas”
— Muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000,
1996; 4-102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia ja toimivat lentoasema-alalla ilmailusta annetun Liettuan
tasavallan lain (virallinen lehti 94-2918, 2000) mukaisesti
Luxemburg
— Aéroport du Findel
Unkari
— Lentokentät, jotka toimivat säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 §:n ja säädöksen
1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről nojalla
— Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, jota hallinnoi Budapest Airport Rt. seuraavien säädösten nojalla: 1995. évi
XCVII. törvény a légiközlekedésről ja 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és
a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.
Malta
— L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta International Airport)
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Alankomaat
Lentokentät, jotka toimivat säädöksen Luchtvaartwet 18 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla. Esimerkkejä:
— Luchthaven Schiphol
Itävalta
— Yksiköt, joilla on lupa tarjota lentokenttäpalveluja seuraavan säädöksen nojalla: Luftfahrtgesetz, BGBl. No 253/1957,
sellaisena kuin se on muutettuna
Puola
— Julkinen yritys ”Porty Lotnicze”, joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: ustawa z dnia 23 października 1987 r.
o przedsiębiorstwie państwowym ”Porty Lotnicze”
— Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
— Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
— Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
— Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
— Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Wrocław S.A.
— Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
— Porty Lotnicze ”Mazury-Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie
— Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost
Portugali
— ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., joka on perustettu säädöksen Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro 1998
nojalla
— NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., joka on perustettu säädöksen Decreto-Lei n.o 404/98
de 18 de dezembro 1998 nojalla
— ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., joka on perustettu säädöksen Decreto-Lei n.o 453/91 de
11 de dezembro 1991 nojalla
Romania
— Compania Națională ”Aeroporturi București” S.A.
— Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”
— Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”- S.A.
— Regia Autonomă ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” ROMAT S.A.
— Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale
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— SC Aeroportul Arad S.A.
— Regia Autonomă Aeroportul Bacău
— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca
— Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova
— Regia Autonomă Aeroportul Iași
— Regia Autonomă Aeroportul Oradea
— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
— Regia Autonomă Aeroportul Suceava
— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș
— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea
— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș
Slovenia
Julkiset siviililentoasemat, jotka toimivat säädöksen Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01) nojalla
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana, d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakia
Yksiköt, jotka hoitavat lentokenttiä viranomaisen myöntämän luvan perusteella, ja yksiköt, jotka tarjoavat ilmailun
telepalveluja lain 143/1998, joka noudattaa lakien 57/2001 (lakikokoelma), 37/2002 (lakikokoelma), 136/2004
(lakikokoelma) ja 544/2004 (lakikokoelma) sanamuotoa, nojalla.
Esimerkkejä:
— Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava
— Letisko Poprad – Tatry, a.s.
— Letisko Košice, a.s.
Suomi
Lentokentät, joita Ilmailulaitos Finavia / Luftfartsverket Finavia, kunta tai julkinen yritys ylläpitää ilmailulain (1242/2005)
ja Ilmailulaitoksesta annetun lain (1245/2005) nojalla.
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Ruotsi
— Säädöksen luftfartslagen (1957:297) mukaisesti toimivat julkiset lentokentät
— Yksityiset lentokentät, jotka toimivat mainitun lain mukaisella luvalla, kun lupa täyttää julkisia palveluja koskevan
Euroopan unionin direktiivin 2 artiklan 3 kohdan vaatimukset
Yhdistynyt kuningaskunta
— Paikallinen viranomainen, joka hyödyntää maantieteellistä aluetta tarjotakseen lentokenttä- tai muita terminaali
palveluja ilmaliikenteen harjoittajille
— Säädöksessä Airports Act 1986 tarkoitettu lentoasematoiminnan harjoittaja, joka hoitaa lentokenttää kyseisen
säädöksen IV osan mukaisen taloudellisen sääntelyn ehdoin
— Highland and Islands Airports Limited
— Säädöksessä Airports (Northern Ireland) Order 1994 tarkoitettu lentoasematoiminnan harjoittaja
— BAA Ltd.
VI. KAASUN TAI LÄMMÖN SIIRTO TAI JAKELU
Belgia
— Distrigaz
— Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan
— Fluxys
Bulgaria
Yksiköt, joilla on lupa tuottaa tai siirtää lämpöä seuraavan säädöksen 39 §:n 1 kohdan nojalla: Закона за енергетиката
(обн., ДВ,бр.107/09.12.2003):
— АЕЦ Козлодуй — ЕАД
— Брикел — ЕАД
— ’Бул Еко Енергия’ ЕООД
— ’ГЕРРАД’ АД
— Девен АД
— ТЕЦ ’Марица 3’ — АД
— ’Топлина електроенергия газ екология’ ООД
— Топлофикация Бургас — ЕАД
— Топлофикация Варна — ЕАД
— Топлофикация Велико Търново — ЕАД
— Топлофикация Враца — ЕАД
— Топлофикация Габрово — ЕАД
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— Топлофикация Казанлък — ЕАД
— Топлофикация Лозница — ЕАД
— Топлофикация Перник — ЕАД
— ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД
— Топлофикация Плевен — ЕАД
— Топлофикация Правец — ЕАД
— Топлофикация Разград — ЕАД
— Топлофикация Русе — ЕАД
— Топлофикация Сливен — ЕАД
— Топлофикация София — ЕАД
— Топлофикация Шумен — ЕАД
— Топлофикация Ямбол — ЕАД
Yksiköt, joilla on lupa huolehtia kaasun siirrosta, jakelusta, julkisista toimituksista tai julkisista hankinnoista seuraavan
säädöksen 39 §:n 1 kohdan nojalla: Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):
— Булгаргаз ЕАД
— Булгартрансгаз ЕАД
— Балкангаз 2000 АД
— Бургасгаз ЕАД
— Варнагаз АД
— Велбъждгаз АД
— Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД
— Газинженеринг ООД
— Газоснабдяване Асеновград АД
— Газоснабдяване Бургас ЕАД
— Газоснабдяване Враца ЕАД
— Газоснабдяване Нова Загора АД
— Газоснабдяване Нови Пазар АД
— Газоснабдяване Попово АД
— Газоснабдяване Първомай АД
— Газоснабдяване Разград АД
— Газоснабдяване Русе ЕАД
— Газоснабдяване Стара Загора ООД
— Добруджа газ АД
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— Дунавгаз АД
— Каварна газ ООД
— Камено-газ ЕООД
— Кнежа газ ООД
— Кожухгаз АД
— Комекес АД
— Консорциум Варна Про Енерджи ООД
— Костинбродгаз ООД
— Ловечгаз 96 АД
— Монтанагаз АД
— Овергаз Инк. АД
— Павгаз АД
— Плевенгаз АД
— Правецгаз 1 АД
— Примагаз АД
— Промишлено газоснабдяване ООД
— Раховецгаз 96 АД
— Рилагаз АД
— Севлиевогаз-2000 АД
— Сигаз АД
— Ситигаз България АД
— Софиягаз ЕАД
— Трансгаз Енд Трейд АД
— Хебросгаз АД
— Централ газ АД
— Черноморска технологична компания АД
— Ямболгаз 92 АД
Tšekki
Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006 (lakikokoelma), sellaisena kuin se on
muutettuna, 4 §:n 1 momentin a ja b kohdassa määriteltyjä palveluja kaasu- ja lämpöalalla.
Esimerkkejä hankintayksiköistä:
— RWE Transgas Net, s.r.o.
— Pražská plynárenská, a.s.
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— Severomoravská plynárenská, a.s.
— Plzeňská teplárenská, a.s.
— Pražská teplárenská a.s.
Tanska
— Yksiköt, jotka vastaavat kaasun ja lämmön jakelusta säädöksen lov om varmeforsyning, ks. lovbekendtgørelse nr.
347, 17.7.2005, 4 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella
— Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta säädöksen lov om naturgasforsyning, ks. lovbekendtgørelse nr. 1116,
8.5.2006, 10 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella
— Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta säädöksen bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinen
talsokkelområde til transport af kulbrinter, 25.4.2006, nojalla myönnetyn luvan perusteella
— Kaasun siirto, josta vastaavat Energinet Danmark tai Energinet Danmarkin kokonaan omistamat tytäryhtiöt
säädöksen lov om Energinet Danmark, ks. lovbekendtgørelse nr. 1384, 20.12.2004, 2 §:n 2 ja 3 momentin nojalla
Saksa
Paikallisviranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset tai niiden muodostamat yhteenliittymät tai valtionyritykset, jotka
vastaavat energian toimituksista muille yrityksille tai energiajakeluverkosta tai joilla on omistuksen vuoksi energiajake
luverkon hallintaoikeus seuraavan säädöksen 3 §:n 18 momentin nojalla: Gesetz über die Elektrizitäts- und
Gasversorgung Energiewirtschaftsgesetz), 24.4.1998, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9.12.2006.

Viro
— Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 §:n 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 §:
n nojalla toimivat yksiköt
— AS Kohtla-Järve Soojus
— AS Kuressaare Soojus
— AS Võru Soojus
Irlanti
— Bord Gáis Éireann
— Muut yksiköt, joille energiansääntelykomissio voi myöntää luvan hoitaa maakaasun jakelua tai siirtoa seuraavien
säädösten nojalla: Gas Acts 1976–2002
— Yksiköt, joille on säädöksen Electricity Regulation Act 1999 nojalla myönnetty lupa ja jotka Combined Heat and
Power Plants -laitosten hoitajina vastaavat lämmön jakelusta
Kreikka
— ”Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, joka vastaa kaasun siirrosta ja jakelusta lain 2364/95 nojalla, sellaisena
kuin se on muutettuna laeilla 2528/97, 2593/98 ja 2773/99
— Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Espanja
— Enagas, S.A.
— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
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— Gasoducto Al Andalus, S.A.
— Gasoducto de Extremadura, S.A.
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
— Regasificadora del Noroeste, S.A.
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, S.A.
— Unión Fenosa de Gas, S.A.
— Bilbogas, S.A.
— Compañía Española de Gas, S.A.
— Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.
— Distribuidora Regional de Gas, S.A.
— Donostigas, S.A.
— Gas Alicante, S.A.
— Gas Andalucía, S.A.
— Gas Aragón, S.A.
— Gas Asturias, S.A.
— Gas Castilla – La Mancha, S.A.
— Gas Directo, S.A.
— Gas Figueres, S.A.
— Gas Galicia SDG, S.A.
— Gas Hernani, S.A.
— Gas Natural de Cantabria, S.A.
— Gas Natural de Castilla y León, S.A.
— Gas Natural SDG, S.A.
— Gas Natural de Alava, S.A.
— Gas Natural de La Coruña, S.A.
— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
— Gas Navarra, S.A.
— Gas Pasaia, S.A.
— Gas Rioja, S.A.
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, S.A.
— Meridional de Gas, S.A.U.
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— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
— Tolosa Gas, S.A.
Ranska
— Gaz de France, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: Loi no46-628 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna
— GRT Gaz, joka hallinnoi maakaasun siirtoverkkoa
— Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta ja jotka on mainittu seuraavan säädöksen 23 §:ssä: Loi no46-628 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna (sociétés d'économie mixte,
régies tai vastaavat alue- tai paikallisviranomaisista koostuvat yritykset); esimerkkejä: Gaz de Bordeaux, Gaz de
Strasbourg
— Paikallisviranomaiset tai niiden muodostamat yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta
Kroatia
Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva
laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka ovat julkisia yrityksiä tai hankintaviranomaisia ja jotka erityismääräysten
mukaisesti vastaavat kaasun ja lämpöenergian siirrosta ja jakelusta, kuten mainittua toimintaa energialain mukaisen
energiatoimiluvan perusteella harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).

Italia
— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S, jotka vastaavat kaasun siirrosta.
— Yksiköt, jotka vastaavat kaasun jakelusta seuraavien säädösten nojalla: testo unico delle leggi sull'assunzione dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, No 2578 ja D.P.
R. 4 ottobre 1986, No 902 ja dagli articoli del decreto legislativo 23 maggio 2000, No 164.
— Yksiköt, jotka vastaavat lämmön jakelusta yleisölle seuraavan säädöksen 10 §:n nojalla: legge 29 maggio 1982, No
308 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di
centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
— Paikallisviranomaiset tai näiden yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta
— Società di trasporto regionale, jonka palvelumaksun Autorità per l'energia elettrica ed il gas on hyväksynyt
Kypros

Latvia
— Akciju sabiedrība ”Latvijas gāze”
— Paikallishallinnon julkiset yksiköt, jotka vastaavat lämmön jakelusta
Liettua
— Akcinė bendrovė ’Lietuvos dujos’
— Muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000,
1996; 4-102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia ja toimivat kaasun siirtämisen, jakelun tai toimittamisen
alalla maakaasusta annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 89-2743, 1984, 43-1626, 2000) mukaisesti
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— Muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000,
1996; 4-102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia ja toimivat lämmön toimittamisen alalla lämmöstä
annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 51-2254, 2003, 130-5259, 2000) mukaisesti

Luxemburg
— Société de transport de gaz SOTEG S.A.
— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
— Service industriel de la Ville de Dudelange
— Service industriel de la Ville de Luxembourg
— Paikallisviranomaiset tai niiden muodostamat yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta

Unkari
— Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat kaasua säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162-163 §:n
nojalla ja säädöksen 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról mukaisen luvan perusteella
— Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat lämpöä säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162-163 §:n
nojalla ja säädöksen 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról mukaisen luvan perusteella

Malta
— Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Alankomaat
— Yksiköt, jotka vastaavat kaasun tuotannosta, siirrosta tai jakelusta kunnallisviranomaisten niille säädöksen
Gemeentewet mukaisesti myöntämän luvan (vergunning) nojalla. Esimerkkejä: NV Nederlandse Gasunie
— Kunnalliset tai maakunnalliset viranomaiset, jotka vastaavat kaasun siirrosta tai jakelusta säädösten Gemeentewet tai
Provinciewet nojalla
— Paikallisviranomaiset tai näiden yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta

Itävalta
— Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I,
pp. 1451-1935 tai Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I No 121/2000, sellaisena kuin se on muutettuna
— Yksiköt, jotka vastaavat lämmön siirrosta tai jakelusta seuraavan säädöksen nojalla: Gewerbeordnung, BGBl.
No 194/1994, sellaisena kuin se on muutettuna

Puola
Säädöksessä ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tarkoitetut energiayhtiöt, muun muassa seuraavat:
— Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
— Europol Gaz S.A. Warszawa
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— Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
— Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze
— Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
— Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew
— Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów
— OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
— Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski
— Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.
— Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa
— Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
— Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
— Elektrociepłownia Zabrze S.A.
— Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugali
Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla:
— Decreto-Lei n.o 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural
— Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26 de julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e
funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Romania
— ’Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaș’
— SC Distrigaz Sud S.A.
— E. ON Gaz România S.A.
— E.ON Gaz Distribuție S.A. – Societăți de distribuție locală
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Slovenia
Säädöksen Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) mukaiset kaasua siirtävät tai jakelevat yksiköt ja kuntien tekemien
päätösten mukaisesti lämpöä siirtävät tai jakelevat yksiköt

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

5796245

Podjetje za oskrbo z energijo ogrevanje Piran d.o.o.

5926823

Jeko — In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo ener
gentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper — Capodistria

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno podjetje komunalna energetika NovaGorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne ener
gije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo
in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

Piran — Pirano

L 356/1428

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Mat. št.

Naziv

24.12.2016
Poštna št.

Kraj

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in
vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge
storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakia
— Yksiköt, jotka tuottavat, jakelevat, siirtävät, varastoivat ja toimittavat kaasua lain 656/2004 (lakikokoelma) nojalla
annetun luvan perusteella
— Yksiköt, jotka tuottavat, jakelevat ja toimittavat lämpöä lain 657/2004 (lakikokoelma) nojalla annetun luvan
perusteella

Esimerkkejä:
— Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Suomi
Julkiset tai muut yksiköt, jotka vastaavat maakaasuverkon siirtojärjestelmästä ja maakaasun siirrosta tai jakelusta
maakaasumarkkinalain (508/2000) 3 luvun 1 §:n tai 6 luvun 1 §:n mukaisen luvan perusteella, sekä lämmön
tuotannosta, siirrosta tai jakelusta taikka lämmön toimittamisesta verkkoihin vastaavat kunnalliset yksiköt tai julkiset
yritykset.

Ruotsi
— Yksiköt, joka vastaavat kaasun tai lämmön siirrosta seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella:
lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Yhdistynyt kuningaskunta
— Julkinen kaasuntoimittaja, joka on määritelty säädöksen Gas Act 1986 7 §:n 1 momentissa
— Yrittäjä, joka on hyväksytty kaasuntoimittajaksi säädöksen Gas (Northern Ireland) Order 1996 8 §:n nojalla
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— Kiinteästä verkosta vastaava paikallisviranomainen, joka toimittaa nyt tai tulevaisuudessa lämmön tuotantoon,
siirtoon tai jakeluun liittyviä palveluja yleisölle
— Henkilö, jolle on myönnetty säädöksen Electricity Act 1989 6 §:n 1 momentin a kohdan mukainen lupa, jota
koskevat kyseisen lain 10 §:n 3 momentissa mainitut säännökset

VII. RAUTATIELIIKENNEPALVELUT
Belgia
— SNCB Holding/NMBS Holding
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Infrabel

Bulgaria
— Национална компания ’Железопътна инфраструктура’
— ’Български държавни железници’ ЕАД
— ’БДЖ — Пътнически превози’ ЕООД
— ’БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)’ ЕООД
— ’БДЖ — Товарни превози’ ЕООД
— ’Българска Железопътна Компания’ АД
— ’Булмаркет — ДМ’ ООД

Tšekki
Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006 (lakikokoelma), sellaisena kuin se on
muutettuna, 4 §:n 1 momentin f alakohdassa määriteltyjä palveluja rautatiepalvelujen alalla.
Esimerkkejä hankintayksiköistä:
— ČD Cargo, a.s.
— České dráhy, a.s
— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Tanska
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Metroselskabet I/S
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Saksa
— Deutsche Bahn AG
— Muut seuraavan säädöksen 2 §:n 1 momentin nojalla rautatiepalveluja tarjoavat yritykset: Allgemeines
Eisenbahngesetz, 27.12.1993, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 26.2.2008
Viro
— Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 §:n 3 momentin ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332)
14 §:n nojalla toimivat yksiköt
— AS Eesti Raudtee
— AS Elektriraudtee
Irlanti
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Kreikka
— ’Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.’ (’Ο.Σ.Ε. Α.Ε.’), lain n:o 2671/98 nojalla
— ’ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.’ lain n:o 2366/95 nojalla
Espanja
— Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
— Eusko Trenbideak (Bilbao)
— Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
— Ferrocarril de Soller
— Funicular de Bulnes
Ranska
— Société nationale des chémins de fer français ja muut julkiset rautatieverkot, joita tarkoitetaan seuraavan säädöksen II
osaston 1 luvussa: Loi d'orientation des transports intérieurs no 82–1153, 30.12.1982
— Réseau ferré de France, julkinen laitos, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä: Loi no 97–135, 13.2.1997
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Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva
laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka ovat julkisia yrityksiä tai hankintaviranomaisia ja jotka erityismääräysten
mukaisesti vastaavat verkkojen saataville saattamisesta tai hallinnoinnista julkisten rautatiepalvelujen tarjoamista varten.

Italia

— Ferrovie dello Stato S. p. A., Società partecipate mukaan luettuna
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja seuraavan säädöksen 10 §:n nojalla myönnetyn
toimiluvan perusteella: regio decreto No 1447 – testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, 9.5.1912
— Yksiköt, yhtiöt, yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja seuraavan säädöksen 4 §:n nojalla myönnetyn toimiluvan
perusteella: legge No 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in
concessione, 4.6.1949
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset tai paikallisviranomaiset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja seuraavan säädöksen 14 §:n
nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella: legge No 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di
ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione, 2.8.1952
— Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 8 ja 9 §:n nojalla: decreto
legislativo No 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, No 9 – modificato al decreto legislativo
20 settembre 1999, No 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, No 166

Kypros

Latvia

— Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas dzelzceļš”
— Valsts akciju sabiedrība ”Vaiņodes dzelzceļš”

Liettua

— Akcinė bendrovė ’Lietuvos geležinkeliai’
— Muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000,
1996; 4-102, 2006) 70 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia ja toimivat rautatiepalvelujen alalla rautatieliikenteestä
annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 72-2489, 2004) mukaisesti

Luxemburg

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Unkari
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia rautatieliikennepalveluja säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
162–163 §:n ja säädöksen 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről nojalla sekä säädökseen 45/2006 (VII.
11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről perustuvan luvan perusteella
Esimerkkejä:
— Magyar Államvasutak (MÁV)
Malta

Alankomaat
Hankintayksiköt rautatiepalvelujen alalla. Esimerkkejä:
— Nederlandse Spoorwegen
— ProRail
Itävalta
— Österreichische Bundesbahn
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH
— Yksiköt, joilla on lupa tarjota liikennepalveluja seuraavan säädöksen nojalla: Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957,
sellaisena kuin se on muutettuna
Puola
Rautatieliikennepalveluja tarjoavat yksiköt, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: ustawa o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ”Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.
Muun muassa seuraavat:
— PKP Intercity Sp. z o.o.
— PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
— ”Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.
— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Portugali
— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., säädöksen Decreto-Lei n.o 109/77 de 23 de março 1977 nojalla
— REFER, E.P., säädöksen Decreto-Lei n.o 104/97 de 29 de abril 1997 nojalla
— RAVE, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 323-H/2000 de 19 de dezembro 2000 nojalla
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— Fertagus, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 78/2005, de 13 de abril 2005 nojalla
— Julkiset viranomaiset ja julkiset laitokset, jotka tarjoavat rautatieliikennepalveluja säädöksen Lei n.o 10/90 de 17 de
março 1990 nojalla
— Yksityisyritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja säädöksen Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990 nojalla erityis- tai
yksinoikeudella

Romania
— Compania Națională Căi Ferate — CFR
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ’CFR — Marfă’
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ’CFR — Călători’

Slovenia

Mat. št.

5142733

Naziv

Slovenske železnice, d. o. o.

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

Slovakia
— Yksiköt, jotka hoitavat rautateitä ja kaapeliratoja ja niihin liittyviä laitteistoja seuraavan lain nojalla: laki 258/1993
(lakikokoelma), joka noudattaa lakien 152/1997 (lakikokoelma) ja 259/2001 (lakikokoelma) sanamuotoa
— Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia rautatieliikennepalveluja lain 164/1996 (lakikokoelma), joka noudattaa lakien
58/1997 (lakikokoelma), 260/2001 (lakikokoelma), 416/2001 (lakikokoelma) ja 114/2004 (lakikokoelma)
sanamuotoa, nojalla ja hallituksen asetuksen N:o 662, 7.7.2004, perusteella.
Esimerkkejä:
— Železnice Slovenskej republiky, a.s.
— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suomi
— VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Ruotsi
— Julkiset yksiköt, jotka hoitavat rautatiepalveluja säädösten järnvägslagen (2004:519) ja järnvägsförordningen
(2004:526) nojalla
— Alueelliset ja paikalliset julkiset yksiköt, jotka hoitavat alueellista tai paikallista rautatieliikennettä säädöksen lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik nojalla
— Yksityiset yksiköt, jotka hoitavat rautatiepalveluja säädöksen förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
mukaisesti myönnetyn luvan nojalla, jos tällainen lupa on julkisia palveluja koskevan Euroopan unionin direktiivin 2
artiklan 3 kohdan mukainen
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Yhdistynyt kuningaskunta
— Network Rail plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Northern Ireland Railways Company Limited
— Rautatiepalvelujen toimittajat, jotka toimivat liikenneministeriön tai muun toimivaltaisen viranomaisen myöntämän
erityis- tai yksinoikeuden nojalla.

4 ALAJAKSO

TAVARAT

Kaikki tavarat kuuluvat tämän sopimuksen VI osaston soveltamisalaan.

5 ALAJAKSO

PALVELUT

Asiakirjassa MTN.GNS/W/120 olevassa yleisessä palvelutoimintojen luettelossa mainituista palveluista seuraavat*:

Aihe

Huolto- ja korjauspalvelut

CPC-viitenumero

6112, 6122, 633, 886

Maaliikennepalvelut, myös panssariautopalvelut, ja kuriiripalvelut postin kulje 712 (paitsi 71235), 7512, 87304
tusta lukuun ottamatta
Ilmaliikenteen henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut, paitsi postinkuljetus

73 (paitsi 7321)

Postin kuljetus maaliikenteessä rautatieliikennettä lukuun ottamatta ja ilmalii 71235, 7321
kenteessä
Teleliikennepalvelut

752**

Rahoituspalvelut

ex 81

a) Vakuutuspalvelut

812, 814

b) Pankki- ja sijoituspalvelut***
Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

84
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Aihe

CPC-viitenumero

Laskentatoimi-, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut

862

Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

864

Liikkeenjohdon konsulttipalvelut ja niihin liittyvät palvelut

865, 866****

Arkkitehtipalvelut, tekniset palvelut ja tekniset kokonaispalvelut, kaupunki 867
suunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut, edellisiin liittyvät tieteelliset ja tek
niset konsulttipalvelut, tekniset testaus- ja analyysipalvelut

Mainospalvelut

871

Siivouspalvelut ja isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut

874, 82201–82206

Julkaisemiseen ja painamiseen liittyvät palvelut palkkio- tai sopimusperustei 88442
sesti

Poistokaasujen puhdistuspalvelut

9404

Meluntorjuntapalvelut

9405

Luonnon ja maisemien suojelua koskevat palvelut

9406

Muut ympäristönsuojelupalvelut, muualle luokittelemattomat

9409

Tätä alajaksoa koskevat huomautukset
1. * Lukuun ottamatta julkisia palveluja koskevia käyttösopimuksia ja palveluja, jotka yksiköiden on hankittava toiselta
yksiköltä julkaistujen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla annetun yksinoikeuden perusteella.
2. ** Lukuun ottamatta äänipuhelin-, teleksi-, radiopuhelin-, kaukohaku- ja satelliittipalveluja.
3. ***
— Lukuun ottamatta finanssihallinto- tai talletuspalvelujen, säänneltyjen rahoituslaitosten selvitys- ja hallinto
palvelujen tai julkisen velan, myös lainojen, valtionobligaatioiden, velkasitoumusten ja muiden arvopapereiden,
myyntiin, lunastukseen ja jakeluun liittyvien palveluiden julkista hankintaa tai ostamista.
— Ruotsissa sekä maksut valtiollisille laitoksille että niiden maksamat maksut on hoidettava Ruotsin postisiirtojär
jestelmän (Postgiro) kautta.
4. **** Lukuun ottamatta välimies- ja sovittelupalveluja.
5. Edellä 1, 2 ja 3 alajaksossa lueteltujen yksiköiden toteuttamat tässä alajaksossa lueteltuja palveluja koskevat hankinnat
katsotaan ecuadorilaisen palveluntarjoajan osalta tämän sopimuksen VI osaston määräysten alaisiksi hankinnoiksi
vain siltä osin kuin Ecuador on ilmoittanut saman palvelun tämän sopimuksen D jakson 5 alajaksossa esitetyssä
luettelossa.
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6 ALAJAKSO

RAKENNUSPALVELUT

A. Rakennusalan palvelut:
Määritelmä:
Rakennuspalvelusopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka kohteena on jokin CPC-luokituksen alajaksossa 51
tarkoitettu ja millä mahdollisella tavalla tahansa suoritettava maa- ja vesirakentamiseen tai rakennusten tai rakennelmien
rakentamiseen liittyvä työsuorite.
CPC-luokituksen alajakso 51:
Kaikki alajaksossa 51 luetellut palvelut.
B. Käyttöoikeussopimukset:
Silloin kun käyttöoikeussopimusten myöntäjänä toimii 1 ja 2 alajaksossa mainittu yksikkö ja kun niiden arvo on
vähintään 5 000 000 erityisnosto-oikeutta, niihin sovelletaan tämän sopimuksen 175 artiklan 1 ja 2 kohdassa
vahvistettua kansallisen kohtelun periaatetta ja tämän sopimuksen 173, 174, 179, 190 ja 294 artiklaa.
CPC-luokituksen alajakso 51

Ryhmä

Luokka

Alaluokka

JAKSO 5

Nimi

Vastaava ISCIkoodi

RAKENTAMINEN JA RAKENNELMAT: MAA

ALAJAKSO 51

RAKENTAMINEN

511

Rakennusalueen pohjatyöt
5111

51110

Rakennuskohteen tutkimustyö

4510

5112

51120

Purkutyöt

4510

5113

51130

Rakennusalueen maantäyttö- ja raivaustyöt

4510

5114

51140

Maankaivu- ja maansiirtotyöt

4510

5115

51150

Maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten

4510

5116

51160

Rakennustelineiden asentaminen ja purku

4520

512

Talonrakentaminen
5121

51210

Omakotitalojen ja paritalojen rakentaminen

4520

5122

51220

Rivitalojen ja asuinkerrostalojen rakentaminen

4520
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Ryhmä

Alaluokka

5123

51230

Varastojen ja teollisuusrakennusten rakentaminen

4520

5124

51240

Liikerakennusten rakentaminen

4520

5125

51250

Näytös- ja huvitilaisuuksiin tarkoitettujen rakennus
ten rakentaminen

4520

5126

51260

Hotellien, ravintoloiden ja vastaavien rakennusten
rakentaminen

4520

5127

51270

Oppilaitosten rakentaminen

4520

5128

51280

Terveydenhoitoalan rakennusten rakentaminen

4520

5129

51290

Muiden rakennusten rakentaminen

4520

Maa- ja vesirakentaminen
5131

51310

Teiden (ei kuitenkaan eritasoteiden), katujen, raide
liikenneväylien ja lentokenttien kiitoratojen raken
taminen

4520

5132

51320

Siltojen ja eritasoteiden, tunneleiden ja alikulkukäy
tävien rakentaminen

4520

5133

51330

Vesiväylien, satamien ja patojen rakennustyöt sekä
muut vesirakennustyöt

4520

5134

51340

Putkijohtojen, tietoliikenteen ja voimajohtojen (kaa
pelit) kaukoverkostojen rakentaminen

4520

5135

51350

Kunnallisten putkijohtojen ja kaapeleiden rakenta
minen; siihen liittyvät asennustyöt

4520

5136

51360

Kaivosalan tuotantolaitosten rakentaminen

4520

5137

514

Vastaava ISCIkoodi

Luokka

513

Nimi

L 356/1437

Urheilu- ja vapaa-ajanlaitosten rakentaminen
51371

Stadionien ja urheilukenttien rakentaminen

4520

51372

Muiden urheilu- ja vapaa-ajanlaitosten rakentami
nen (esim. uima-altaat, tenniskentät, golfradat)

4520

5139

51390

Muiden rakennelmien rakentaminen, muualle luo
kittelematon

4520

5140

51400

Tehdasvalmisteisten rakennelmien kokoaminen ja
pystytys

4520
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Ryhmä

Luokka

Alaluokka

515

Nimi

24.12.2016
Vastaava ISCIkoodi

Erikoisalojen rakennustyöt
5151

51510

Perustuksien rakentaminen, myös paalutustyöt

4520

5152

51520

Kaivojen poraus

4520

5153

51530

Kattotyöt ja tiivistystyöt

4520

5154

51540

Betonityöt

4520

5155

51550

Teräsrunkorakenteiden taivutus ja pystytystyöt
(myös hitsaus)

4520

5156

51560

Muuraustyöt

4520

5159

51590

Muut erikoisalojen rakennustyöt

4520

516

Asennustyöt
5161

51610

Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointilaitteiden asen
nustyöt

4530

5162

51620

Vesi- ja viemärijohtojen asennustyöt

4530

5163

51630

Kaasulaitteiden asennustyöt

4530

5164

Sähkötyöt
51641

Sähköasennustyöt

4530

51642

Palohälyttimien asennustyöt

4530

51643

Varashälyttimien asennustyöt

4530

51644

Taloantennien asennustyöt

4530

51649

Rakennusten muut sähköasennustyöt

4530

5165

51650

Eristystyöt (sähköjohdot, vesi, lämpö, ääni)

4530

5166

51660

Aitojen ja kaiteiden asennustyöt

4530

5169

Muut asennustyöt

24.12.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Ryhmä

Luokka

Alaluokka

Vastaava ISCIkoodi

51691

Hissien ja liukuportaiden asennustyöt

4530

51699

Muut asennustyöt, muualle luokittelemattomat

4530

517

518

Nimi
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Rakentamisen viimeistelytyöt

5171

51710

Lasitustyöt

4540

5172

51720

Rappaustyöt

4540

5173

51730

Maalaustyöt

4540

5174

51740

Lattian ja seinien laatoitustyöt

4540

5175

51750

Muut lattian ja seinien päällystystyöt, myös tape
tointi

4540

5176

51760

Rakennuspuusepän puu- ja metalliasennustyöt

4540

5177

51770

Sisustustyöt

4540

5178

51780

Koristeiden asennustyöt

4540

5179

51790

Muut rakennusten sisustus- ja viimeistelytyöt

4540

5180

51800

Rakennuskoneiden vuokrauspalvelut käyttäjineen

4550

7 ALAJAKSO

YLEISET HUOMAUTUKSET JA LAAJENNUKSET/POIKKEUKSET

1. Yleiset huomautukset:
a) Tämän sopimuksen VI osaston määräykset eivät kata maataloustukiohjelmien ja elintarvikeohjelmien edistämiseksi
tehtäviä hankintoja (esimerkiksi elintarvikeapu, kiireellinen hätäapu mukaan luettuna). Niitä sovelletaan kuitenkin
Euroopan unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikeapuohjelman puitteissa tehtäviin
hankintoihin, jos hankintojen tekijänä on tämän sopimuksen VI osaston soveltamisalan piiriin kuuluva hankintavi
ranomainen/yksikkö.
b) Tämän sopimuksen IV osaston määräykset eivät kata radiotoiminnan harjoittajien ohjelmien hankkimista,
kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa koskevia hankintoja eivätkä radiolähetysaikaa koskevia sopimuksia.
c) Tämän sopimuksen VI osaston määräykset eivät kata julkisia palveluja koskevia käyttösopimuksia.
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d) Sopimukset, joiden myöntäjänä on 1 ja 2 alajakson soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt ja jotka koskevat
juomaveteen, sähköön, kaasunjakeluun ja liikenteeseen, rautateihin, kaupunkiliikenteeseen, satamiin ja
lentokenttiin liittyvää toimintaa, kuuluvat 3 alajakson soveltamisalaan, ja niihin sovelletaan vastaavia kynnysarvoja.
e) Suomi tekee varauman tämän sopimuksen VI osaston soveltamisesta Ahvenanmaahan.
2. Laajennukset:
Perulaisten toimittajien osalta 5 alajakson määräyksiä sovelletaan koko CPC:n alajaksoon 94 (viemäri- ja jätehuolto,
puhtaanapito ja muut ympäristönsuojelupalvelut).

3. Kynnysarvon laskentakaava:
a) Kynnysarvoa mukautetaan kahden vuoden välein, ja mukautukset tulevat voimaan kulloinkin 1 tammikuuta, niistä
ensimmäinen 1. tammikuuta 2014.
b) Näiden kynnysarvojen laskeminen perustuu euron erityisnosto-oikeuksina ilmaistuun ja 1 päivänä tammikuuta
voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson
keskimääräiseen päivän vaihtokurssiin. Tarkistetut kynnysarvot pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään
tuhanteen euroon. EU-osapuoli ja Kolumbia, EU-osapuoli ja Peru taikka EU-osapuoli ja Ecuador voivat muuttaa
menetelmää tapauskohtaisesti kauppakomitean kokouksessa tämän sopimuksen 12 artiklan 4 kohdassa kuvatulla
tavalla.”
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LIITE XIX
”D JAKSO
ECUADOR
1 ALAJAKSO
KESKUSHALLINNON YKSIKÖT

Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä sovelletaan tässä alajaksossa tarkoitettuihin keskushallinnon yksikköihin,
jotka tekevät seuraavassa lueteltujen tavaroiden, palvelujen ja rakennusalan palvelujen hankintoja, kun hankintojen arvo
on tämän sopimuksen 173 artiklan 6–8 kohdan mukaisesti arvioitu yhtä suureksi tai suuremmaksi kuin seuraavat
kynnysarvot:
Tavarat:
Kynnysarvo: 260 000 erityisnosto-oikeutta viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
130 000 erityisnosto-oikeutta.
Palvelut:
Kynnysarvo: 260 000 erityisnosto-oikeutta viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
130 000 erityisnosto-oikeutta.
Rakennusalan palvelut:
Kynnysarvo: 6 000 000 erityisnosto-oikeutta viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
5 000 000 erityisnosto-oikeutta.
Hankintayksiköt:

VALTION KESKUSHALLINTO

1. Presidencia de la República
2. Vicepresidencia de la República

KANSALLISET SIHTEERISTÖT

1. Secretaría Nacional de la Administración Pública
2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
3. Secretaría Nacional de Comunicación
4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR)
5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Secretaría del Agua
7. Secretaría de Inteligencia
8. Secretaría General de la Presidencia
9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política
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KOORDINOIVAT MINISTERIÖT

1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio
3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos
4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados
5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica
6. Ministerio de Coordinación de Seguridad
7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano

ALAKOHTAISET MINISTERIÖT (1)

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
2. Ministerio del Ambiente
3. Ministerio de Cultura y Patrimonio
4. Ministerio de Defensa Nacional
5. Ministerio del Deporte
6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
7. Ministerio de Finanzas
8. Ministerio de Inclusión Económica y Social
9. Ministerio de Industrias y Productividad
10. Ministerio del Interior
11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
14. Ministerio Comercio Exterior
15. Ministerio de Relaciones Laborales
16. Ministerio de Salud Pública
17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
19. Ministerio de Turismo
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20. Ministerio de Educación
21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

JULKISET PANKIT

1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE)
2. Banco del Estado (BEDE)
3. Corporación Financiera Nacional (CFN)
4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
5. Banco Nacional de Fomento (BNF)
6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
8. Banco Central del Ecuador

MUUT LAITOKSET

1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
2. Servicio de Rentas Internas (SRI)
3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE)
4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB)
5. Autoridad Portuaria
6. Dirección Nacional de Aviación Civil
7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

MUUT VALTION ELIMET

1. Asamblea Nacional
2. Consejo de la Judicatura
3. Consejo Nacional Electoral
4. Corte Constitucional
5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
6. Tribunal Contencioso Electoral
7. Fiscalía General del Estado
8. Defensoría Pública
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9. Defensoría del Pueblo
10. Contraloría General del Estado
11. Procuraduría General del Estado
12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos
13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA
14. Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA
15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones
16. Superintendencia de Compañías
17. Superintendencia de Comunicación
18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado
20. Superintendencia de Telecomunicaciones
21. Superintendencia de Bancos y Seguros
22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (vain rauhan ajan maa- ja vesirakennusmenettelyt)

KOULUTUSALAN LAITOKSET

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF
3. Escuela Politécnica del Ejército
4. Escuela Politécnica Nacional
5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López
6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
7. Escuela Superior Politécnica del Litoral
8. Universidad Agraria del Ecuador
9. Universidad Central del Ecuador
10. Universidad de Guayaquil
11. Universidad Estatal Amazónica
12. Universidad de Bolívar
13. Universidad Estatal de Cuenca
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14. Universidad Estatal de Milagro
15. Universidad Estatal del Sur de Manabí
16. Universidad Estatal Península de Santa Elena
17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
18. Universidad Nacional de Chimborazo
19. Universidad Nacional de Loja
20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi
21. Universidad Técnica de Ambato
22. Universidad Técnica de Babahoyo
23. Universidad Técnica de Cotopaxi
24. Universidad Técnica de Machala
25. Universidad Técnica de Manabí
26. Universidad Técnica de Quevedo
27. Universidad Técnica del Norte
28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda
29. Instituto de Altos Estudios Nacionales

Tätä alajaksoa koskevat huomautukset
Tämän sopimuksen VI osastoa ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:
1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL
INTERIOR JA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: maanpuolustuksen ja yleisen turvallisuuden kannalta tarpeellisten
strategisten tavaroiden hankinnat sekä Yhdistyneiden kansakuntien yhteisen tavaraluokituksen, jäljempänä
’CPC’, jaksoon 2 kuuluvien tavaroiden (elintarvikkeet, juomat ja tupakka sekä tekstiilit, vaatteet ja nahkatuotteet)
hankinnat seuraaville organisaatioille: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Armada
Nacional, Fuerza Aérea Ecuatoriana ja Policía Nacional.
2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION JA SEN ALAISUUDESSA,
YHTEYDESSÄ TAI KOORDINOIMINA TOIMIVAT ELIMET, LAITOKSET TAI HALLINNOLLISET YKSIKÖT: koulutus
yhteisöjen (esikoulu, peruskoulu ja lukio) rakentamista koskevat palvelut (mukaan luettuina hankinnat laitoksen
Servicio de Contratación de Obras – SECOB kautta): opetusmateriaalin laatiminen, suunnittelu, painatus ja
kustantaminen sekä koulupukujen hankinnat.
3. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL JA SEN ALAISUUDESSA, YHTEYDESSÄ TAI
KOORDINOIMINA TOIMIVAT ELIMET, LAITOKSET TAI HALLINNOLLISET YKSIKÖT: CPC:n jaksoon 2 kuuluvien
tuotteiden (elintarvikkeet, juomat ja tupakka sekä tekstiilit, vaatteet ja nahkatuotteet) hankinnat sosiaaliapuohjelmille.
4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA JA SEN ALAISUUDESSA, YHTEYDESSÄ
TAI KOORDINOIMINA TOIMIVAT ELIMET, LAITOKSET TAI HALLINNOLLISET YKSIKÖT: maatalouden
tukiohjelmiin ja elintarvikeapuun liittyvät elintarvikkeiden, maatalouden tuotantopanosten ja elävien eläinten
hankinnat.
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5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: vaalien ja julkisten kuulemisten valmistelua ja järjestämistä koskevat hankinnat.

2 ALAJAKSO
ALUEHALLINNON YKSIKÖT

Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä sovelletaan tässä alajaksossa tarkoitettuihin aluehallinnon yksikköihin, jotka
tekevät seuraavassa lueteltujen tavaroiden, palvelujen ja rakennusalan palvelujen hankintoja, kun hankintojen arvo on
tämän sopimuksen 173 artiklan 6–8 kohdan mukaisesti arvioitu yhtä suureksi tai suuremmaksi kuin seuraavat
kynnysarvot:
Tavarat:
Kynnysarvo: 350 000 erityisnosto-oikeutta viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
200 000 erityisnosto-oikeutta.
Palvelut:
Kynnysarvo: 350 000 erityisnosto-oikeutta viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
200 000 erityisnosto-oikeutta.
Rakennusalan palvelut:
Kynnysarvo: 6 000 000 erityisnosto-oikeutta viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
5 000 000 erityisnosto-oikeutta.
Hankintayksiköt:
1. Kaikki Gobierno Autónomo Provincial -yksiköt
2. Kaikki Gobierno Autónomo Municipal -yksiköt
Tätä alajaksoa koskevat huomautukset
Tämän sopimuksen VI osastoa ei sovelleta Gobierno Autónomo Parroquial -yksiköiden hankintoihin.

3 ALAJAKSO
MUUT SOVELTAMISALAAN KUULUVAT YKSIKÖT

Tämän sopimuksen VI osaston määräyksiä sovelletaan tässä alajaksossa lueteltuihin yksikköihin, jotka tekevät
seuraavassa lueteltujen tavaroiden, palvelujen ja rakennusalan palvelujen hankintoja, kun asianomaisen hankinnan arvo
on tämän sopimuksen 173 artiklan 6–8 kohdan mukaisesti yhtä suuri tai suurempi kuin seuraavat kynnysarvot:
Tavarat:
Kynnysarvo: 400 000 erityisnosto-oikeutta
Palvelut:
Kynnysarvo: 400 000 erityisnosto-oikeutta
Rakennusalan palvelut:
Kynnysarvo: 6 000 000 erityisnosto-oikeutta viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
5 000 000 erityisnosto-oikeutta.
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Hankintayksiköt:
Jollei toisin määrätä, tämän sopimuksen VI osastoa sovelletaan seuraaviin kansallisiin julkisiin yrityksiin:

TOIMEENPANOVALTAA KÄYTTÄVÄT JULKISET YRITYKSET

1. Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP
2. Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP
3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP
4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP
5. Empresa Nacional Minera – ENAMI EP
6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos – PETROAMAZONAS EP
7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP
8. Empresa Pública Correos del Ecuador – CDE EP
9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador – ESTRATEGICO EP
10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP – PETROECUADOR
11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización INVENTIO-ESPOL EP
12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC
13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador – TAME EP
14. Empresa Pública de Fármacos – ENFARMA EP
15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP
16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP
17. Hidroeléctrica del Litoral – HIDROLITORAL EP
18. HIDROESPOL EP
19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública – IPEEP
20. Transportes Navieros Ecuatorianos
21. Yachay EP
22. Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP
23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos
24. Ecuador T.V. EP
25. Fabricamos Ecuador EP
26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP
27. Empresa Pública Técnica Vehicular
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28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.
32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A.
34. Empresa Eléctrica Azogues C.A.
35. Hidromira Carchi S.A.
36. Hidroagoyán S.A.
37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales
38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
39. Empresa Metropolitana de Aseo – EMASEO
40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública
41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato
43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili – EMAPAP
44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba – EMAPAR
45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo – EMASA-PM.
46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca

4 ALAJAKSO
TAVARAT

Tämän sopimuksen VI osastoa sovelletaan kaikkiin 1–3 alajaksossa lueteltujen yksiköiden hankkimiin tavaroihin ottaen
huomioon kyseisiä alajaksoja koskevat huomautukset ja 7 alajaksoa koskevat yleiset huomautukset.

Tätä alajaksoa koskevat huomautukset
Tämän sopimuksen VI osastoa ei sovelleta hankintoihin, jotka koskevat tavaroita, joita tarvitaan tutkimus- ja
kehityspalvelujen täytäntöönpanoon, eikä seuraaviin luokkiin kuuluvien tavaroiden hankintoihin:
CPC:n alajakso 12 (raakaöljy ja maakaasu)
CPC:n ryhmä 333 (maaöljyt)
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CPC:n ryhmä 334 (maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt)
CPC:n ryhmä 341 (orgaaniset peruskemikaalit).

5 ALAJAKSO
PALVELUT, LUKUUN OTTAMATTA RAKENNUSALAN PALVELUJA

Tämän sopimuksen VI osastoa sovelletaan yksinomaan sellaisiin asiakirjassa MTN.GNS/W/120 tarkoitettuihin
palveluihin, jotka mainitaan tässä alajaksossa ja joita hankkivat 1–3 alajaksossa luetellut yksiköt, ottaen huomioon
kyseisiä alajaksoja koskevat huomautukset ja 7 alajaksoa koskevat yleiset huomautukset:

Aihe

CPC-viitenumero

Tieliikennepalvelut

712, 744, 87304

Meriliikennepalvelut

721, 745

Rautatieliikennepalvelut

711, 743

Putkijohtokuljetus

713

Sisävesiliikenne

722

Viestintäpalvelut

752, 7512, 754

Huolto- ja korjauspalvelut

633, 6122, 886, 6112

Hotellit

641, 643

Sähkön jakelupalvelut ja kaasun jakelupalvelut putkiver 691
kossa

Ilmaliikennepalvelut

73, 746
Lukuun ottamatta alaluokkia
— 7321 (postin kuljetus lentoteitse) ja
— 7462 (lennonjohtopalvelut)

Kaikkia kuljetusmuotoja tukevat palvelut

741, 742, 748

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut

7471

Vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa tukevat palvelut

814
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CPC-viitenumero

Muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät vuokraus- ja leasing 83106, 83107, 83108, 83109
palvelut, ainoastaan ilman käyttäjää

Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus- ja lea 83202, 83203, 83204, 83209
singpalvelut

Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

841, 843, 844, 845, 849

Kirjanpitopalvelut

8622

Verotukseen liittyvät palvelut

863

Markkinatutkimuspalvelut

86401

Liikkeenjohdon konsultointiin liittyvät palvelut

866
Lukuun ottamatta alaluokkaa 86602 välimies- ja sovittelu
palvelut

Tekniset kokonaispalvelut

8673 viidentoista vuoden jälkeen

Mainospalvelut

871 kymmenen vuoden jälkeen

Rakennusten siivouspalvelut ja kiinteistöalan palvelut palk 874, 822
kio- tai sopimusperusteisesti

Maatalouteen, metsästykseen ja metsätalouteen liittyvät 881, 882, 883, 884
palvelut; kalastukseen liittyvät palvelut; kaivostoimintaan
liittyvät palvelut; teollisuuteen liittyvät palvelut, lukuun ot
tamatta metallituotteiden, kuten koneiden ja laitteiden, val
mistamista

Pakkauspalvelut; painamis- ja kustantamispalvelut

876, 88442

Muut yrityspalvelut

8790
(lukuun ottamatta 87901, 87902)

Eläinlääkintäpalvelut

932

Ympäristöalan palvelut: poistokaasujen puhdistuspalvelut; 9404, 9405, 9406, 9409
meluntorjuntapalvelut; luonnon- ja maisemansuojelupalve
lut; muut ympäristönsuojelupalvelut, muualle luokittele
mattomat
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6 ALAJAKSO
RAKENNUSALAN PALVELUT

Rakennusalan palvelut
Tämän sopimuksen VI osastoa sovelletaan kaikkiin CPC:n alajaksoon 51 kuuluviin rakennusalan palveluihin, joita
hankkivat 1–3 alajaksossa luetellut yksiköt, ottaen huomioon kyseisten alajaksojen huomautukset, 7 alajaksoa koskevat
yleiset huomautukset ja tätä alajaksoa koskevat huomautukset.

CPC-luokituksen alajaksoa 51 koskeva luettelo
Ryhmä

Luokka

Alaluokka

JAKSO 5

Nimi

RAKENTAMINEN JA RAKENNELMAT: MAA

ALAJAKSO 51

RAKENTAMINEN

511

Rakennusalueen pohjatyöt
5111

51110

Rakennuskohteen tutkimustyö

5112

51120

Purkutyöt

5113

51130

Rakennusalueen maantäyttö- ja raivaustyöt

5114

51140

Maankaivu- ja maansiirtotyöt

5115

51150

Maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten (lukuun ottamatta öl
jyn- ja kaasunetsintää, joka luokitellaan luokkaan F042)

5116

51160

Rakennustelineiden asentaminen ja purku

512

Talonrakentaminen
5121

51210

Omakotitalojen ja paritalojen rakentaminen

5122

51220

Rivitalojen ja asuinkerrostalojen rakentaminen

5123

51230

Varastojen ja teollisuusrakennusten rakentaminen

5124

51240

Liikerakennusten rakentaminen

5125

51250

Näytös- ja huvitilaisuuksiin tarkoitettujen rakennusten rakentaminen

5126

51260

Hotellien, ravintoloiden ja vastaavien rakennusten rakentaminen
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CPC-luokituksen alajaksoa 51 koskeva luettelo
Ryhmä

Luokka

Alaluokka

5127

51270

Oppilaitosten rakentaminen

5128

51280

Terveydenhoitoalan rakennusten rakentaminen

5129

51290

Muiden rakennusten rakentaminen

513

514

Nimi

Maa- ja vesirakentaminen
5131

51310

Teiden (ei kuitenkaan eritasoteiden), katujen, raideliikenneväylien ja
lentokenttien kiitoratojen rakentaminen

5132

51320

Siltojen ja eritasoteiden, tunneleiden ja alikulkukäytävien rakentami
nen

5133

51330

Vesiväylien, satamien ja patojen rakennustyöt sekä muut vesiraken
nustyöt

5134

51340

Putkijohtojen, tietoliikenteen ja voimajohtojen (kaapelit) kaukoverkos
tojen rakentaminen

5135

51350

Kunnallisten putkijohtojen ja kaapeleiden rakentaminen, siihen liitty
vät asennustyöt

5136

51360

Kaivosalan tuotantolaitosten rakentaminen

5137

51370

Urheilu- ja vapaa-ajanlaitosten rakentaminen

5138

51380

Ruoppauspalvelut

5139

51390

Muiden rakennelmien rakentaminen, muualle luokittelematon

5140

51400

Tehdasvalmisteisten rakennelmien kokoaminen ja pystytys

515

Erikoisalojen rakennustyöt
5151

51510

Perustuksien rakentaminen, myös paalutustyöt

5152

51520

Kaivojen poraus

5153

51530

Kattotyöt ja tiivistystyöt

5154

51540

Betonityöt

5155

51550

Teräsrunkorakenteiden taivutus ja pystytystyöt (myös hitsaus)
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CPC-luokituksen alajaksoa 51 koskeva luettelo
Ryhmä

Luokka

Alaluokka

5156

51560

Muuraustyöt

5159

51590

Muut erikoisalojen rakennustyöt

516

Nimi

Asennustyöt
5161

51610

Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt

5162

51620

Vesi- ja viemärijohtojen asennustyöt

5163

51630

Kaasulaitteiden asennustyöt

5164

Sähkötyöt
51641

Sähköasennustyöt

51642

Palohälyttimien asennustyöt

51643

Varashälytinjärjestelmien asennustyöt

51644

Taloantennien asennustyöt

51649

Rakennusten muut sähköasennustyöt

5165

51650

Eristystyöt (sähköjohdot, vesi, lämpö, ääni)

5166

51660

Aitojen ja kaiteiden asennustyöt

5169

Muut asennustyöt
51691

Hissien ja liukuportaiden asennustyöt

51699

Muut asennustyöt

517

Rakentamisen viimeistelytyöt
5171

51710

Lasitustyöt

5172

51720

Rappaustyöt

5173

51730

Maalaustyöt
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CPC-luokituksen alajaksoa 51 koskeva luettelo
Ryhmä

518

Luokka

Alaluokka

Nimi

5174

51740

Lattian ja seinien laatoitustyöt

5175

51750

Muut lattian ja seinien päällystystyöt, myös tapetointi

5176

51760

Rakennuspuusepän puu- ja metalliasennustyöt

5177

51770

Sisustustyöt

5178

51780

Koristeiden asennustyöt

5179

51790

Muut rakennusten sisustus- ja viimeistelytyöt

5180

51800

Rakennuskoneiden vuokrauspalvelut käyttäjineen

Tätä alajaksoa koskevat huomautukset
1. Ecuadorilainen hankintayksikkö voi teiden rakentamiseen, kunnossapitoon tai kunnostamiseen liittyviä rakennus
palveluja hankkiessaan soveltaa ehtoa, jonka mukaan maaseutualueilla on kyseisten alueiden työllisyyden ja
elinolosuhteiden parantamiseksi palkattava paikallista henkilöstöä.
2. Kun käyttöoikeussopimusten myöntäjänä toimii 1 tai 2 alajaksossa mainittu hankintayksikkö, niihin sovelletaan
tämän sopimuksen 175 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettua kansallisen kohtelun periaatetta ja tämän sopimuksen
173, 174, 179, 190 ja 294 artiklan määräyksiä.

7 ALAJAKSO
YLEISET HUOMAUTUKSET

1. TÄMÄN SOPIMUKSEN VI OSASTON MÄÄRÄYKSIÄ EI SOVELLETA SEURAAVIIN:
a) Fuerzas Armadas, Policía Nacional tai Secretaría Nacional de Inteligencia -organisaatioiden puolustuksen ja yleisen
turvallisuuden alalla tekemät sellaiset tavaroiden tai palvelujen hankinnat, jotka ovat strategisesti tärkeitä kansallisen
puolustuksen ja yleisen turvallisuuden kannalta;
b) julkisia hankintoja koskevat ohjelmat tai menettelyt, joissa kohteena ovat mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret
yritykset, jäljempänä ’mikro- ja pk-yritykset’, tai Actores de la Economía Popular y Solidaria (AEPYS) (kansalais
talouden ja solidaarisen talouden toimijat), sillä edellytyksellä, että AEPYS-toimijat täyttävät mikro- ja pk-yritysten
koolle asetetut vaatimukset;
c) tavaroiden hankinnat elintarvikeapuohjelmia varten;
d) Galápagossaarilla sijaitsevien julkisten laitosten tekemät hankinnat tai hankinnat, joiden vaikutus kohdistuu kyseiseen
alueeseen;
e) Ecuadorin tasavallan ulkoasiainhallinnon lähetystöjen toimintaansa varten hankkimien tai ostamien tavaroiden,
palvelujen tai rakennusalan palvelujen hankinnat;
f) ecuadorilaisen yksikön toiselta ecuadorilaiselta yksiköltä tekemät hankinnat.
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2. TEKNOLOGIAN ERIYTTÄMINEN (1):
Edellä 1, 2 ja 3 alajaksossa luetellut hankintayksiköt voivat viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta
soveltaa julkisiin hankintoihin pakollisia kotimaisuusastetta koskevia vaatimuksia, jotka perustuvat teknologista
eriyttämistä koskevaan tutkimukseen, jossa käytettiin laitoksen Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
määrittelemiä menetelmiä. Nämä vaatimukset on asetettava objektiivisesti ja selkeästi määriteltyinä ehtoina, jotka
koskevat osallistumista julkisia hankintasopimuksia koskeviin tarjouskilpailumenettelyihin.
Hankintayksiköiden on ilmoitettava kotimaisuusastetta koskevista ehdoista aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessaan
ja määriteltävä ne yksityiskohtaisesti sopimusasiakirjoissa.
Kyseisiä ehtoja saa soveltaa ainoastaan tavaroiden ja rakennusalan palvelujen hankintoihin, ja ne saavat olla enintään
40 prosenttia sopimuksen täydestä arvosta.
3. KYNNYSARVOJEN LASKENTAKAAVA
Kynnysarvoja mukautetaan kahden vuoden välein, ja mukautukset tulevat voimaan kulloinkin 1 päivänä tammikuuta,
niistä ensimmäinen 1 päivänä tammikuuta 2018.
Kynnysarvojen laskeminen perustuu Yhdysvaltain dollarin erityisnosto-oikeuksina ilmaistuun ja 1 päivänä tammikuuta
voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen
päivän vaihtokurssiin. Tarkistetut kynnysarvot pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään tuhanteen dollariin. EUosapuoli ja Ecuador voivat muuttaa tätä menetelmää kauppakomitean kokouksessa tämän sopimuksen 12 artiklan 4
kohdassa kuvatulla tavalla.
4. TÄMÄN SOPIMUKSEN 190 ARTIKLAN MUKAISET ECUADORIN VIRANOMAISET
Ecuadorin osalta Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Nacional de Justicia ja SERCOP ovat tämän sopimuksen
190 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja riippumattomia viranomaisia. SERCOP on riippumaton elin, jolla on toimivaltaa
määrätä tämän sopimuksen 190 artiklan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista väliaikaisista toimenpiteistä hankintame
nettelyissä ja sopimuksen myöntämisestä yksinomaisesti hankintamenettelyssä, johon sovelletaan Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública -säädöstä (orgaaninen laki kansallisesta julkisten hankintojen järjestelmästä).
(1) Soveltamisalaan kuuluvat kaikki ministeriöt sekä niiden alaisuudessa ja yhteydessä toimivat elimet, laitokset tai
hallintoyksiköt, lukuun ottamatta julkisia yrityksiä, jotka on lueteltu 3 alajaksossa.
(1) Teknologian eriyttäminen Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -säädöksen (orgaaninen laki
kansallisesta julkisten hankintojen järjestelmästä) 6 artiklan 10 kohdan määritelmän mukaisesti.”.
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LIITE XX
”ECUADORIN JA EU-OSAPUOLEN YHTEISET JULISTUKSET

Teollis- ja tekijänoikeudet
Osapuolet vahvistavat uudelleen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdystä WTOsopimuksesta, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, johtuvat oikeudet ja velvollisuudet.
Ecuador ottaa viimeistään tämän sopimuksen voimaantulopäivänä käyttöön teollis- ja tekijänoikeuksien rekisteröintiä ja
voimassapitoa koskevat maksut ja hallinnolliset kustannukset, jotka ovat TRIPS-sopimuksen 62 artiklan 4 kohdan
määräysten mukaiset ja joiden taso vastaa muiden WTO:n jäsenien teollis- ja tekijänoikeusvirastojen vahvistamien
maksujen tasoa. Ecuador sitoutuu takaamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskeville hakemuksille kansallisen
kohtelun TRIPS-sopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan ja 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoutumisensa Dohassa WTO:n ministerikokouksessa 14 päivänä marraskuuta 2001
TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä annettuun julistukseen ja osapuolten oikeuteen käyttää TRIPS-sopimuksen
määräyksiä, jotka mahdollistavat joustavuuden kansanterveyden suojelemiseksi. Ecuador huolehtii siitä, että pakollisten
lisenssien myöntämisessä noudatetaan Ecuadorin oikeusjärjestelmän puitteissa täysimääräisesti TRIPS-sopimuksessa ja
erityisesti sen 31 artiklassa pakollisten lisenssien myöntämisestä vahvistettuja määräyksiä ja edellytyksiä.
Ecuador takaa TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa vahvistettujen velvollisuuksien täysimääräisen noudattamisen.
Osapuolet sopivat tarkastelevansa sopimuksen 257 artiklassa perustetussa teollis- ja tekijänoikeuksien alakomiteassa
uudelleen Ecuadorin intressiä suojata muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä samalla suojan tasolla
kuin viinejä, maustettuja viinejä, väkeviä alkoholijuomia, maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Jos Euroopan unioni antaa
erityistä lainsäädäntöä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, edellä mainitussa
uudelleentarkastelussa otetaan huomioon tämä uusi oikeudellinen tilanne.
Markkinoille pääsy
Ecuador voi jatkaa jäljempänä lueteltujen toimenpiteiden, niiden muutokset ja mukautukset mukaan luettuina,
soveltamista sillä edellytyksellä, että mainitut muutokset ja mukautukset eivät luo edellytyksiä, jotka ovat syrjiviä tai
jotka rajoittavat kauppaa enemmän:
a) Ley de Fomento Ambiental Optimización de Ingresos del Estado -säädöksen (julkaistu 24 päivänä marraskuuta 2011
Ecuadorin virallisessa lehdessä nro 583) 10 ja 12 artiklan ja Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo
-säädöksen (julkaistu 12 päivänä elokuuta 2013 Ecuadorin virallisen lehden nro 56 toisessa lisäyksessä) 2 artiklan
mukaiset alkoholijuomien verotukseen liittyvät toimenpiteet kahden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta.
Mainitun määräajan jälkeen toimenpiteiden on oltava III osaston (Tavarakauppa) 1 luvun (Tavaroiden markkinoille
pääsy) ja erityisesti sen 21 artiklan mukaisia;
b) toimenpiteet, jotka liittyvät käytettyjen vaatteiden, käytettyjen jalkineiden ja käytettyjen ajoneuvojen tuontiin
(COMEXI päätöslauselma nro 182 ja COMEX päätöslauselma nro 51). Tarvetta pitää nämä toimenpiteet voimassa
tarkastellaan uudelleen viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.”

