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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/813,
annettu 12 päivänä lokakuuta 2015,
EU–Chile-assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen
liitteen III lisäyksen II korvaamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan
ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen (1),
jäljempänä ”sopimus”, liitteessä III olevan 38 artiklan mukaisesti EU–Chile-assosiaatiokomitea, jäljempänä
”assosiaatiokomitea”, voi päättää kyseisen liitteen määräysten muuttamisesta.

(2)

Sopimuksen 81 artiklalla perustettu tulliyhteistyötä ja alkuperäsääntöjä käsittelevä erityiskomitea sopi 4 päivänä
marraskuuta 2014 suosittavansa assosiaatiokomitealle muutoksia sopimuksen liitteen III lisäyksessä II olevaan
luetteloon ei-alkuperäainesten käsittely- ja jalostustoiminnoista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada
alkuperäaseman, jäljempänä ”tuotekohtaiset säännöt”, kyseisen lisäyksen saattamiseksi ajan tasalle harmonoidun
tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä ”harmonoitu järjestelmä” tai ”HS”, viimeisimmän version kanssa.

(3)

Harmonoitu järjestelmä päivitetään viiden vuoden välein, mikä tehtiin viimeksi vuonna 2012. Koska sopimuksen
tuotekohtaiset säännöt pohjautuvat harmonoidun järjestelmän vanhentuneeseen versioon eli vuoden 2002 HS:ään,
ne olisi saatettava ajan tasalle vastaamaan vuoden 2012 HS:ää.

(4)

Tuotekohtaisia sääntöjä ei tulisi muuttaa sellaisten tuotteiden osalta, joiden luokittelu muuttui vuoden 2012 HS:ssä.
Jos tuotteen luokittelu täytyy siirtää toiseen ryhmään tai nimikkeeseen, tuotekohtaisten sääntöjen olisi siirryttävä
tuotteen mukana, kun uuden ryhmän tai nimikkeen säännöt poikkeavat vanhan ryhmän tai nimikkeen säännöistä.

(5)

Useita harmonoidun järjestelmän 72 ryhmän tuotteiden tuotekohtaisia sääntöjä olisi muutettava terästuotannon
teknologisen prosessin kehittymisen huomioon ottamiseksi.

(6)

Ottaen huomioon sopimuksen liitteen III lisäykseen II tehtävien muutosten määrä, kyseinen lisäys olisi selkeyden
vuoksi korvattava kokonaisuudessaan.

(7)

Assosiaatiokomiteassa unionin puolesta esitettävän kannan olisi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

(1)
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Assosiaatiokomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta sopimuksen liitteen III tuotekohtaisia sääntöjä koskevan
lisäyksen II korvaamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn assosiaatiokomitean päätösluonnokseen.
2.
Unionin edustajat assosiaatiokomiteassa voivat sopia vähäisistä muutoksista assosiaatiokomitean päätösluonnokseen
ilman neuvoston asiasta tekemää uutta päätöstä.
2 artikla
Kun assosiaatiokomitean päätös on hyväksytty, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2015.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. MOGHERINI

18.5.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 127/3

LUONNOS
EU–CHILE-ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …,
annettu …,
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn
sopimuksen liitteessä III olevan tuotekohtaisia sääntöjä koskevan lisäyksen II korvaamisesta

EU–CHILE-ASSOSIAATIOKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn
sopimuksen (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 38 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Nimikkeistöä, jota säännellään harmonisoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää, jäljempänä ”harmonoitu
järjestelmä”, koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella, muutettiin 1 päivänä tammikuuta 2007 ja 1 päivänä
tammikuuta 2012.

(2)

Koska harmonoidun järjestelmän muutoksilla ei ollut tarkoitus muuttaa itse alkuperäsääntöjä, ne eivät aiheuta
merkittäviä muutoksia Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta
tehtyyn sopimukseen, jäljempänä ”sopimus”.

(3)

Jotta nämä muutokset otettaisiin huomioon sopimuksessa, sopimuksen liitteen III lisäystä II olisi muutettava.

(4)

Koska liitteen III lisäykseen II on tehtävä useita muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi korvattava kokonaisuudessaan.

(5)

Useiden harmonoidun järjestelmän 72 ryhmän tuotteiden alkuperäsääntöjä on katsottu olevan tarpeen muuttaa
terästuotannon teknologisen prosessin kehittymisen huomioon ottamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan sopimuksen liitteen III lisäys II, jossa on luettelo ei-alkuperäainesten käsittely- ja jalostustoiminnoista, jotka on
tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman, tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 90 päivää sen jälkeen, kun viimeisin sopimuspuolen ilmoitus tarvittavien kansallisten
oikeudellisten menettelyjen saattamisesta päätökseen on toimitettu.
Tehty
EU–Chile-assosiaatiokomitean puolesta
Puheenjohtaja

(1)
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”Lisäys II
Luettelo ei-alkuperäainesten käsittely- ja jalostustoiminnoista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

1 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikkien ryhmän eläinten on oltava kokonaan
tuotettuja

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat Valmistus, jossa kaikki käytetyt 1 ja 2 ryhmän
ainekset ovat kokonaan tuotettuja

3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän
muut vedessä elävät selkärangat- ainekset ovat kokonaan tuotettuja
tomat

ex 4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnun- Valmistus, jossa kaikki käytetyt 4 ryhmän
munat; luonnonhunaja; muualle ainekset ovat kokonaan tuotettuja
kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet; lukuun ottamatta
seuraavia:

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juokse- Valmistus, jossa:
—
tettu maito ja kerma, jogurtti,
kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu — kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat
kokonaan tuotettuja
maito ja kerma, myös tiivistetty tai
maustettu tai lisättyä sokeria tai — kaikki käytetyt nimikkeen 2009 hedelmämuuta makeutusainetta, hedelmehut (lukuun ottamatta ananas-, limettimää, pähkinää tai kaakaota sisältai greippimehuja) ovat alkuperätuotteita, ja
tävä
— kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 5 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinpe- Valmistus, jossa kaikki käytetyt 5 ryhmän
räiset tuotteet; lukuun ottamatta ainekset ovat kokonaan tuotettuja
seuraavia:

ex 0502

Sian ja villisian harjakset ja muut Harjasten ja muiden karvojen puhdistus, desinfioiminen, lajittelu ja järjestäminen
karvat, valmistetut

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; Valmistus, jossa:
—
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset
tuotteet; leikkokukat ja leikkovih- — kaikki käytetyt 6 ryhmän ainekset ovat
kokonaan tuotettuja, ja
reä
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta
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Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

7 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kas- Valmistus, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän
vit, juuret ja mukulat
ainekset ovat kokonaan tuotettuja

8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; Valmistus, jossa:
—
sitrushedelmien ja melonin kuoret
— kaikki käytetyt hedelmät ja pähkinät ovat
kokonaan tuotettuja, ja
— kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet; Valmistus, jossa kaikki käytetyt 9 ryhmän
lukuun ottamatta seuraavia:
ainekset ovat kokonaan tuotettuja

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeii- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista
niton; kahvinkuoret ja -kalvot;
kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

0902

Tee, myös maustettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex 0910

Maustesekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

10 ryhmä

Vilja

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 10 ryhmän
ainekset ovat kokonaan tuotettuja

ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; Valmistus, jossa kaikki käytetyt vilja, syötävät
tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; kasvikset, nimikkeen 0714 juuret ja mukulat tai
lukuun ottamatta seuraavia:
hedelmät ovat kokonaan tuotettuja

ex11 06

Nimikkeen 0713 kuivatusta, silvi- Nimikkeen 0708 palkokasvien kuivaus ja
tystä palkoviljasta valmistetut hie- jauhaminen
not ja karkeat jauhot sekä jauhe

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäi- Valmistus, jossa kaikki käytetyt 12 ryhmän
set siemenet ja hedelmät; teolli- ainekset ovat kokonaan tuotettuja
suus- ja lääkekasvit; oljet ja
kasvirehu

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hart- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen
sit, kumihartsit ja oleohartsit (esi- 1301 ainesten arvo on enintään 50 prosenttia
merkiksi palsamit)
tuotteen noudettuna-hinnasta

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agaragar ja muut kasviaineista saadut
kasviliimat ja paksunnosaineet,
myös modifioidut:
— kasviaineista saadut kasvilimat Valmistus modifioimattomista kasvilimoista ja
ja paksunnosaineet, modifioi- paksunnosaineista
dut
— muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta
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Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmi- Valmistus, jossa kaikki käytetyt 14 ryhmän
kointiaineet; muualle kuulumatto- ainekset ovat kokonaan tuotettuja
mat kasvituotteet

ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
niiden pilkkoutumistuotteet; val- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekmistetut ravintorasvat; eläin- ja sista
kasvivahat; lukuun ottamatta seuraavia:

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja
siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat:

1502

1504

— luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan nimikkeiden 0203, 0206 tai
0207 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

— muut

Valmistus nimikkeen 0203 tai 0206 sianlihasta
tai sian muista syötävistä osista taikka nimikkeen 0207 siipikarjan lihasta tai siipikarjan
muista syötävistä osista

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat:
— luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan nimikkeen 0201, 0202, 0204 tai
0206 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

— muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän
ainekset ovat kokonaan tuotettuja

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt
sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
— jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 1504 aineksista

— muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän
ainekset ovat kokonaan tuotettuja

ex 1505

Puhdistettu lanoliini

Valmistus nimikkeen 1505 raa’asta villarasvasta

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä
niiden jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisesti muuntamattomat:
— jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 1506 aineksista

— muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän
ainekset ovat kokonaan tuotettuja
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Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Kasviöljyt ja niiden jakeet:
— soija-, maapähkinä-, palmu-, Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
kookos- (kopra-), palmuny- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekdin-, babassu-, kiinanpuu- sista
(tung-) ja oiticicaöljy, myrttivaha ja japaninvaha, jojobaöljyn jakeet ja muuhun
tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut öljyt
— jähmeät jakeet, ei kuitenkaan Valmistus muista nimikkeiden 1507–1515
jojobaöljyn jähmeät jakeet
aineksista
— muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt kasviainekset
ovat kokonaan tuotettuja

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä Valmistus, jossa:
—
niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, — kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat
kokonaan tuotettuja, ja
uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei — kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan
enempää valmistetut
tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511
ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

1517

Margariini; syötävät seokset ja Valmistus, jossa:
—
valmisteet, jotka on valmistettu
eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä — kaikki käytetyt 2 ja 4 ryhmän ainekset ovat
kokonaan tuotettuja, ja
tai tämän ryhmän eri rasvojen ja
öljyjen jakeista, muut kuin nimik- — kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan
keen 1516 syötävät rasvat ja öljyt
tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511
sekä niiden jakeet
ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäi- Valmistus:
—
sistä tai muista vedessä elävistä
selkärangattomista
valmistetut — 1 ryhmän eläimistä, ja/tai
tuotteet
— jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat
kokonaan tuotettuja

ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; lukuun Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ottamatta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhkemiallisesti puhdas sakkaroosi, män ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
jähmeät, lisättyä maku- tai väriai- tuotteen noudettuna-hinnasta
netta sisältävät
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Tuotteen kuvaus
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Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Muut sokerit, myös kemiallisesti
puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät;
lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen
hunaja,
myös
luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

— kemiallisesti puhdas maltoosi Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ja fruktoosi
myös muista nimikkeen 1702 aineksista

— muut sokerit, jähmeät, lisättyä Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmaku- tai väriainetta sisältävät män ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

— muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset ovat
alkuperätuotteita

ex 1703

Sokerin erottamisessa ja puhdista- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmisessa syntyvä melassi, lisättyä män ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
maku- tai väriainetta sisältävä
tuotteen noudettuna-hinnasta

1704

Kaakaota sisältämättömät sokeri- Valmistus:
—
valmisteet (myös valkoinen suklaa)
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

—
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Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä
tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on
vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta
laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404
tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän
kuin 5 painoprosenttia täysin
rasvattomasta aineesta laskettuna:
— mallasuute

Valmistus 10 ryhmän viljasta

— muut

Valmistus:

—

— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne,
gnocchi, ravioli ja cannelloni,
myös kypsennetyt tai (lihalla tai
muulla aineella) täytetyt tai muulla
tavalla valmistetut; couscous,
myös valmistettu:
— joissa on enintään 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai
nilviäisiä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt viljat ja niiden
johdannaistuotteet (ei kuitenkaan durumvehnä
ja sen johdannaistuotteet) ovat kokonaan
tuotettuja

— joissa on yli 20 painoprosent- Valmistus, jossa:
—
tia lihaa, muita eläimenosia,
— kaikki käytetyt viljat ja niiden johdannaiskalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä
tuotteet (ei kuitenkaan durumvehnä ja sen
johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja, ja
— kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat
kokonaan tuotettuja

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmis- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
tetut tapiokankorvikkeet, hiutalei- ei kuitenkaan nimikkeen 1108 perunatärkkena, jyvinä, helmisuurimoina, lyksestä
seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa
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Tuotteen kuvaus

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla saadut elintarvikevalmisteet
(esim.
maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai
hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä
(lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla
tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

18.5.2017

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Valmistus:

—

— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan nimikkeen 1806 aineksista,
— jossa kaikki käytetyt viljat ja hienot jauhot
(ei kuitenkaan durumvehnä ja Zea indurata
-lajin maissi sekä niiden johdannaistuotteet)
ovat kokonaan tuotettuja, ja
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä ei kuitenkaan 11 ryhmän aineksista
muut leipomatuotteet, myös jos
niissä on kaakaota; ehtoollisleipä,
tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön,
sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden
kaltaiset tuotteet

ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöis- Valmistus, jossa kaikki käytetyt hedelmät,
tä tai muista kasvinosista valmis- pähkinät ja kasvikset ovat kokonaan tuotettuja
tetut tuotteet; lukuun ottamatta
seuraavia:

ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla val- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
mistetut tai säilötyt jamssit, bataa- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainektit ja niiden kaltaiset syötävät sista
kasvinosat, joissa on vähintään 5
painoprosenttia tärkkelystä

ex 2004 ja ex Muulla tavalla kuin etikan tai Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
2005
etikkahapon avulla valmistetut tai ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksäilötyt perunat, hienoina tai kar- sista
keina jauhoina taikka hiutaleina

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhtai kandeeratut) kasvikset, hedel- män ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
mät, pähkinät, hedelmänkuoret ja tuotteen noudettuna-hinnasta
muut kasvinosat

2007

Keittämällä valmistetut hillot, he- Valmistus:
—
delmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
hedelmä- ja pähkinäpastat, myös
aineksista, ja
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
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— pähkinät, lisättyä sokeria tai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeialkoholia sisältämättömät
den 0801, 0802 ja 1202–1207 alkuperätuotteita olevien pähkinöiden ja öljysiementen arvo
on yli 60 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta
— maapähkinävoi; viljaan perus- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
tuvat sekoitukset; palmunsy- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekdämet; maissi
sista
— muut, ei kuitenkaan muulla Valmistus:
—
tavalla kypsennetyt kuin vedessä tai höyryssä keitetyt — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
hedelmät ja pähkinät, lisättyä
aineksista,
ja
sokeria sisältämättömät, jäädytetyt
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia
sisältämättömät
hedelmämehut
(myös rypäleen puristemehu ’grape must’) ja kasvismehut, myös
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
— sitrushedelmämehut

Valmistus, jossa:

—

— kaikkien käytettyjen sitrushedelmien on
oltava kokonaan tuotettuja,
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on
enintään 30 % tuotteen noudettuna-hinnasta
— muut

Valmistus, jossa:

—

— kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; lu- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekkuun ottamatta seuraavia:
sista

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esans- Valmistus:
—
sit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
mateen perustuvat valmisteet;
aineksista,
ja
paahdettu juurisikuri ja muut
paahdetut kahvinkorvikkeet sekä — jossa kaikki käytetty juurisikuri on kokoniiden uutteet, esanssit ja tiivisteet
naan tuotettua
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Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat
sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:
— kastikkeet ja valmisteet niitä Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
varten; maustamisvalmisteita ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekolevat sekoitukset
sista. Sinappijauhoa tai valmistettua sinappia
voidaan kuitenkin käyttää
— sinappijauho ja valmistettu si- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista
nappi

ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
niitä varten
ei kuitenkaan nimikkeiden 2002–2005 valmistetuista tai säilötyistä kasviksista

2106

Muualle kuulumattomat elintarvi- Valmistus:
—
kevalmisteet
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 22 ryhmä

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja Valmistus:
—
etikka; lukuun ottamatta seuraa— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
via:
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikki käytetyt rypäleet tai rypäleistä
saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiili- Valmistus:
—
hapotettu vesi, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
tai maustettu, ja muut alkoholittoaineksista
mat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen
2009
hedelmäja — jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
kasvismehut
ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— jossa kaikki käytetyt hedelmämehut (lukuun
ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehua)
ovat alkuperätuotteita
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2207

Denaturoimaton
etyylialkoholi Valmistus:
—
(etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; dena- — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan nimikkeen 2207 tai 2208
turoitu etyylialkoholi (etanoli) ja
aineksista, ja
muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta
— jossa kaikki käytetyt rypäleet tai rypäleistä
saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja
tai, jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo
alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus
voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

2208

Denaturoimaton
etyylialkoholi Valmistus:
(etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; — minkä tahansa nimikkeeseen aineksista, ei
kuitenkaan nimikkeen 2207 tai 2208
väkevät alkoholijuomat, liköörit ja
aineksista, ja
muut alkoholipitoiset juomat
— jossa kaikki käytetyt rypäleet tai rypäleistä
saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja
tai, jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo
alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus
voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuot- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
teet ja jätteet; valmistettu rehu; ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineklukuun ottamatta seuraavia:
sista

ex 2301

Valaasta valmistettu jauho; kalasta, Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän
äyriäisistä, nilviäisistä tai muista ainekset ovat kokonaan tuotettuja
vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja
pelletit

ex 2303

Maissitärkkelyksen valmistuksessa Valmistus, jossa kaikki käytetty maissi on
saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan kokonaan tuotettua
tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus yli
40 painoprosenttia

ex 2306

Öljykakut ja muut oliiviöljyn er- Valmistus, jossa kaikki käytetyt oliivit ovat
ottamisessa syntyneet kiinteät jä- kokonaan tuotettuja
tetuotteet, yli 3 prosenttia
oliiviöljyä sisältävät

2309

Valmisteet, jollaisia
eläinten ruokintaan

käytetään Valmistus, jossa:
— kaikki käytetyt viljat, sokeri tai melassi, liha
tai maito ovat alkuperätuotteita, ja
— kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat
kokonaan tuotettuja

ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakan- Valmistus, jossa kaikki käytetyt 24 ryhmän
korvikkeet; lukuun ottamatta seu- ainekset ovat kokonaan tuotettuja
raavia:

—
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2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia
valmistetut sikarit, pikkusikarit ja käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomassavukkeet
ta tupakasta tai tupakanjätteistä on alkuperätuotteita

ex 2403

Piippu- ja savuketupakka

ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
kalkki ja sementti; lukuun otta- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekmatta seuraavia:
sista

ex 2504

Kiteinen luonnongrafiitti, jonka Kiteisen raakagrafiitin hiilipitoisuuden kohottahiilipitoisuutta on rikastamalla minen rikastamalla, sen puhdistaminen ja
kohotettu ja joka on puhdistettu jauhaminen
ja jauhettu

ex 2515

Marmori, ainoastaan sahaamalla Yli 25 cm paksun marmorin (myös jo sahatun)
tai muulla tavalla leikattu suora- leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla
kaiteen tai neliön muotoisiksi
kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus
enintään 25 cm

ex 2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiek- Yli 25 cm paksun kiven (myös jo sahatun)
kakivi ja muu muistomerkki- ja leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla
rakennuskivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu
suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus
enintään 25 cm

ex 2518

Kalsinoitu dolomiitti

Kalsinoimattoman dolomiitin kalsinointi

ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilmanpitävissä
astioissa
ja
magnesiumoksidi, myös puhdas,
ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Luonnon magnesiumkarbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää

ex 2520

Erityisesti hammaslääkintäkäyt- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunatöön valmistettu kipsi
hinnasta

ex 2524

Asbestikuidut

Valmistus asbestimineraalista (asbestirikasteesta)

ex 2525

Kiillejauhe

Kiilteen tai kiillejätteen jauhaminen

ex 2530

Maavärit, kalsinoidut tai jauhetut

Maavärien kalsinointi tai jauhaminen

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia
käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on alkuperätuotteita
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26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäi- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
söljyt ja niiden tislaustuotteet; ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekbitumiset aineet; kivennäisvahat; sista
lukuun ottamatta seuraavia:

ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa
aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten
aineosien painon ja joista enintään
250 oC:een tislattaessa tislautuu
yli 65 tilavuusprosenttia (myös
bensiinija
bentsoliseokset),
moottori- tai lämmityspolttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)
tai
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2709

Raa’at bitumisista kivennäisistä Bitumisten aineiden kuivatislaus
saadut öljyt

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at;
muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana
maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70
painoprosenttia; jäteöljyt

2711

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)
tai
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

Maaöljykaasut ja muut kaasumai- Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsitset hiilivedyt
tely (2)
tai
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

(1)
(2)

Katso tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 1 ja 3 kohdassa.
Katso tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 2 kohdassa.
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Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)
tai
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsitmuut maaöljyjen tai bitumisista tely (2)
kivennäisistä saatujen öljyjen jätetai
tuotteet
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittai öljyliuske ja bitumipitoinen tely (2)
hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi
tai
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

2715

(1)
(2)

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen
perustuvat bitumiset seokset
(esim. bitumimastiksi ja ’cutbacks’)

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)
tai
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

Katso tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 2 kohdassa.
Katso tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 1 ja 3 kohdassa.
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ex 28 ryhmä

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten
maametallien,
radioaktiivisten alkuaineiden ja
isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 2805

’Seosmetalli’

Elektrolyyttisellä tai termisellä käsittelyllä toteutettava valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten arvo on enintään 50 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2811

Rikkitrioksidi

Valmistus rikkidioksidista

ex 2833

Alumiinisulfaatti

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

ex 2840

Natriumperboraatti

Valmistus
tista

ex 2852

Elohopeayhdisteet – sisäiset eette- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Valmistus, jossa kaikkien käytettyrit ja niiden halogeeni-, sulfo-, Kaikkien käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten jen ainesten arvo on enintään 40 %
arvo saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta
nitro- ja nitrosojohdannaiset
tuotteen noudettuna-hinnasta
Elohopeayhdisteet – nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut
heterosykliset yhdisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

dinatriumtetraboraattipentahydraa- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Valmistus, jossa kaikkien käytettyKaikkien käytettyjen nimikkeiden 2852, 2932, jen ainesten arvo on enintään 40 %
2933 ja 2934 ainesten arvo saa kuitenkin olla tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

Elohopeayhdisteet – kemialliset Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tuotteet ja kemian- tai siihen arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunaliittyvän teollisuuden valmisteet hinnasta
(myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat
Elohopeayhdisteet – taudinmääri- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tysreagenssit ja laboratoriorea- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunagenssit, alustalla, sekä valmistetut hinnasta
taudinmääritysreagenssit ja valmistetut
laboratorioreagenssit,
alustalla tai ilman sitä, muut kuin
nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat;
varmennetut
vertailumateriaalit
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ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettylukuun ottamatta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 2901

Asykliset hiilivedyt, moottori- tai Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsitmuuna polttoaineena käytettävät tely (1)
tai
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2902

Syklaanit ja sykleenit (muut kuin Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsitatsuleenit), bentseeni, tolueeni ja tely (1)
ksyleenit, moottori- tai muuna
tai
polttoaineena käytettävät
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyetanolin metallialkoholaatit
myös muista nimikkeen 2905 aineksista. Tä- jen ainesten arvo on enintään 40 %
män nimikkeen metallialkoholaatteja voidaan tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja
peroksihapot; niiden halogeeni-,
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

ex 2932

— sisäiset eetterit ja niiden halo- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Valmistus, jossa kaikkien käytettygeeni-, sulfo-, nitro- ja nitro- Kaikkien käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten jen ainesten arvo on enintään 40 %
sojohdannaiset
arvo saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Valmistus, jossa kaikkien käytettyKaikkien käytettyjen nimikkeiden 2915 ja 2916 jen ainesten arvo on enintään 40 %
ainesten arvo on kuitenkin enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta

— sykliset asetaalit ja sisäiset Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
puoliasetaalit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrotuotteen noudettuna-hinnasta
sojohdannaiset

(1)

Katso tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 1 ja 3 kohdassa.
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2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka si- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Valmistus, jossa kaikkien käytettysältävät ainoastaan typpiheteroa- Kaikkien käytettyjen nimikkeiden 2932 ja 2933 jen ainesten arvo on enintään 40 %
ainesten arvo on kuitenkin enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tomin tai -atomeja
tuotteen noudettuna-hinnasta

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat,
myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

ex 2939

Unikkouutteet, väkevöidyt, joissa Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
on alkaloideja vähintään 50 pai- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunanoprosenttia
hinnasta

ex 30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet; lukuun Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ottamatta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

3002

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta
ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri;
antiseerumit ja muut verifraktiot
sekä immunologiset tuotteet,
myös bioteknisellä menetelmällä
saadut; rokotteet, toksiinit, mikroorganismiviljelmät (ei kuitenkaan
hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet:

— tuotteet, joissa on terapeuttista
tai ennalta ehkäisevää käyttöä
varten keskenään sekoitettuna
kaksi tai useampia aineosia, tai
sekoittamattomat tuotteet tällaista käyttöä varten, annostettuina
tai
vähittäismyyntimuodoissa tai
-pakkauksissa

— muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Valmistus, jossa kaikkien käytettyKaikkien käytettyjen nimikkeiden 2932, 2933 jen ainesten arvo on enintään 40 %
ja 2934 ainesten arvo on kuitenkin enintään tuotteen noudettuna-hinnasta
20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 3002 aineksista.
Aineksia, joiden kuvaus on sama kuin tuotteella, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta
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Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 3002 aineksista.
Aineksia, joiden kuvaus on sama kuin tuotteella, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

— — terapeuttista tai ennalta eh- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
käisevää käyttöä varten val- myös muista nimikkeen 3002 aineksista.
mistettu eläimenveri
Aineksia, joiden kuvaus on sama kuin tuotteella, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

— — verifraktiot, ei kuitenkaan
antiseerumit, hemoglobiini,
veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 3002 aineksista.
Aineksia, joiden kuvaus on sama kuin tuotteella, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

— — hemoglobiini, veriglobulii- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 3002 aineksista.
nit ja seerumiglobuliinit
Aineksia, joiden kuvaus on sama kuin tuotteella, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

— — muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 3002 aineksista.
Aineksia, joiden kuvaus on sama kuin tuotteella, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta
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3003 ja 3004 Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeiden 3002, 3005 tai 3006 tuotteet):
— nimikkeen 2941 amikasiinista Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
valmistetut
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 3003 tai 3004 aineksia
voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo
on enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta
— muut

Valmistus:

—

— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista. Nimikkeen 3003 tai 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3006

— tämän ryhmän 4 huomautuk- Tuote säilyttää alkuperäisen nimikkeensä musen k alakohdassa tarkoitetut kaisen alkuperän
farmaseuttiset jätteet
— steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät
kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat
— muovia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryh- Valmistus, jossa kaikkien käytettymän ainesten arvo on enintään 20 prosenttia jen ainesten arvo on enintään 25 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta

— neulosta

Valmistus (1):

—

— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista
tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
— avanneleikkauksen
jälkeen Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
käytettävät tarvikkeet
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

L 127/22

HS-nimike

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

18.5.2017

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

ex 31 ryhmä

Lannoitteet; lukuun ottamatta seu- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoit- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyteet, joissa on kahta tai kolmea
jen ainesten arvo on enintään 40 %
seuraavista lannoittavista aineista: — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
typpeä, fosforia tai kaliumia; muut
aineksista. Tuotteen oman nimikkeen aineklannoitteet; tämän ryhmän lansia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden
noitteet tabletteina tai niiden kalyhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuottaisessa
muodossa
taikka
teen
noudettuna-hinnasta
bruttopainoltaan enintään 10 kg:
n pakkauksissa, ei kuitenkaan:
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnas— natriumnitraatti
ta
— kalsiumsyanamidi
— kaliumsulfaatti
— kaliummagnesiumsulfaatti

ex 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; lukuun ottamatta seuraavia:

ex 3201

Tanniinit sekä niiden suolat, eette- Valmistus kasviperäisistä parkitusuutteista
rit, esterit ja muut johdannaiset

3205

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut
substraattipigmentteihin
perustuvat valmisteet (1)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kuitenkaan nimikkeiden 3203, 3204 ja 3205 jen ainesten arvo on enintään 40 %
aineksista. Nimikkeen 3205 aineksia voidaan tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet;
lukuun
ottamatta
seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

(1)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

32 ryhmän 3 huomautuksen mukaan kyseessä ovat väriaineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai
aineosina värivalmistetuotannossa, edellyttäen ettei niitä luokitella muuhun 32 ryhmän nimikkeeseen.
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3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai
terpeenipitoiset), myös jähmeät
(concretes) ja vahaa poistamalla
saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien
öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden
kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla
saadut;
terpeenipitoiset
sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet
ja -liuokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettymyös tämän nimikkeen eri ’tuoteryhmän’ (1) jen ainesten arvo on enintään 40 %
aineksista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia tuotteen noudettuna-hinnasta
voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo
on enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet,
voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankausja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja
niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ’hammasvahat’ ja kipsiin
perustuvat
hammaslääkinnässä
käytettävät valmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 3403

Voiteluvalmisteet, joissa on alle 70 Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsitpainoprosenttia maaöljyjä tai bi- tely (2)
tumisista kivennäisistä saatuja öltai
jyjä
Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset
luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään
50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

(1)
(2)

’Ryhmä’ tarkoittaa nimiketekstin puolipisteellä erotettua osaa.
Katso tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 1 ja 3 kohdassa.
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Tekovahat ja valmistetut vahat:
— jotka perustuvat parafiiniin,
maaöljyvahoihin, bitumisista
kivennäisistä saatuihin vahoihin, puristettuun parafiiniin
(slack wax) tai öljyttömään
parafiiniin (scale wax)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

— muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
ei kuitenkaan seuraavista:
tuotteen noudettuna-hinnasta
— nimikkeen 1516 vahamaiset hydratut öljyt,
— nimikkeen 3823 vahamaiset kemiallisesti
määrittelemättömät rasvahapot ja teolliset
rasva-alkoholit, ja
— nimikkeen 3404 ainekset
Näitä aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos
niiden arvo on enintään 20 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärk- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettykelykset; liimat ja liisterit; entsyy- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
mit; lukuun ottamatta seuraavia: sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen,
dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

ex 3507

— tärkkelyksen eetterit ja esterit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettymyös muista nimikkeen 3505 aineksista
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

— muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kuitenkaan nimikkeen 1108 aineksista
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Muualle kuulumattomat entsyymi- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunavalmisteet
hinnasta
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36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuot- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyteet; tulitikut; pyroforiset seokset; ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
helposti syttyvät aineet
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmis- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyteet; lukuun ottamatta seuraavia: ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

3701

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit,
säteilyherkät,
valottamattomat,
muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit, laa’at, säteilyherkät,
valottamattomat, myös pakkafilmeinä:

— pikakuvafilmit,
värivaloku- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyvausta varten tarkoitetut, pak- ei kutienkaan nimikkeen 3701 tai 3702 jen ainesten arvo on enintään 40 %
aineksista Nimikkeen 3702 aineksia voidaan tuotteen noudettuna-hinnasta
kafilmeinä
kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 30 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

— muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kutienkaan nimikkeen 3701 tai 3702 jen ainesten arvo on enintään 40 %
aineksista Nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksia tuotteen noudettuna-hinnasta
voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo
on enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

3702

Valokuvausfilmit rullissa, säteily- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyherkät, valottamattomat, muuta ei kutienkaan nimikkeen 3701 tai 3702 jen ainesten arvo on enintään 40 %
ainetta kuin paperia, kartonkia, aineksista
tuotteen noudettuna-hinnasta
pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit
rullissa, säteilyherkät, valottamattomat

3704

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytetty-kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, va- ei kuitenkaan nimikkeiden 3701–3704 ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
lotetut mutta kehittämättömät
sista
tuotteen noudettuna-hinnasta
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ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; lu- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettykuun ottamatta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 3801

— kolloidinen grafiitti suspensio- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
na öljyssä ja puolikolloidinen arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunagrafiitti; hiilipitoiset elektrodi- hinnasta
massat
— grafiitti massana, jossa on Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen Valmistus, jossa kaikkien käytettyseoksena kivennäisöljyjä ja yli 3403 ainesten arvo on enintään 20 prosenttia jen ainesten arvo on enintään 40 %
30 painoprosenttia grafiittia
tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3803

Puhdistettu mäntyöljy

Raa’an mäntyöljyn puhdistus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3805

Puhdistettu sulfaattitärpättiöljy

Raa’an sulfaattitärpättiöljyn puhdistus tislaa- Valmistus, jossa kaikkien käytettymalla tai raffinoimalla
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3806

Hartsiesterit

Valmistus hartsihapoista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3807

Puutervapiki

Puutervan tislaus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

3808

Hyönteisten torjunta-aineet, rotan- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
myrkyt, sienitautien ja rikkakas- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunavien torjunta-aineet, itämistä hinnasta
estävät aineet, kasvien kasvua
säätävät aineet, desinfioimisaineet
ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai
tavaroina (esim. rikitetyt nauhat,
sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi)

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
jotka nopeuttavat värjäytymistä arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunatai väriaineiden kiinnittymistä, se- hinnasta
kä muut tuotteet ja valmisteet
(esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden
kaltaisessa teollisuudessa, muualle
kuulumattomat
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3810

Metallipintojen peittausvalmisteet; Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
sulamista edistävät aineet ja muut arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunaapuvalmisteet metallien juottamis- hinnasta
ta tai hitsausta varten; juotos- tai
hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on
metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä
tai päällysteenä

3811

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät
valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja
muiden nesteiden, joita käytetään
samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet:
— voiteluöljyjen lisäainevalmis- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen
teet, joissa on maaöljyjä tai 3811 ainesten arvo on enintään 50 prosenttia
bitumisista kivennäisistä saa- tuotteen noudettuna-hinnasta
tuja öljyjä
— muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

3812

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyt- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
timet; muualle kuulumattomat arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakumin tai muovin pehmitinseok- hinnasta
set; hapettumisen estoaineet ja
muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset

3813

Valmisteet ja panokset tulensam- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
muttimia varten; tulensammutus- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakranaatit ja -pommit
hinnasta

3814

Orgaaniset liuotin- ja ohennusai- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
neseokset, muualle kuulumatto- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunamat; valmistetut maalin- ja hinnasta
lakanpoistoaineet

3818

Kemialliset alkuaineet, jotka on Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
seostettu (doped) elektroniikassa arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakäyttöä varten, kiekkoina, levyinä hinnasta
tai niiden kaltaisissa muodoissa;
kemialliset yhdisteet, jotka on
seostettu (doped) elektroniikassa
käyttöä varten

3819

Hydrauliset jarrunesteet ja muut Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
hydraulisessa voimansiirrossa käy- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunatettävät nestemäiset valmisteet, hinnasta
joissa ei ole lainkaan tai on
vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä
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3820

Jäätymistä estävät valmisteet sekä Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
valmistetut huurteen- ja jäänpois- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunatonesteet
hinnasta

ex 3821

Valmistetut elatusaineet mikro-or- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ganismien (myös virusten ja niiden arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakaltaisten organismien) tai kasvi-, hinnasta
ihmis- ja eläinsoluviljelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten

3822

Taudinmääritysreagenssit ja labo- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ratorioreagenssit, alustalla, sekä arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunavalmistetut
taudinmääritysrea- hinnasta
genssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä,
muut kuin nimikkeisiin 3002 ja
3006 kuuluvat; varmennetut
vertailumateriaalit

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasvaalkoholit:

— teolliset monokarboksyyliras- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
vahapot; puhdistuksessa saa- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekdut happamat öljyt
sista

— teolliset rasva-alkoholit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
myös muista nimikkeen 3823 aineksista
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Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai
siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle
kuulumattomat:

—

seuraavat tämän nimikkeen Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettytuotteet:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voi- tuotteen noudettuna-hinnasta
— — luonnon hartsituotteisiin daan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
perustuvat valmistetut sito- enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunamisaineet valumuotteja ja hinnasta
-sydämiä varten

— — nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit
— — sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 kuuluva
— — maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetallien, ammoniumin
tai
etanoliamiinien maaöljysulfonaatit; bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen
tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat
— — ioninvaihtimet
— — kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten
— — valokaasun puhdistuksessa
tuotettu ammoniakkikaasuvesi ja käytetty kaasun puhdistusmassa
— — sulfonafteenihapot sekä niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit
— — sikuna- eli finkkeliöljy ja
dippel- eli hirvensarviöljy
— — sellaisten suolojen seokset,
joilla on erilaiset anionit
— — gelatiinipohjaiset monistusmassat, myös paperi- tai
tekstiiliainepohjalla

— muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta
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3826

Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ei ole maaöljyjä tai bitumisista arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakivennäisistä saatuja öljyjä tai hinnasta
joissa niitä on vähemmän kuin
70 painoprosenttia

3901–3915

Muovi alkumuodoissa, muovijätteet, -leikkeet ja -romu; ei kuitenkaan nimikkeiden ex 3907 ja
3912 tavarat, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

— additiohomopolymerointituot- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyteet, joissa yhden monomeerin
jen ainesten arvo on enintään 25 %
osuus on yli 99 painoprosent- — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettutia polymeerin kokonaispitoina-hinnasta, ja
suudesta
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo
on enintään 20 % tuotteen noudettunahinnasta (1)

ex 3907

3912

(1)

— muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryh- Valmistus, jossa kaikkien käytettymän ainesten arvo on enintään 20 prosenttia jen ainesten arvo on enintään 25 %
tuotteen noudettuna-hinnasta1
tuotteen noudettuna-hinnasta

— polykarbonaattikopolymeereista ja akryylinitriili-butadieeni-styreeni(ABS)
kopolymeereista valmistetut
kopolymeerit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta (1)

— polyesteri

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo on enintään 20 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta, ja/tai valmistus
tetrabromi-(bisfenoli a)-polykarbonaatista

Selluloosa ja sen kemialliset joh- Valmistus, jossa kaikkien käytetyn tuotteen
dannaiset, muualle kuulumatto- oman nimikkeen ainesten arvo on enintään
mat, alkumuodossa
20 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

Sellaisten tuotteiden osalta, jotka koostuvat sekä nimikkeiden 3901–3906 että nimikkeiden 3907–3911 aineksista, tätä rajoitusta sovelletaan
ainoastaan siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva
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Puolivalmisteet, muovia, ja muovitavarat; lukuun ottamatta nimikkeiden ex 3916, ex 3917, ex 3920
ja ex 3921 tuotteita, joita koskevat
säännöt ovat jäljempänä:
— litteät tuotteet, joita on käsi- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryh- Valmistus, jossa kaikkien käytettytelty enemmän kuin pelkäs- män ainesten arvo on enintään 50 prosenttia jen ainesten arvo on enintään 25 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
tään pintakäsittelemällä tai tuotteen noudettuna-hinnasta
leikkaamalla muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon;
muut tuotteet, joita on käsitelty enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä
— muut:
— — additiohomopolymerointi- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettytuotteet, joissa yhden mojen ainesten arvo on enintään 25 %
nomeerin osuus on yli 99 — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettupainoprosenttia polymeerin
na-hinnasta, ja
kokonaispitoisuudesta
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo
on enintään 20 % tuotteen noudettunahinnasta (1)
— — muut

ex 3916 ja ex Profiilit, putket ja letkut
3917

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryh- Valmistus, jossa kaikkien käytettymän ainesten arvo on enintään 20 prosenttia jen ainesten arvo on enintään 25 %
tuotteen noudettuna-hinnasta1
tuotteen noudettuna-hinnasta

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytetyn tuotteen omaan nimikkeen
ainesten arvo on enintään 20 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3920

— ionomeerilevy tai -kalvo

Valmistus osittain suolamuotoisesta kestomuo- Valmistus, jossa kaikkien käytettyvista, joka on eteenin ja pääasiallisesti sinkkiä ja jen ainesten arvo on enintään 40 %
natriumia olevilla metalli-ioneilla osittain neut- tuotteen noudettuna-hinnasta
raloidun metakryylihapon kopolymeeri

— regeneroidusta selluloosasta, Valmistus, jossa kaikkien käytetyn tuotteen
polyamideista tai polyeteenistä oman nimikkeen ainesten arvo on enintään
valmistetut levyt
20 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

(1)

Sellaisten tuotteiden osalta, jotka koostuvat sekä nimikkeiden 3901–3906 että nimikkeiden 3907–3911 aineksista, tätä rajoitusta sovelletaan
ainoastaan siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva
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ex 3921

Metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpinäkyvistä polyesterikal- Valmistus, jossa kaikkien käytettyvoista, joiden paksuus on alle 23 mikronia (1) jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

3922–3926

Muovitavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat; lukuun otta- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
matta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 4001

Kerrostetut kumikreppilaatat ken- Luonnonkumilevyjen laminointi
kiä varten

4005

Seostettu kumi, vulkanoimaton, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten,
alkumuodossa tai laattoina, levyi- lukuun ottamatta luonnonkumia, arvo on
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettunanä tai kaistaleina
hinnasta

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt
pneumaattiset ulkorenkaat, kumia;
umpikumirenkaat, joustorenkaat,
vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia:
— uudelleen pinnoitetut pneu- Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittamimaattiset ulkorenkaat, umpi- nen
kumirenkaat tai joustorenkaat,
kumia
— muut

Valmistus, minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan nimikkeiden 4011 ja 4012
aineksista.

ex 4017

Kovakumitavarat

Valmistus kovakumista

ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
turkisnahat) sekä raakanahka; lu- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekkuun ottamatta seuraavia:
sista

ex 4102

Lampaan ja karitsan raakanahat, Villan poistaminen villapeitteisistä lampaan ja
villapeitteettömät
karitsan raakanahoista

4104–4106

Parkitut tai viimeistelemättömät Esiparkitun nahan jälkiparkitus
vuodat ja nahat, villa- tai karvapeitteettömät, myös halkaistut, tai
mutta ei enempää valmistetut
Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

4107, 4112
ja 4113

Nahka, parkituksen tai viimeiste- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
lyn jälkeen edelleen valmistettu, ei kuitenkaan nimikkeiden 4104–4113 ainekmyös pergamenttinahaksi valmis- sista
tettu, villa- tai karvapeitteetön,
myös halkaistu, ei kuitenkaan
nimikkeen 4114 nahka

(1)

Seuraavia pidetään erittäin läpinäkyvinä kalvoina: kalvot, joiden Gardnerin nefelometrillä ASTM-D 1003-16:n mukaisesti mitattu optinen
himmeneminen (haittatekijä) on alle 2 %
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ex 4114

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonah- Valmistus nimikkeiden 4104–4107, 4112 tai
ka; metallipinnoitettu nahka
4113 aineksista, jos niiden yhteisarvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteok- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
set; matkatarvikkeet, käsilaukut ja ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekniiden kaltaiset säilytysesineet; sista
suolesta (ei kuitenkaan silkkitoukan gutista) valmistetut tavarat

ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
valmistetut tavarat; lukuun otta- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekmatta seuraavia:
sista

ex 4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat,
yhdistetyt:
— levyiksi, risteiksi ja niiden kal- Yhdistämättömien parkittujen tai muokattujen
turkisnahkojen valkaisu tai värjäys leikkuun ja
taisiin muotoihin
yhdistämisen lisäksi
— muut

Valmistus yhdistämättömistä parkituista tai
muokatuista turkisnahoista

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja Valmistus nimikkeen 4302 yhdistämättömistä
muut turkisnahasta valmistetut parkituista tai muokatuista turkisnahoista
tavarat

ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
puuhiili; lukuun ottamatta seuraa- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekvia:
sista

ex 4403

Karkeasti syrjätty puu

ex 4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) Höylääminen, hiominen tai päistä jatkaminen
pituussuunnassa, tasoleikattu tai
viiluksi sorvattu, paksuus yli
6 mm, höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu

ex 4408

Viilut vanerointia (myös kerrostet- Saumaaminen, höylääminen, hiominen tai
tua puuta tasoleikkaamalla saadut) päistään jatkaminen
ja ristiinliimattua vaneria varten,
paksuus enintään 6 mm, saumattu, ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi
sorvattu, paksuus enintään 6 mm,
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

ex 4409

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko
pituudelta muotoiltu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:

Valmistus raakapuusta, myös kuoritusta tai
karsitusta

— hiottu tai päistään jatkettu

Hiominen tai päistään jatkaminen

— muoto- ja kehyslistat

Muoto- tai kehyslistaksi työstäminen
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ex 4410–ex
4413

Muoto- ja kehyslistat, myös muo- Muoto- tai kehyslistaksi työstäminen
toiltu jalkalista ja muut muotoillut
laudat

ex 4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -hä- Valmistus määräkokoon leikkaamattomista laukit, -pytyt ja niiden kaltaiset pääl- doista
lykset

ex 4416

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit Valmistus halkaisemalla tehdyistä puisista kimja muut tynnyriteokset puusta mistä, molemmilta lapepinnoilta sahatuista,
mutta ei enempää valmistetuista
sekä niiden puuosat

ex 4418

— puiset rakennuspuusepän ja Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
kirvesmiehen tuotteet
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Puisia solulevyjä, kattopäreitä ja -paanuja
voidaan kuitenkin käyttää
— muoto- ja kehyslistat

Muoto- tai kehyslistaksi työstäminen

ex 4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puu- Valmistus minkä tahansa nimikkeen puusta, ei
kuitenkaan nimikkeen 4409 puulangasta
naulat

ex 45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat; lukuun Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ottamatta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

4503

Luonnonkorkkitavarat

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista pu- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
nonta- tai palmikointiaineista val- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekmistetut
tavarat;
korija sista
punontateokset

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta sel- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
luloosa-aineesta
valmistettu ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekmassa; keräyspaperi, -kartonki ja sista
-pahvi (-jäte)

ex 48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperi- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
massa-, paperi-, kartonki- ja pah- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekvitavarat;
lukuun
ottamatta sista
seuraavia:

ex 4811

Pelkästään saroitettu, viivoitettu Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista
tai ruudutettu paperi, kartonki ja
pahvi

4816

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista
muut jäljentävät tai siirtopaperit
(muut kuin nimikkeeseen 4809
kuuluvat), paperiset vahakset ja
offsetlevyt, myös rasioissa

4817

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvatto- Valmistus:
mat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia tai — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
pahvia; paperiset, kartonkiset tai
aineksista,
ja
pahviset rasiat, kotelot, kansiot,
salkut yms., joissa on lajitelma — jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
kirjepaperia, kirjekuoria jne.
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

Valmistus nimikkeen 4501 korkista

18.5.2017

18.5.2017

FI

HS-nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

L 127/35

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

ex 4818

Toalettipaperi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

ex 4819

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja Valmistus:
—
muut pakkauspäällykset, paperia,
kartonkia, pahvia, selluloosavanua — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
tai selluloosakuituharsoa
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 4820

Kirjepaperilehtiöt

Valmistus:

—

— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
ex 4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, sel- Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista
luloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon tai -muotoon
leikattu

ex 49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
muut painotuotteet; käsikirjoituk- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekset, konekirjoitukset ja työpiirus- sista
tukset;
lukuun
ottamatta
seuraavia:

4909

Painetut postikortit ja kuvaposti- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
kortit; painetut kortit, joissa on ei kutienkaan nimikkeen 4909 tai 4911
henkilökohtainen tervehdys, on- aineksista
nittelu, viesti tai tiedonanto, myös
kuvalliset, myös kirjekuorineen tai
koristeineen

4910

Kaikenlaiset painetut kalenterit,
myös irtolehtikalenterit:
— ns. ikuiset kalenterit tai kalen- Valmistus:
—
terit vaihdettavin lehtiöin, jotka on kiinnitetty muulle — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
alustalle kuin paperille, karaineksista, ja
tongille tai pahville
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
— muut

ex 50 ryhmä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kutienkaan nimikkeen 4909 tai 4911
aineksista

Silkki; lukuun ottamatta seuraavia: Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

L 127/36

FI

HS-nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

ex 5003

Silkkijätteet (myös kelauskelvotto- Silkkijätteiden karstaus tai kampaus
mat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput),
karstatut tai kammatut

5004–ex
5006

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrät- Valmistus (1):
—
ty lanka
— karstatuista tai kammatuista tai muuten
kehruuta varten käsitellyistä raakasilkistä
tai silkkijätteistä,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä muista luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat
— joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (1)

— muut

Valmistus1:
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperista
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 51 ryhmä

(1)

Villa sekä hieno ja karkea eläimen- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
karva; jouhilanka ja jouhesta ku- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekdotut kankaat; lukuun ottamatta sista
seuraavia:

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

18.5.2017

18.5.2017

FI

HS-nimike

5106–5110

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa Valmistus (1):
—
eläimenkarvaa tai jouhta
— karstatuista tai kammatuista tai muuten
kehruuta varten käsitellyistä raakasilkistä
tai silkkijätteistä,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5111–5113

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai
karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:
— joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (1)

— muut

Valmistus1:
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperista
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 52 ryhmä

Puuvilla; lukuun ottamatta seuraa- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekvia:
sista

5204–5207

Puuvillalanka ja puuvillaompelu- Valmistus (1):
lanka
— karstatuista tai kammatuista tai muuten
kehruuta varten käsitellyistä raakasilkistä
tai silkkijätteistä,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

L 127/37

L 127/38

FI

HS-nimike

5208–5212

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Kudotut puuvillakankaat:

— joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (1)

— muut

Valmistus1:
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperista
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperi- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
lanka ja kudotut paperilankakan- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekkaat; lukuun ottamatta seuraavia: sista

5306–5308

Lanka, muista kasvitekstiilikui- Valmistus (1):
duista valmistettu; paperilanka
— karstatuista tai kammatuista tai muuten
kehruuta varten käsitellyistä raakasilkistä
tai silkkijätteistä,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

18.5.2017

18.5.2017

FI

HS-nimike

5309–5311

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat

— joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (1)

— muut

Valmistus1:
— kookoskuitulangasta,
— juuttilangasta;
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperista
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5401–5406

Lanka, monofilamenttilanka ja Valmistus (1):
ompelulanka, tekokuitufilamenttia
— karstatuista tai kammatuista tai muuten
kehruuta varten käsitellyistä raakasilkistä
tai silkkijätteistä,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

L 127/39

L 127/40

FI

HS-nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

5407 ja 5408 Kudotut kankaat, tekokuitufilamenttilankaa

— joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (1)

— muut

Valmistus1:
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperista
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5501–5507

Katkotut tekokuidut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

5508–5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua Valmistus (1):
tekokuitua
— karstatuista tai kammatuista tai muuten
kehruuta varten käsitellyistä raakasilkistä
tai silkkijätteistä,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

18.5.2017

18.5.2017

FI

HS-nimike

5512–5516

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Kudotut kankaat, katkottua tekokuitua:
— joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (1)

— muut

Valmistus1:
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperista
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; eri- Valmistus (1):
koislangat; side- ja purjelanka,
nuora ja köysi sekä niistä valmis- — kookoskuitulangasta,
tetut tavarat; lukuun ottamatta — luonnonkuiduista,
seuraavia:
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5602

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu:
— neulahuopa

Valmistus (1):
— luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
Kuitenkin:
— nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,
— nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai
— nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,
joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu
on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 40 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

L 127/41

L 127/42

FI

HS-nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

— muut

18.5.2017

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Valmistus (1):

—

— luonnonkuiduista,
— kaseiinista tehdyistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai
5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai
kumi- tai muovivaippaiset:
— yksinkertainen tai kerrattu ku- Valmistus yksinkertaisesta tai kerratusta teksmilanka, tekstiilillä päällystetty tiilillä päällystämättömästä kumilangasta
— muut

Valmistus1:

—

— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepääl- Valmistus (1):
—
lystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja — luonnonkuiduista,
niiden kaltaiset tuotteet, jotka on — karstaamattomista, kampaamattomista tai
yhdistetty lankana, kaistaleena tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömisjauheena olevaan metalliin tai
tä katkotuista tekokuiduista,
päällystetty metallilla
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5606

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai
5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet (muut kuin nimikkeen
5605 tuotteet ja kierrepäällystetty
jouhilanka); chenillelanka (myös
flokki-chenillelanka); chainettelanka

Valmistus1:

—

— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

18.5.2017

FI

HS-nimike

57 ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

L 127/43

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Matot ja muut lattianpäällysteet:

— neulahuopaa

Valmistus (1):
— luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
Kuitenkin:
— nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,
— nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai
— nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,
joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu
on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden
yhteisarvo on enintään 40 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta
Juuttikangasta voidaan käyttää pohjana

— muuta huopaa

Valmistus (1):

—

— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

— muut

Valmistus1:
— kookoskuitu- tai juuttilangasta,
— synteetti- tai muuntokuitufilamentti-langasta,
— luonnonkuiduista, tai
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista
Juuttikangasta voidaan käyttää pohjana

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

L 127/44

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

HS-nimike

Tuotteen kuvaus

ex 58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut
tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset;
lukuun
ottamatta
seuraavia:

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

— joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (1)

— muut

Valmistus1:
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (ku- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ten gobeliinit, flander-, aubusson-, ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekbeauvais- ja niiden kaltaiset ku- sista
dokset) ja käsin neulatyönä (esim.
petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

5810

Koruompelukset metritavarana, Valmistus:
—
kaistaleina tai koristekuvioina
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5901

(1)

Liimalla tai tärkkelyspitoisella ai- Valmistus langasta
neella päällystetyt tekstiilikankaat,
jollaisia käytetään kirjankansien
päällystämiseen tai sen kaltaiseen
tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat;
jäykistekangas (buckram) ja sen
kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.

18.5.2017

18.5.2017

FI

HS-nimike

5902

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Kordikangas ulkorenkaita varten,
nailonia tai muuta polyamidia,
polyesteriä tai viskoosia olevasta
erikoislujasta langasta
— jossa on enintään 90 paino- Valmistus langasta
prosenttia tekstiiliainetta
— muut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, Valmistus langasta
peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen tai
5902 kuuluvat
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5904

Linoleumi, myös määrämuotoi- Valmistus langasta (1)
seksi leikattu; lattianpäällysteet,
joissa on tekstiiliainepohjalla
muu päällyste- tai peitekerros,
myös määrämuotoisiksi leikatut

5905

Seinänpäällysteet tekstiiliainetta:
— kumilla, muovilla tai muilla Valmistus langasta
aineilla kyllästetyt, päällystetyt,
peitetyt tai kerrostetut
— muut

Valmistus (1):
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

(1)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
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Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat,
muut kuin nimikkeeseen 5902
kuuluvat:

— Neulokset

Valmistus (1):

—

— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
— muut synteettikuitufilamentti- Valmistus kemiallisista aineista
langasta valmistetut kankaat,
joissa on yli 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

5907

5908

(1)

— muut

Valmistus langasta

Muulla tavalla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat;
teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

Valmistus langasta
tai
Painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten
pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys,
nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn
painamattoman kankaan arvo on enintään
47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-,
kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta
kudotut, palmikoidut, punotut tai
neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös
kyllästetyt:

— kyllästetyt hehkusukat

Valmistus
kaasta

pyöröneulotusta

hehkusukkakan-

— muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
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Tekstiilituotteet ja -tavarat, jollaiset soveltuvat teolliseen käyttöön:

— nimikkeen 5911 kiillotuslaikat Valmistus langasta taikka nimikkeen 6310
ja -renkaat, ei kuitenkaan huo- jätekankaista tai lumpuista
vasta valmistetut

— nimikkeen 5911 kudotut kankaat, myös huovutetut, jollaisia
tavallisesti käytetään paperikoneissa tai muihin teknisiin
tarkoituksiin, myös kyllästetyt
tai päällystetyt, letkumaiset tai
päättömät, yksinkertaisin tai
moninkertaisin loimin ja/tai
kutein kudotut, taikka litteäksi
moninkertaisin loimin ja/tai
kutein kudotut

Valmistus (1):
—

kookoskuitulangasta,

—

seuraavista aineksista:

— — polytetrafluorieteenilanka (2),
— — kerrattu polyamidilanka, fenolihartsilla
päällystetty, kyllästetty tai peitetty,
— — m-fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon
polykondensaatiossa saatua aromaattista
polyamidia olevista synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka,
— — polytetrafluorieteenistä valmistettu monofilamenttilanka1,

— — poly(p-fenyleenitereftalamidia) olevista
synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka,
— — lasikuitulanka, fenolihartsilla päällystetty
ja akryylilangalla kierrepäällystetty (2),
— — kopolyesterimonofilamentit, jotka on
valmistettu polyesteristä sekä tereftaalihaposta, 1,4-sykloheksaanidietanolista ja
isoftaalihaposta muodostuneesta hartsista,
— — luonnonkuiduista,
— — karstaamattomat, kampaamattomat tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömät katkotut tekokuidut, tai
— — kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

— muut

Valmistus (1):

—

— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

(1)
(2)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
Tämän aineksen käyttö rajoitetaan paperikoneissa käytettävien kudottujen kankaiden valmistukseen
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Neulokset
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Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Valmistus1:

—

— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta:
— kahdesta tai useammasta mää- Valmistus langasta (1) (2)
rämuotoon leikatusta tai suoraan
määrämuotoon
neulotusta neuloskappaleesta
yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut
— muut

Valmistus1:

—

— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
ex 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, Valmistus langasta (1) (2)
muuta kuin neulosta; lukuun ottamatta seuraavia:

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

Naisten ja tyttöjen vaatteet ja Valmistus langasta2
vauvanvaatteet ja vauvanvaatetustai
tarvikkeet, koruommellut
Valmistus koruompelemattomasta kankaasta,
jos käytetyn koruompelemattoman kankaan
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta2

ex 6210 ja ex Tulensuojavarusteet, aluminoidul- Valmistus langasta (2)
6216
la polyesterikalvolla päällystettyä
tai
kangasta
Valmistus päällystämättömästä kankaasta, jos
käytetyn päällystämättömän kankaan arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta1
6213 ja 6214 Nenäliinat ja taskuliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit,
mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat:
— koruommellut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta
langasta (1) (2)
tai
Valmistus koruompelemattomasta kankaasta,
jos käytetyn koruompelemattoman kankaan
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta2

(1)
(2)

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
Katso 6 alkuhuomautus.
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— muut

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta
langasta (1) (2)
tai
Sovittaminen, jota seuraa painaminen yhdessä
vähintään kahden valmistelu- tai viimeistystoiminnon kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi,
kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely,
dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytettyjen nimikkeen 6213 ja 6214
painamattomien tavaroiden arvo on enintään
47,5 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

6217

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet;
vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden
osat, muut kuin nimikkeeseen
6212 kuuluvat:
— koruommellut

Valmistus langasta (2)
tai
Valmistus koruompelemattomasta kankaasta,
jos käytetyn koruompelemattoman kankaan
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta1

— tulensuojavarusteet, aluminoi- Valmistus langasta1
dulla polyesterikalvolla päältai
lystettyä kangasta
Valmistus päällystämättömästä kankaasta, jos
käytetyn päällystämättömän kankaan arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta1
— välivuorit kauluksia ja kalvosi- Valmistus:
—
mia varten, määrämuotoon
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
leikatut
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
— muut

ex 63 ryhmä

(1)
(2)

Valmistus langasta (2)

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
sarjat; käytetyt vaatteet ja muut ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekkäytetyt tekstiilitavarat; lumput; sista
lukuun ottamatta seuraavia:

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
Katso 6 alkuhuomautus.
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Vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet jne.; verhot jne.; muut
sisustustavarat:
— huopaa, kuitukangasta

Valmistus (1):

—

— luonnonkuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
— muut:
— — koruommellut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta
langasta (2) (3)
tai
Valmistus koruompelemattomasta kankaasta
(muusta kuin neuloksesta), jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään
40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

— — muut

6305

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta
langasta2 3

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään Valmistus (1):
tavaroiden pakkaamiseen
— luonnonkuiduista,

—

— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

6306

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja
aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet:
— kuitukangasta

Valmistus1 (2):

—

— luonnonkuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta
— muut

6307

(1)
(2)
(3)

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta
langasta1 1

Muut sovitetut tavarat, myös vaat- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
teiden leikkuukaavat
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
Katso 6 alkuhuomautus.
Neuloskappaleita (määrämuotoon leikattuja tai suoraan määrämuotoon neulottuja) yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistettujen
neulostavaroiden, ei kuitenkaan kimmoisten tai kumilla käsiteltyjen, osalta katso 6 alkuhuomautus

18.5.2017
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6308

Sarjat, joissa on kudottua kangasta
ja lankaa (ja joissa voi olla myös
tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lautasliinojen tai niiden
kaltaisten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa

ex 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
kaltaiset tavarat; niiden osat; lu- ei kuitenkaan nimikkeen 6406 kengänosayhkuun ottamatta seuraavia:
distelmistä, joissa päällinen on kiinnitetty
pinkopohjaan tai muihin pohjaosiin

6406

Jalkineiden osat (mukaan lukien Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
päälliset, myös jos ne on kiin- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineknitetty muihin pohjiin kuin ulko- sista
pohjiin);
irtopohjat,
kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset
tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja
niiden kaltaiset sekä niiden osat

ex 65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat; lukuun Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ottamatta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

6505

Hatut ja muut päähineet, neulotut Valmistus langasta tai tekstiilikuiduista (1)
tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai
muusta tekstiilimetritavarasta (ei
kuitenkaan kaistaleista) tehdyt,
myös vuoratut ja somistetut; mitä
ainetta tahansa olevat hiusverkot,
myös vuoratut ja somistetut

ex 66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävely- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
kepit, istuinkepit, ruoskat, ratsu- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekpiiskat sekä niiden osat; lukuun sista
ottamatta seuraavia:

6601

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kävelykeppisateenvarjot, puutar- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahavarjot ja niiden kaltaiset päivän- hinnasta
varjot)

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
sekä höyhenistä tai untuvista val- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekmistetut tavarat; tekokukat; hiuk- sista
sista valmistetut tavarat

ex 68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, as- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
bestista, kiilteestä tai niiden kaltai- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksesta aineesta valmistetut tavarat; sista
lukuun ottamatta seuraavia:

ex 6803

Liuskekivitavarat, myös yhteenpu- Valmistus työstetystä liuskekivestä
ristettua liuskekiveä

(1)

Katso 6 alkuhuomautus.

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä
se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä
sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos
niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia
sarjan noudettuna-hinnasta
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ex 6812

Asbestista valmistetut tavarat; as- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista
bestiin perustuvista sekoituksista
tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista sekoituksista
valmistetut tavarat

ex 6814

Kiilletavarat, myös yhteenpuristet- Valmistus työstetystä kiilteestä (myös yhteenputu tai rekonstruoitu kiille, paperi-, ristetusta tai rekonstruoidusta kiilteestä)
kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

ex 70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat; lukuun ottamat- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekta seuraavia:
sista

ex 7003, ex
7004 ja ex
7005

Lasi, jossa on heijastamaton kerros Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

7006

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005
lasi, taivutettu, reunoista työstetty,
kaiverrettu, porattu, emaloitu tai
muulla tavalla työstetty, mutta ei
kehystetty eikä muihin aineisiin
yhdistetty:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

— lasilevyt (alustat), dielektrisellä Valmistus nimikkeen 7006 päällystämättömistä
ohutkalvolla päällystetyt, SE- lasilevyistä (alustoista)
MII:n (1) standardien mukaan
puolijohtavat
— muut

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuus- Valmistus nimikkeen 7001 aineksista
lasi

7008

Monikerroksiset eristyslasielemen- Valmistus nimikkeen 7001 aineksista
tit

7009

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystä- Valmistus nimikkeen 7001 aineksista
mättömät, myös taustapeilit

(1)

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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Lasiset pullot, myös koripullot,
tölkit, ruukut, ampullit ja muut
astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset
tulpat, kannet ja muut sulkimet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisustukseen tai sen
kaltaiseen tarkoitukseen (muut
kuin nimikkeeseen 7010 tai
7018 kuuluvat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai
Lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

tai
Lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta
tai
Käsinpuhallettujen lasiesineiden käsin tehty
koristelu (lukuun ottamatta silkkipainoa), jos
käsinpuhallettujen lasiesineiden yhteisarvo on
enintään 50 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 7019

Lasikuiduista valmistetut tavarat Valmistus:
—
(muu kuin lanka)
— värjäämättömästä raakalangasta (slivers),
jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings), langasta tai silvotuista säkeistä,
tai
— lasivillasta

ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekjalometallilla pleteroidut metallit sista
ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat; lukuun
ottamatta seuraavia:

ex 7101

Lajitellut luonnonhelmet ja viljel- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
lyt helmet, kuljetuksen helpotta- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunamiseksi väliaikaisesti lankaan hinnasta
pujotetut

ex 7102, ex
7103 ja ex
7104

Luonnonjalo- ja puolijalokivet ja Valmistus valmistamattomista jalo- ja puolijasynteettiset tai rekonstruoidut ja- lokivistä
lo- ja puolijalokivet, valmistetut
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Jalometallit:
— muokkaamattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan nimikkeen 7106, 7108 tai 7110
aineksista
tai
nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien
elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen
tai
nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien
seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien
kanssa

— puolivalmisteina tai jauheena

Valmistus muokkaamattomista jalometalleista

ex 7107, ex
7109 ja ex
7111

Jalometallilla pleteroidut metallit, Valmistus muokkaamattomista jalometalleilla
puolivalmisteina
pleteroiduista metalleista

7116

Tavarat, jotka on valmistettu luon- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
nonhelmistä tai viljellyistä helmis- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunatä tai luonnon-, synteettisistä tai hinnasta
rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä

7117

Epäaidot korut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista
tai
Valmistus epäjaloa metallia olevista osista, joita
ei ole pinnoitettu jalometalleilla, jos kaikkien
käytettyjen ainesten arvo on enintään 50
prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 72 ryhmä

Rauta ja teräs; lukuun ottamatta Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

7207

Välituotteet, rautaa tai seostama- Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204,
tonta terästä
7205 tai 7206 aineksista

7208–7216

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, Valmistus nimikkeen 7206 tai 7207 valanteista,
rautaa tai seostamatonta terästä
muista alkumuodoista tai välituotteista

7217

Lanka, rautaa tai seostamatonta Valmistus nimikkeen 7207 välituotteista
terästä

7218 91 ja

Välituotteet, ruostumatonta teräs- Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204
tä
tai 7205 taikka alanimikkeen 7218 10 aineksista

7218 99

7219–7222

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, Valmistus nimikkeen 7218 valanteista, muista
ruostumatonta terästä
alkumuodoista tai välituotteista
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7223

Lanka, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 välituotteista

7224 90

Välituotteet, muuta seosterästä

Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204
tai 7205 taikka alanimikkeen 7224 10 aineksista

7225–7228

Levyvalmisteet, tangot; profiilit, Valmistus nimikkeen 7206, 7207, 7218 tai
muuta seosterästä; ontot poratan- 7224 valanteista, muista alkumuodoista tai
got, seosterästä tai seostamatonta väliaineksista
terästä

7229

Lanka, muuta seosterästä

ex 73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat; lukuun Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ottamatta seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 7301

Ponttirauta ja -teräs

7302

Rautatie- tai raitiotieradan raken- Valmistus nimikkeen 7206 aineksista
nusosat, rautaa tai terästä, kuten
kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut
raideristeyksien tai -vaihteiden
osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat,
sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat

7304, 7305
ja 7306

Putket ja profiiliputket, rautaa Valmistus nimikkeen 7206, 7207, 7218 tai
(muuta kuin valurautaa) tai terästä 7224 aineksista

ex 7307

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ISO No
X5CrNiMo1712), joissa on useita
osia

Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja
hiekkapuhallus, jos käytettyjen teelmien yhteisarvo on enintään 35 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat
(esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot,
katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunakehykset
ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät),
rautaa tai terästä; levyt, tangot,
profiilit, putket ja niiden kaltaiset
tavarat, rakenteissa käytettäviksi
valmistetut, rautaa tai terästä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7301 hitsattuja profiileja ei
kuitenkaan voida käyttää

ex 7315

Lumi- ja muut liukuesteketjut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen
7315 ainesten arvo on enintään 50 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

Valmistus nimikkeen 7224 välituotteista

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista
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Paisto-, grillaus- ja keittolaitteet
sekä lämpölevyt:
— kaasulla tai sekä kaasulla että Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettymuulla polttoaineella toimivat ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
sista

ex 74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat; lukuun Valmistus:
—
ottamatta seuraavia:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7401

Kuparikivi; sementoitu
(saostettu kupari)

7402

Puhdistamaton kupari; kupariano- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
dit elektrolyyttistä puhdistusta var- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekten
sista

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat:
— puhdistettu kupari

kupari Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

— kupariseokset ja puhdistettu Valmistus muokkaamattomasta, puhdistetusta
kupari, joka sisältää muita kuparista tai kuparijätteistä ja -romusta
aineita

7404

Kuparijätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

7405

Kupariesiseokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat; lukuun Valmistus:
—
ottamatta seuraavia:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
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7501–7503

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ja muut nikkelin valmistuksen ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainekvälituotteet; muokkaamaton nik- sista
keli; nikkelijätteet ja -romu

ex 76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat; lu- Valmistus:
—
kuun ottamatta seuraavia:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tai
valmistus seostamattomasta alumiinista tai
alumiinijätteistä ja -romusta termisen tai elektrolyyttisen käsittelyn avulla

7602

Alumiinijätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 7616

Alumiinitavarat, ei kuitenkaan me- Valmistus:
—
tallikangas, ristikko, aitaus-, betoni- ja muut verkot ja niiden — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
kaltaiset alumiinilangasta valmisaineksista. Alumiinilangasta valmistettua
tetut tavarat (myös päättömät
metallikangasta, ristikkoa, aitaus-, betoninauhat), eikä alumiinileikkoverkko
ja muuta verkkoa tai niiden kaltaisia
tavaroita (myös päättömiä kankaita) sekä
alumiinileikkoverkkoa voidaan kuitenkin
käyttää, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

77 ryhmä

Varattu mahdolliselle tulevalle
käytölle harmonoidussa järjestelmässä

ex 78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat; lukuun otta- Valmistus:
—
matta seuraavia:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
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Muokkaamaton lyijy:
— puhdistettu lyijy

Valmistus raakalyijystä

— muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7802 jätteitä ja romua ei
kuitenkaan voida käyttää

7802

Lyijyjätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat; lukuun Valmistus:
—
ottamatta seuraavia:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7901

Muokkaamaton sinkki

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7902 jätteitä ja romua ei
kuitenkaan voida käyttää

7902

Sinkkijätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 80 ryhmä

Tina ja tinatavarat; lukuun otta- Valmistus:
—
matta seuraavia:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8001

Muokkaamaton tina

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8002 jätteitä ja romua ei
kuitenkaan voida käyttää
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8002 ja 8007 Tinajätteet ja -romu; muut tinata- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
varat
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit;
niistä valmistetut tavarat:
— muut epäjalot metallit, muo- Valmistus, jossa kaikkien käytetyn tuotteen
katut; niistä valmistetut tavarat oman nimikkeen ainesten arvo on enintään
50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
— muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
lusikat ja haarukat, epäjaloa me- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainektallia; niiden epäjaloa metallia sista
olevat osat; lukuun ottamatta
seuraavia:

8206

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten
pakatut, kahteen tai useampaan
nimikkeistä 8202–8205 kuuluvat
työkalut

8207

Vaihdettavat työkalut käsityökalu- Valmistus:
—
ja (myös mekaanisia) tai työstökoneita varten (esim. puristusta, — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
meistausta, kierteittämistä, poaineksista,
ja
rausta, avartamista, aventamista,
jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvin- — jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
kiertämistä varten), myös metalenintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnaslinvetolevyt, metallinpuristussuuta
lakkeet
sekä
työkalut
kallionporausta tai maankairausta
varten

8208

Koneiden ja mekaanisten laitteiden Valmistus:
veitset ja leikkuuterät
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan nimikkeiden 8202–8205 aineksista. Nimikkeiden 8202–8205 työkaluja voi
kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo
on enintään 15 prosenttia sarjan noudettunahinnasta

— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
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ex 8211

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puutarhaveitset),
nimikkeeseen
8208
kuulumattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia veitsen teriä ja
kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

8214

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien
ja
talouskäyttöön
tarkoitetut liha- ja muut veitset ja
hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja
-välineet (myös kynsiviilat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan
kuitenkin käyttää

8215

Lusikat, haarukat, liemikauhat,
reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden
kaltaiset
keittiöja
ruokailuvälineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan
kuitenkin käyttää

ex 83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista val- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
mistetut tavarat; lukuun ottamatta ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista
seuraavia:

ex 8302

Muut helat, varusteet ja niiden
kaltaiset tavarat, rakennuksiin soveltuvat, ja itsetoimivat ovensulkimet

ex 8306

Pienoispatsaat ja muut koriste- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
esineet, epäjaloa metallia
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8306 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 30 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, ko- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyneet ja mekaaniset laitteet; niiden
jen ainesten arvo on enintään 30 %
osat; lukuun ottamatta seuraavia: — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8302 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 prosenttia tuotteen noudettunahinnasta

— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
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ex 8401

Ydinpolttoaine-elementit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 30 % tuotteen noudettunahinnasta

8402

Höyrykattilat ja muut höyrynke- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyhittimet (muut kuin keskuslämmijen ainesten arvo on enintään 25 %
tyskattilat, joilla voidaan kehittää — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
myös matalapaineista höyryä);
aineksista,
ja
kuumavesikattilat
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8403 ja ex
8404

Keskuslämmityskattilat,
muut Valmistus, minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettykuin nimikkeeseen 8402 kuulu- ei kuitenkaan nimikkeiden 8403 ja 8404 jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
vat, ja keskuslämmityskattiloiden aineksista.
apulaitteet

8406

Höyryturbiinit

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kiertomäntämoottorit
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
(diesel- tai puolidieselmoottorit)
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

8409

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
yksinomaan tai pääasiallisesti ni- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunamikkeen 8407 tai 8408 mootto- hinnasta
reissa

8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuri- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyturbiinimoottorit ja muut kaasujen ainesten arvo on enintään 25 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
turbiinit
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8412

Muut voimakoneet ja moottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta
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Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8414

Teollisuustuulettimet, -puhaltimet Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
ja niiden kaltaiset laitteet
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moot- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
torituuletin ja laitteet lämpötilan arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunaja kosteuden muuttamista varten, hinnasta
myös ilmastointilaitteet, joissa
kosteutta ei voida säätää erikseen

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut
jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja
-laitteistot, sähköllä toimivat ja
muut; lämpöpumput, ei kuitenkaan nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet:
— jääkaappi-pakastinyhdistelmät, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
joissa on erilliset ulko-ovet, arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunataloustyyppiset jääkaapit, näyt- hinnasta
teille asetettavat jäähdytys- tai
jäädytyslaitteella varustetut tiskit, altaat, lasikot ja niiden
kaltaiset huonekalut, muut jääkaapit, pakastimet tai muut
jäähdytys- tai jäädytyslaitteet
ja -laitteistot
— pakastimet ja kompressori- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettytyyppiset yksiköt, joiden lauhjen ainesten arvo on enintään 25 %
duttimet ovat lämmönsiirtimiä — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa
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— huonekalut, jotka on tarkoitet- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tu jäähdytys- tai jäädytyslait- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunateita ja -laitteistoja varten
hinnasta

— muut jääkaappien osat

ex 8419

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 35 % tuotteen noudettunahinnasta

Koneet puu-, paperimassa-, kar- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettytonki- ja pahviteollisuutta varten
jen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytetyn tuotteen omaan nimikkeen
ainesten arvo on enintään 25 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

8420

Kalanterikoneet ja muut valssaus- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykoneet, muut kuin metallin tai
jen ainesten arvo on enintään 30 %
lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuniiden telat
na-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytetyn tuotteen omaan nimikkeen
ainesten arvo on enintään 25 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
vaa’at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g), myös painon perus- — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
teella
toimivat
laskutai
aineksista,
ja
tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8425–8428

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai pur- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykauskoneet ja -laitteet
jen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 8431 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta
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Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), tiehöylät,
raappauskoneet,
kaivinkoneet,
kauhakuormaajat, maantiivistyskoneet ja tiejyrät:

— tiejyrät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

— muut

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 8431 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

8430

Muut maan, kivennäisten tai mal- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettymien siirto-, höyläys-, tasoitus-,
jen ainesten arvo on enintään 30 %
raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junt- — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettutaus-, louhinta- tai porauskoneet
na-hinnasta, ja
ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat ja lumilingot — kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 8431 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
yksinomaan tai pääasiallisesti tie- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta
jyrissä

8439

Koneet ja laitteet, joilla valmiste- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettytaan massaa kuituisesta selluloosajen ainesten arvo on enintään 30 %
aineesta tai valmistetaan tai jälki- — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettukäsitellään paperia, kartonkia tai
na-hinnasta, ja
pahvia
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytetyn tuotteen omaan nimikkeen
ainesten arvo on enintään 25 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta
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Muut koneet ja laitteet paperimas- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettysan, paperin, kartongin tai pahvin
jen ainesten arvo on enintään 30 %
edelleenkäsittelyä varten, myös — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettukaikenlaiset leikkauskoneet
na-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytetyn tuotteen omaan nimikkeen
ainesten arvo on enintään 25 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8443

Kirjoittimet, toimistokoneita ja Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
-laitteita varten (esim. automaatti- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunaset tietojen- ja tekstinkäsittelyko- hinnasta
neet)

8444–8447

Näiden nimikkeiden tekstiiliteolli- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
suudessa käytettävät koneet
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

ex 8448

Nimikkeen 8444 tai 8445 konei- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunaden apukoneet ja -laitteet
hinnasta

8452

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 8440 kirjannitomakoneet;
erityisesti ompelukoneita varten
suunnitellut huonekalut, alustat,
kotelot ja suojukset; ompelukoneenneulat:

— ompelukoneet (ainoastaan luk- Valmistus, jossa:
—
kotikkikoneet), joiden konevarren paino ilman moottoria — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuon enintään 16 kg ja moottona-hinnasta
rin kanssa enintään 17 kg
— kaikkien konevarren (moottoria lukuun
ottamatta) kokoamiseen käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa, ja
— käytetyt langankiristys-, langansieppaus- ja
siksakmekanismit ovat alkuperätuotteita

— muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta
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Nimikkeiden 8456–8466 koneet, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
työstökoneet sekä niiden osat ja arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunatarvikkeet, lukuun ottamatta seu- hinnasta
raavia:

ex 8456 ja ex — vesisuihkuleikkauskoneet
8466
— vesisuihkuleikkauskoneiden
osat ja tarvikkeet

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8469–8473

Toimistokoneet ja -laitteet (kuten Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kirjoituskoneet, laskukoneet, auto- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunamaattiset tietojenkäsittelykoneet, hinnasta
monistuskoneet ja nitomalaitteet)
sekä niiden osat ja tarvikkeet

8480

Kaavauskehykset
metallinvalua Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
varten; mallipohjat; valumallit; arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunamuotit metallia (muut kuin valu- hinnasta
kokillit), metallikarbideja, lasia,
kivennäisaineita, kumia tai muovia
varten

ex 8481

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset
laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden
kaltaisia tavaroita varten, myös
paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit:

8482

— muut laitteet:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
metallilevystä ja muusta aineesta arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunatai kahdesta tai useammasta me- hinnasta
tallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa,
rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet
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— kaikkia aineita työstävät ko- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
neet, jotka irrottavat ainetta arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunalaser- tai muulla valo- tai hinnasta
fotonisäteellä,
ultraäänellä,
sähköpurkauksella, sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä tai
plasmakaarella, sekä niiden
osat ja tarvikkeet
— koneet (myös puristimet) me- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tallin työstämiseen taivutta- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunamalla,
särmäämällä, hinnasta
oikaisemalla,
leikkaamalla,
meistämällä tai loveamalla sekä niiden osat ja tarvikkeet
— koneet kiven, keraamisten Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tuotteiden, betonin, asbestise- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunamentin tai niiden kaltaisten hinnasta
kivennäisaineiden työstöön tai
lasin kylmätyöstöön sekä niiden osat ja tarvikkeet
Koneet (myös koneet naulaamista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
sinkilöimistä, liimaamista tai muu- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunata kokoonpanoa varten) puun, hinnasta
korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön
— merkintäkojeet, jotka ovat ku- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
vioita kehittäviä laitteita, jollai- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunasia käytetään maskien tai hinnasta
hiusristikoiden valmistamiseen
valonkestävistä päällystetyistä
alustoista; niiden osat ja tarvikkeet
— muotit ruiskupuristusta
painevalua varten

tai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

— nosto-, käsittely-, lastaus- tai Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
purkauskoneet ja -laitteet
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 8431 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

8487

Koneiden ja laitteiden osat, joissa Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ei ole sähkökytkinosia, -eristimiä, arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-käämejä tai -koskettimia eikä hinnasta
muita sähköteknisiä osia, muualle
tähän ryhmään kuulumattomat
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ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä nii- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyden osat; äänen tallennus- tai
jen ainesten arvo on enintään 30 %
toistolaitteet, televisiokuvan tai — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
-äänen tallennus- tai toistolaitteet
aineksista,
ja
sekä tällaisten tavaroiden osat ja
tarvikkeet; lukuun ottamatta seu- — jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
raavia:
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8501

Sähkömoottorit ja -generaattorit Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
(ei kuitenkaan sähkögeneraattori— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
yhdistelmät)
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 8503 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

8502

Sähkögeneraattoriyhdistelmät
pyörivät sähkömuuttajat

ja Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytettyjen nimikkeen 8501 tai 8503
ainesten arvo on enintään 10 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8504

Automaattisissa tietojenkäsittely- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakoneissa käytettävät virtalähteet
hinnasta

ex 8509

Pölynimurit, myös kuiva- ja mär- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
käimurit lattiankiillottimet
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

8517

Puhelimet, myös soluverkoissa tai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten Valmistus, jossa kaikkien käytettymuissa langattomissa verkoissa arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna- jen ainesten arvo on enintään 25 %
käytettävät puhelimet
hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta
Äänen, kuvan tai muiden tietojen Valmistus, jossa:
lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettumyös laitteet langallisissa tai lanna-hinnasta, ja
gattomissa verkoissa (kuten lähija kaukoverkoissa) tapahtuvaa tie- — kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten artoliikennettä varten, ei kuitenkaan
vo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainimikkeen 8443, 8525, 8527 tai
nesten arvoa
8528 lähettimet ja vastaanottimet
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ex 8518

Mikrofonit ja niiden jalustat; Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykaiuttimet, myös koteloidut; sähjen ainesten arvo on enintään 25 %
köllä toimivat äänitaajuusvahvisti- — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettumet;
sähköllä
toimivat
na-hinnasta, ja
äänenvahvistinyhdistelmät
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

8519

Äänentallennus- tai äänentoisto- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettylaitteet
jen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

8521

Videosignaalien tallennus- tai tois- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettytolaitteet, myös samaan ulkokuojen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
reen yhdistetyin videovirittimin
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

8522

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ainoastaan tai pääasiallisesti käy- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunatettäviksi nimikkeen 8519 tai hinnasta
8521 laitteisiin

8523

Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumattomat
puolijohdemuistit, toimikortit ja
muut tiedonkantajat äänen tai
muiden ilmiöiden tallennukseen,
myös tallenteita sisältävät, sekä
matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet
— tallentamattomat levyt, nau- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
hat,
puolijohdeteknologiaa arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakäyttävät
haihtumattomat hinnasta
puolijohdemuistit ja muut tiedonkantajat äänen tai muiden
ilmiöiden tallennukseen, ei
kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet;
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— tallentamattomat levyt, nau- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyhat,
puolijohdeteknologiaa
jen ainesten arvo on enintään 30 %
käyttävät
haihtumattomat — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettupuolijohdemuistit ja muut tiena-hinnasta,
ja
donkantajat äänen tai muiden
ilmiöiden tallennukseen, ei — kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudatkuitenkaan 37 ryhmän tuottavien nimikkeen 8523 käytettyjen ainesten
teet;
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

— matriisit ja isiöt levyjen val- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
mistusta varten, ei kuitenkaan arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta
37 ryhmän tuotteet

— etälukukortit ja toimikortit, Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjoissa on vähintään kaksi elekjen ainesten arvo on enintään 30 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
tronista integroitua piiriä
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

— toimikortit, joissa on yksi elek- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettytroninen integroitu piiri
jen ainesten arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytettyjen nimikkeiden 8541 ja 8542
ainesten arvo on enintään 10 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

8525

— yleisradio- tai televisiolähetti- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten Valmistus, jossa kaikkien käytettymet, myös vastaanottimin tai arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna- jen ainesten arvo on enintään 25 %
äänentallennus- tai toistolait- hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta
tein;
Valmistus, jossa:
— televisiokamerat; digitaalikamerat ja videokameranauhurit — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa
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Tutkalaitteet, radionavigointilait- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyteet ja radiokauko-ohjauslaitteet
jen ainesten arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös jos Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettysamaan koteloon on yhdistetty
jen ainesten arvo on enintään 25 %
äänen tallennus- tai toistolaite tai — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettukello
na-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

8528

Monitorit ja projektorit, joissa ei
ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin
yleisradiovastaanottimin tai äänen
tai videosignaalien tallennus- tai
toistolaittein

— monitorit ja projektorit, joissa Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ei ole yhteenrakennettua tele- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunavisiovastaanotinta ja jollaisia hinnasta
käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471
automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

— muut monitorit ja projektorit, Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjoissa ei ole yhteenrakennettua
jen ainesten arvo on enintään 25 %
televisiovastaanotinta. Televi- — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettusiovastaanottimet, myös sana-hinnasta, ja
maan ulkokuoreen yhdistetyin
yleisradiovastaanottimin
tai — kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten aräänen tai videosignaalin tallenvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainus- tai toistolaittein
nesten arvoa
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Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi
yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525–8528 laitteissa:

— jotka soveltuvat käytettäviksi Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
yksinomaan tai pääasiallisesti arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunavideosignaalien tallennus- tai hinnasta
toistolaitteissa

— jotka soveltuvat käytettäviksi Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
yksinomaan tai pääasiallisesti arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunasellaisten monitorien ja pro- hinnasta
jektorien kanssa, joissa ei ole
yhteenrakennettua televisiovastaanotinta ja jollaisia käytetään
yksinomaan
tai
pääasiallisesti
nimikkeen
8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

— muut

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

8535

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kyt- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykemistä, katkaisemista tai suojaajen ainesten arvo on enintään 30 %
mista varten tai siihen liittämistä — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuvarten, suurempaa kuin 1000
na-hinnasta, ja
voltin nimellisjännitettä varten
— kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 8538 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä
varten, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten; liittimet
valokuituja,
valokuitukimppuja
tai valokaapeleita varten
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— sähkölaitteet sähkövirtapiirin Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykytkemistä, katkaisemista tai
jen ainesten arvo on enintään 30 %
suojaamista varten tai siihen — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuliittämistä varten, enintään
na-hinnasta, ja
1 000 voltin nimellisjännitettä
varten
— kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 8538 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

— liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita
varten

— — muovia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

— — keraamista ainetta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

— — kuparia

Valmistus:
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykaapit ja muut alustat, joissa on
jen ainesten arvo on enintään 30 %
vähintään kaksi nimikkeen 8535 — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettutai 8536 laitetta, sähköistä ohjausna-hinnasta, ja
ta tai sähkönjakelua varten, myös
sellaiset, joissa on 90 ryhmän — kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudatkojeita tai laitteita, sekä numeeritavien nimikkeen 8538 käytettyjen ainesten
set ohjauslaitteet, muut kuin niarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
mikkeen 8517 kytkentälaitteet
noudettuna-hinnasta

ex 8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltai- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyset puolijohdekomponentit, ei kuijen ainesten arvo on enintään 25 %
tenkaan piikiekot, joita ei vielä ole — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
leikattu puolijohdesiruiksi
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

L 127/74

FI

HS-nimike

8542

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuotteen kuvaus

18.5.2017

Ei-alkuperäainesten käsittely tai jalostus, joka antaa alkuperäaseman

Elektroniset integroidut piirit

Integroidut monoliittipiirit

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytettyjen nimikkeiden 8541 ja 8542
ainesten arvo on enintään 10 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

— monisirumikropiirit,
jotka Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ovat koneen tai laitteen osia, arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunamuualle tähän ryhmään kuu- hinnasta
lumattomat

— muut

Valmistus, jossa:
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytettyjen nimikkeiden 8541 ja 8542
ainesten arvo on enintään 10 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

8544

Eristetty (myös emaloitu tai ano- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
disoitu) lanka ja kaapeli (myös arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunakoaksiaalikaapeli) sekä muut eris- hinnasta
tetyt sähköjohtimet, myös jos
niissä on liittimiä; optiset kuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla
on oma kuorensa, myös jos niihin
on yhdistetty sähköjohtimia tai jos
niissä on liittimiä

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampun- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
hiilet, paristohiilet ja muut grafii- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunatista tai muusta hiilestä valmistetut hinnasta
tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on
metallia

8546

Mitä ainetta tahansa olevat sähkö- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
eristimet
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta
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8547

Sähkökoneiden tai -laitteiden eris- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tystarvikkeet, joitakin vähäisiä va- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunalettaessa
tai
puristettaessa hinnasta
ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia
(esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta, kokonaan eristysaineesta,
eivät
kuitenkaan
nimikkeen 8546 eristimet; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet,
epäjaloa
metallia,
eristysaineella vuoratut

8548

— galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen
jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot
sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden
sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulumattomat
— elektroniset mikromoduulit

L 127/75

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— edellä mainittua rajoitusta noudattaen kaikkien käytettyjen nimikkeiden 8541 ja 8542
ainesten arvo on enintään 10 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

ex 86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivau- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
nut ja muu liikkuva kalusto sekä arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunaniiden osat; rautatie- ja raitiotiera- hinnasta
dan varusteet ja kiinteät laitteet
sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset)
liikennemerkinantolaitteet; lukuun
ottamatta seuraavia:

8608

Rautatie- tai raitiotieradan varus- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyteet ja kiinteät laitteet; mekaaniset
jen ainesten arvo on enintään 30 %
(myös sähkömekaaniset) merki- — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
nanto-, turva- tai liikenteenvalvonaineksista,
ja
ta- tai -ohjauslaitteet rautateitä,
raitioteitä, katuja, teitä, sisävesi- — jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
väyliä, paikoitustiloja, satamia tai
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnaslentokenttiä varten; edellä mainitta
tujen tavaroiden osat
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ex 87 ryhmä

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
muut kuin rautatien tai raitiotien arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunaliikkuvaan kalustoon kuuluvat, hinnasta
sekä niiden osat ja tarvikkeet;
lukuun ottamatta seuraavia:

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettynosto- eikä käsittelylaitteita ja
jen ainesten arvo on enintään 30 %
jollaisia käytetään tehtaissa, varas- — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
toissa, satama-alueilla tai lentoaineksista, ja
kentillä tavaran kuljetukseen
lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia — jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
käytetään rautatieasemilla; edellä
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasmainittujen ajoneuvojen osat
ta

8710

Panssarivaunut ja muut panssaroi- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettydut taisteluajoneuvot, moottoroijen ainesten arvo on enintään 30 %
dut, myös aseistetut, sekä tällaisten — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
ajoneuvojen osat
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8711

Moottoripyörät (myös mopot) ja
apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut:

— — joissa on iskumäntä-polttomoottori, iskutilavuus:
— — enintään 50 cm3

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 20 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

— — yli 50 cm3

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa
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Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

ex 8712

Polkupyörät, joissa ei ole kuula- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettylaakereita
jen ainesten arvo on enintään 30 %
ei kuitenkaan nimikkeen 8714 aineksista
tuotteen noudettuna-hinnasta

8715

Lastenvaunut, lastenrattaat ja nii- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyden kaltaiset lasten kuljettamiseen
jen ainesten arvo on enintään 30 %
tarkoitetut laitteet sekä niiden osat — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8716

Perävaunut ja puoliperävaunut; Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
osat
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyniiden osat; lukuun ottamatta ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
seuraavia:
sista
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8804

Roottorivarjot (rotochutes)

8805

Ilma-alusten
lähetyslaitteet; Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettylentotukialusten kannella käytettä- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 30 %
vät jarrutuslaitteet ja niiden kaltai- sista
tuotteen noudettuna-hinnasta
set laitteet; laitteet maassa
tapahtuvaa lentokoulutusta varten; edellä mainittujen tavaroiden
osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettymyös muista nimikkeen 8804 aineksista
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
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89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
sista. Nimikkeen 8906 alusten runkoja ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan voida käyttää

ex 90 ryhmä

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettymittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääjen ainesten arvo on enintään 30 %
ketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
laitteet; niiden osat ja tarvikkeet;
aineksista,
ja
lukuun ottamatta seuraavia:
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9001

Optiset kuidut ja optiset kuitu- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kimput; optiset kuitukaapelit, arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunamuut kuin nimikkeeseen 8544 hinnasta
kuuluvat; polarisoivasta aineesta
valmistetut laatat ja levyt; mitä
ainetta tahansa olevat kehystämättömät linssit (myös piilolasit),
prismat, peilit ja muut optiset
elementit, muut kuin tällaiset elementit optisesti työstämätöntä lasia

9002

Mitä ainetta tahansa olevat kehys- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tetyt linssit, prismat, peilit ja muut arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunaoptiset elementit, kun ne ovat hinnasta
kojeiden tai laitteiden osia tai
tarvikkeita, muut kuin tällaiset
elementit, optisesti työstämätöntä
lasia

9004

Silmälasit ja niiden kaltaiset esi- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
neet, näön korjaamiseen, silmien arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunasuojaamiseen tai muuhun tarkoi- hinnasta
tukseen

ex 9005

Kiikarit ja kaukoputket sekä niiden Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjalustat, lukuun ottamatta tähtitiejen ainesten arvo on enintään 30 %
teellisiä linssikaukoputkia ja niiden — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
jalustoja
aineksista
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa
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Valokuvauskamerat; valokuvaus- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettysalamalaitteet ja valokuvaussalajen ainesten arvo on enintään 30 %
malamput, muut kuin sähköisesti — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
sytytettävät salamalamput
aineksista
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

9007

Elokuvakamerat ja -projektorit, Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettymyös jos niissä on äänen tallenjen ainesten arvo on enintään 30 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
nus- tai toistolaitteet
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

9011

Optiset mikroskoopit, myös mik- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyrovalokuvausta, mikroelokuvausta
jen ainesten arvo on enintään 30 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
tai mikroprojisointia varten
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

ex 9014

Muut navigointikojeet ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

9015

Geodeettiset
(myös
foto- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
grammetriset),
hydrografiset, arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunaoseanografiset, hydrologiset, me- hinnasta
teorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan
kompassit; etäisyysmittarit
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9016

Vaa’at, joiden herkkyys on vähin- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tään 0,05 g, myös punnuksineen arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

9017

Piirustus- tai merkintäkojeet ja Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
matemaattiset laskukojeet (esim. arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunapiirustuskoneet, pantografit, aste- hinnasta
levyt, harpikot, laskutikut ja laskulevyt);
kädessä
pidettävät
pituuksien mittaukseen käytettävät kojeet (esim. mittatangot ja
-nauhat sekä mikrometrit ja työntömitat), muualle tähän ryhmään
kuulumattomat

9018

Lääketieteessä, myös hammas- tai
eläinlääketieteessä tai kirurgiassa
käytettävät kojeet ja laitteet, mukaan lukien skintigrafiset laitteet,
muut sähkölääkintälaitteet ja
näöntarkastuskojeet:
— hammaslääkärintuolit, joissa Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettyon hammaslääkintälaitteita tai myös muista nimikkeen 9018 aineksista
jen ainesten arvo on enintään 40 %
sylkyastia
tuotteen noudettuna-hinnasta
— muut

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9019

Mekanoterapeuttiset laitteet; hie- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyrontalaitteet; laitteet psykologisia
jen ainesten arvo on enintään 25 %
soveltuvuustestejä varten; otsoni-, — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
happi- tai aerosolihoitolaitteet, teaineksista,
ja
kohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengityslaitteet
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9020

Muut hengityslaitteet ja kaasunaa- Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettymarit (ei kuitenkaan suojanaamajen ainesten arvo on enintään 25 %
rit, joissa ei ole mekaanisia osia — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
eikä vaihdettavia suodattimia)
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
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9024

Koneet ja laitteet aineiden (esim. Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
metallin, puun, tekstiilitavaroiden, arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunapaperin tai muovin) kovuuden, hinnasta
lujuuden, kokoonpuristuvuuden,
kimmoisuuden tai muiden mekaanisten ominaisuuksien testausta
varten

9025

Densimetrit, areometrit ja niiden Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kaltaiset uppomittarit, lämpömit- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunatarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hinnasta
hygrometrit ja psykrometrit, myös
rekisteröivät, sekä näiden kojeiden
yhdistelmät

9026

Kojeet ja laitteet nesteiden tai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kaasujen virtauksen, pinnan kor- arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunakeuden, paineen tai muiden vaih- hinnasta
televien
ominaisuuksien
mittaamista tai tarkkailua varten
(esim. virtausmittarit, pinnan korkeuden osoittimet, painemittarit ja
lämmönkulutusmittarit), ei kuitenkaan nimikkeen 9014, 9015,
9028 tai 9032 kojeet ja laitteet

9027

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kemiallista analyysiä varten (esim. arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunapolarimetrit, refraktometrit, spekt- hinnasta
rometrit sekä kaasu- ja savuanalyysilaitteet); kojeet ja laitteet
viskositeetin, huokoisuuden, laajenemisen, pintajännityksen tai niiden kaltaisten ominaisuuksien
mittaamista tai tarkkailua varten;
kojeet ja laitteet lämpömäärän,
äänitason tai valon voimakkuuden
mittaamista tai tarkkailua varten
(myös valotusmittarit); mikrotomit

9028

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit, myös
niiden tarkistusmittarit:
— osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

— muut

Valmistus, jossa:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa
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9029

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
taksamittarit, matkamittarit, askel- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunamittarit ja niiden kaltaiset kojeet; hinnasta
nopeusmittarit ja takometrit,
muut kuin nimikkeeseen 9014
tai 9015 kuuluvat; stroboskoopit

9030

Oskilloskoopit, spektrianalysaat- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
torit ja muut sähkösuureiden mit- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunataus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, hinnasta
ei kuitenkaan nimikkeen 9028
mittarit; alfa-, beeta-, gamma-,
röntgen-, kosmisen tai muun ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet

9031

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -lait- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
teet ja -koneet, muualle tähän arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunaryhmään kuulumattomat; profiili- hinnasta
projektorit

9032

Automaattiset säätö- tai valvonta- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kojeet ja -laitteet
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

9033

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kojeiden osat ja tarvikkeet (muual- arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunale tähän ryhmään kuulumattomat) hinnasta

ex 91 ryhmä

Kellot ja niiden osat; lukuun Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
ottamatta seuraavia:
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta

9105

Muut kellot, joissa ei ole ranne-, Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 %
tasku- tai niiden kaltaisten kellojen
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
koneistoa
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa
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Muut täydelliset kellokoneistot, Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykootut
jen ainesten arvo on enintään 30 %
— kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

9110

Täydelliset kellokoneistot, kokoa- Valmistus, jossa:
Valmistus, jossa kaikkien käytettymattomat tai osittain kootut (keljen ainesten arvo on enintään 30 %
lokoneistosarjat);
epätäydelliset — kaikkien käytettyjen ainesten arvo on tuotteen noudettuna-hinnasta
enintään 40 prosenttia tuotteen noudettukellokoneistot, kootut; kellojen
na-hinnasta, ja
raakakoneistot
— kaikkien edellä mainittua rajoitusta noudattavien nimikkeen 9114 käytettyjen ainesten
arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen
noudettuna-hinnasta

9111

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettykellojen kuoret ja niiden osat
jen ainesten arvo on enintään 30 %
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9112

Muut kellonkuoret, kellonkotelot Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyja niiden kaltaiset, muiden tähän
jen ainesten arvo on enintään 30 %
ryhmään kuuluvien tavaroiden — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
kuoret tai kotelot sekä niiden osat
aineksista, ja
— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9113

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä
niiden osat:
— epäjaloa metallia, myös kullat- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
tua tai hopeoitua epäjaloa arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunametallia, tai jalometallilla ple- hinnasta
teroitua metallia
— muut

92 ryhmä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta
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93 ryhmä

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
osat ja tarvikkeet
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

ex 94 ryhmä

Huonekalut; vuoteiden joustin- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytettypohjat ja vuodevarusteet, kuten ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltai- sista
tuotteen noudettuna-hinnasta
set pehmustetut sisustustavarat;
valaisimet ja valaistusvarusteet,
muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat;
tehdasvalmisteiset rakennukset;
lukuun ottamatta seuraavia:

ex 9401 ja ex Huonekalut, epäjaloa metallia, Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, Valmistus, jossa kaikkien käytetty9403
joissa on käytetty pehmustama- ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen ainek- jen ainesten arvo on enintään 40 %
tonta puuvillakangasta, jonka pai- sista
tuotteen noudettuna-hinnasta
no on enintään 300 g/m2
tai
Valmistus nimikkeen 9401 tai 9403 käyttövalmiiksi sovitetusta puuvillakankaasta, jos:
— kankaan arvo on enintään 25 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta, ja
— kaikki muut käytetyt ainekset ovat alkuperätuotteita ja luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 9401 tai 9403

9405

Valaisimet ja valaistusvarusteet, Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
myös hakuvalot ja valonheittimet, arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunasekä niiden osat, muualle kuulu- hinnasta
mattomat; valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet,
joissa on pysyvästi asennettu valonlähde, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat

9406

Tehdasvalmisteiset rakennukset

ex 95 ryhmä

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; nii- Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
den osat ja tarvikkeet; lukuun ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista
ottamatta seuraavia:

ex 9503

Muut lelut; pienoismallit ja niiden Valmistus:
—
kaltaiset mallit ajanvietetarkoituksiin, myös liikkuvat; kaikenlaiset — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
palapelit
aineksista, ja

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
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ex 9506

Golfmailat ja niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Karkeasti muotoiltuja teelmiä golfmailojen päiden valmistusta varten voidaan
kuitenkin käyttää

ex 96 ryhmä

Erinäiset tavarat lukuun ottamatta Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
seuraavia:
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 9601 ja ex Eläinkunnasta saaduista veistoai- Valmistus tuotteen oman nimikkeen valmiste9602
neista taikka kasvi- tai kivennäis- tuista veistoaineista
veistoaineista tehdyt tavarat
ex 9603

Luudat, harjat ja siveltimet (lu- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
kuun ottamatta varpuluutia ja arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunaniiden kaltaisia tavaroita sekä nää- hinnasta
dän tai oravan karvoista tehtyjä
harjoja ja siveltimiä), käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet,
moottorittomat; maalaustyynyt ja
-telat, kumi- ja muut kuivauspyyhkimet ja mopit

9605

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita
sisältävät matkapakkaukset

9606

Napit, myös painonapit, napinsy- Valmistus:
—
dämet ja muut näiden tavaroiden
— minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
osat; napinteelmät
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
aineksista, ja

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä
se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä
sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos
niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia
sarjan noudettuna-hinnasta

— jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
9608

Kuulakärkikynät; huopa-, kuitutai muulla huokoisella kärjellä
varustetut kynät; täytekynät ja
niiden kaltaiset kynät; monistuskynät; lyijytäytekynät; kynänvarret, kynänpitimet ja niiden
kaltaiset pitimet; edellä mainittujen tavaroiden osat (myös hylsyt ja
pidikkeet), muut kuin nimikkeeseen 9609 kuuluvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista. Tuotteen oman nimikkeen kynänteriä ja
niiden kärkiä voidaan kuitenkin käyttää

9612

Kirjoituskoneiden värinauhat ja Valmistus:
—
niiden kaltaiset värinauhat, joihin
on imeytetty väri tai joita on — minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei
kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen
muuten valmistettu jättämään paiaineksista,
ja
nantajälkeä, myös keloilla tai kaseteissa; värityynyt, myös jos — jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on
niihin on imeytetty väri, koteloienintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasneen tai ilman
ta
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ex 9613

Sytyttimet, joissa on pietsosähköi- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen
nen sytytysjärjestelmä
9613 ainesten arvo on enintään 30 prosenttia
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 9614

Tupakkapiiput ja piipunpesät

9619

Terveyssiteet, tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tavarat,
mitä tahansa ainetta:
— muovista valmistetut

Valmistus karkeasti muotoilluista teelmistä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

— paperimassasta tai paperista Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
valmistetut
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista
— vanusta valmistetut

Valmistus:
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai
— paperinvalmistusaineista

Pikkuhousut ja muut alushousut;
Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta; Nimikkeen 5903,
5906 tai 5907 neuloksista valmistetut vaatteet;
— — kahdesta tai useammasta Valmistus langasta
määrämuotoon leikatusta
tai suoraan määrämuotoon
neulotusta
neuloskappaleesta yhteen ompelemalla
tai muuten yhdistämällä
valmistetut
— — Muut

Valmistus:
— luonnonkuiduista,
— karstaamattomista, kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

Naisten ja tyttöjen aluspaidat ja Valmistus langasta
muut aluspaitojen kaltaiset paidat,
pikkuhousut ja muut alushousut,
aamupuvut (negliges), kylpytakit,
aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat
Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta:
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Valmistus langasta
tai
Valmistus koruompelemattomasta kankaasta,
jos koruompelemattoman kankaan arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

— Muut

Valmistus langasta

Naisten ja tyttöjen vaatteet, nimik- Valmistus langasta
keen 5903, 5906 tai 5907 kankaista valmistetut, muuta kuin
neulosta
Muut sovitetut tavarat, myös vaat- Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen noudettunateiden leikkuukaavat
hinnasta
97 ryhmä

”

Taideteokset, kokoelmaesineet ja Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista,
antiikkiesineet
ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista
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