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Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon
liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/1623,
annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016,
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen
talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta
soveltamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 ja 4 kohdan
ja 209 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto valtuutti 12 päivänä kesäkuuta 2002 komission aloittamaan talouskumppanuussopimusta koskevat
neuvottelut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa.

(2)

Neuvottelut on saatettu päätökseen, ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltioiden (eli Botswanan, Lesothon, Mosambikin, Namibian, Swazimaan ja Etelä-Afrikan) välinen
talouskumppanuussopimus, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 15 päivänä heinäkuuta 2014.

(3)

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetussa kumppanuussopimuksessa edellytetään WTO:n
sääntöjen mukaisten talouskumppanuussopimusten tekemistä.

(4)

Sopimuksen 113 artiklan 3 kohdassa määrätään, että unioni ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot
soveltavat sopimusta väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa.

(5)

Sopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta, ja sitä olisi sovellettava sen unionin toimivaltaan kuuluvilta
osiltaan väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioiden välinen talouskumppanuussopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen
saatetaan päätökseen.
2.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus
unionin puolesta.
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3 artikla
1.
Unioni soveltaa sopimusta unionin toimivaltaan kuuluvilta osiltaan väliaikaisesti siten kuin sopimuksen
113 artiklan 3 kohdassa määrätään, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Tämä ei
vaikuta perussopimusten mukaiseen unionin ja sen jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon.
2.

Unioni ei sovella väliaikaisesti sopimuksen 12 artiklan 4 kohtaa.

3.

Komissio julkaisee ilmoituksen sopimuksen väliaikaisen soveltamisen aloittamispäivästä.
4 artikla

Sopimusta ei saa tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan
vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.
5 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2016.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. G. KOENDERS
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EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus
JOHDANTO
SOPIMUKSEN OSAPUOLET
BELGIAN KUNINGASKUNTA,
BULGARIAN TASAVALTA,
TŠEKIN TASAVALTA,
TANSKAN KUNINGASKUNTA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTA,
VIRON TASAVALTA,
IRLANTI,
HELLEENIEN TASAVALTA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTA,
RANSKAN TASAVALTA,
KROATIAN TASAVALTA,
ITALIAN TASAVALTA,
KYPROKSEN TASAVALTA,
LATVIAN TASAVALTA,
LIETTUAN TASAVALTA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,
UNKARI,
MALTAN TASAVALTA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,
ITÄVALLAN TASAVALTA,
PUOLAN TASAVALTA,
PORTUGALIN TASAVALTA,
ROMANIA,
SLOVENIAN TASAVALTA,
SLOVAKIAN TASAVALTA,
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SUOMEN TASAVALTA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTA,
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet,
jäljempänä ’Euroopan unionin jäsenvaltiot’,
ja
EUROOPAN UNIONI sekä
BOTSWANAN TASAVALTA,
LESOTHON KUNINGASKUNTA,
MOSAMBIKIN TASAVALTA,
NAMIBIAN TASAVALTA,
ETELÄ-AFRIKAN TASAVALTA ja
SWASIMAAN KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön talouskumppanuussopimusvaltiot’ tai ’SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltiot’, jotka
KATSOVAT osapuolten haluavan edelleen vahvistaa kaupallisia siteitä ja luoda vastavuoroisuuteen, kumppanuuteen ja

yhteistyöhön perustuvat läheiset ja kestävät suhteet,
OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tämä sopimus syventää ja tukee edelleen osapuolten taloudellisia ja kaupallisia suhteita,
HALUAVAT luoda uusia työllistymismahdollisuuksia, houkutella investointeja ja parantaa elintasoa osapuolten alueilla

edistäen samalla kestävää kehitystä,
TUNNUSTAVAT kehitysrahoitusyhteistyön merkityksen tämän sopimuksen täytäntöönpanolle,
TUNNUSTAVAT SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden pyrkimykset varmistaa kansojensa taloudellinen ja

sosiaalinen kehitys Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön alueen, jäljempänä ’SADC-alue’, syventyvän alueellisen
yhdentymisen puitteissa,
VAHVISTAVAT osapuolten sitoutuvan edistämään alueellista yhteistyötä ja taloudellista yhdentymistä sekä kannustamaan

kaupan vapauttamista SADC-alueella,
TUNNUSTAVAT SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden erityistarpeet ja edut sekä tarpeen kiinnittää huomiota

eroihin niiden taloudellisen, maantieteellisen ja sosioekonomisen kehityksen eri tasoissa,
TUNNUSTAVAT Botswanan, Lesothon, Namibian ja Swazimaan, jäljempänä ’BLNS-valtiot’, erityisolosuhteet tässä

sopimuksessa ja sen, että on otettava huomioon 11 päivänä lokakuuta 1999 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’kauppa-,
kehitys- ja yhteistyösopimus’, mukaisen kaupan vapauttamisen vaikutukset näihin maihin,
TUNNUSTAVAT SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden vähiten kehittyneiden maiden erityisolosuhteet ja sen, että

ne tarvitsevat erityis- ja erilliskohtelua sekä epäsymmetrisiä menettelyjä,
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TUNNUSTAVAT Lesothon erityisolosuhteet Eteläisen Afrikan tulliliiton, jäljempänä ’SACU’, ainoana vähiten kehittyneenä

maana sekä kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen ja tämän sopimuksen vuoksi tapahtuvan tullitulojen menetyksen
vaikutuksen, minkä vuoksi kaupan tukeminen on prioriteetti,
TUNNUSTAVAT erityisolosuhteet niiden SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden osalta, jotka ovat toipumassa

pitkäaikaisesta aseellisesta konfliktista, mikä edellyttää erityis- ja erilliskohtelua sekä epäsymmetrisiä menettelyjä,
OTTAVAT HUOMIOON osapuolten oikeudet ja velvollisuudet Maailman kauppajärjestön, jäljempänä ’WTO’, jäseninä ja

vahvistavat pitävänsä monenvälistä kauppajärjestelmää tärkeänä,
MUISTUTTAVAT, miten tärkeänä osapuolet pitävät monenvälisen kauppajärjestelmän periaatteita ja sääntöjä sekä tarvetta

soveltaa niitä avoimesti ja syrjimättömästi,
PITÄVÄT MIELESSÄ Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden, jäljempänä ’AKT-maat’, ryhmän jäsenten sekä Euroopan

yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja 25 päivänä kesäkuuta 2005
tarkistetun kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’Cotonoun sopimus’,
VAHVISTAVAT osapuolten sitoutuvan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden taloudelliseen kehitykseen ja tukevan

sitä, jotta vuosituhannen kehitystavoitteet saavutetaan,
PITÄVÄT MIELESSÄ kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen,
PITÄVÄT MIELESSÄ osapuolten sitoutumisen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että niiden keskinäiset järjestelyt tukevat

17 päivänä elokuuta 1992 allekirjoitettuun Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön perustamissopimukseen, sellaisena kuin se
on muutettuna, jäljempänä ’SADC-sopimus’, perustuvaa alueellista yhdentymistä,
TUNNUSTAVAT Botswanan tasavallan, Lesothon kuningaskunnan, Namibian tasavallan, Etelä-Afrikan tasavallan ja

Swazimaan kuningaskunnan hallitusten välisellä 21 päivänä lokakuuta 2002 allekirjoitetulla Eteläisen Afrikan tulliliittoa
koskevalla sopimuksella vuonna 2002 perustetun Eteläisen Afrikan tulliliiton, jäljempänä ’SACU’, erityisaseman tässä
suhteessa,
VAHVISTAVAT osapuolten tukevan ja edistävän kaupan vapauttamisprosessia,
KOROSTAVAT maatalouden ja kestävän kehityksen merkitystä köyhyyden lievittämisessä SADC:n talouskumppanuussopi

musvaltioissa,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä tämän sopimuksen:

I OSA
KESTÄVÄ KEHITYS JA MUUT YHTEISTYÖALAT

I LUKU

Yleiset määräykset
1 artikla
Tavoitteet
Tämän sopimuksen tavoitteena on
a) tukea köyhyyden lievittämistä ja poistamista perustamalla kauppakumppanuussuhteet, jotka ovat kestävän kehityksen
tavoitteen, vuosituhannen kehitystavoitteiden ja Cotonoun sopimuksen mukaisia;
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b) edistää alueellista yhdentymistä, taloudellista yhteistyötä ja hyvää hallintotapaa ja näin laatia ja panna täytäntöön
tehokkaat, ennakoitavat ja avoimet alueelliset sääntelykehykset kauppaa ja investointeja varten sekä osapuolten välillä
että SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden kesken;
c) edistää SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen niiden poliittisten
valintojen ja kehittämispainopisteiden mukaisesti;
d) parantaa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden valmiuksia kauppapolitiikassa ja kauppaan liittyvissä
kysymyksissä;
e) tukea edellytyksiä investointien ja yksityisen sektorin aloitteiden lisäämiseksi sekä tarjontakapasiteetin, kilpailukyvyn
ja talouskasvun tehostamiseksi SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa; ja
f) vahvistaa osapuolten nykyisiä suhteita solidaarisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta. Tätä varten sopimuksella
edistetään WTO-velvoitteiden mukaisesti kauppa- ja taloussuhteita, lujitetaan 24 päivänä elokuuta 1996
allekirjoitetun Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön kauppaa koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’SADC:n kauppaa koskeva
pöytäkirja’, ja SACU-sopimuksen täytäntöönpanoa ja tuetaan osapuolten välisen kaupan uutta dynamiikkaa
vapauttamalla niiden välistä kauppaa asteittain ja epäsymmetrisesti sekä vahvistetaan, laajennetaan ja syvennetään
yhteistyötä kaikilla kaupan kannalta merkittävillä aloilla.

2 artikla
Periaatteet
1.
Tämä sopimus pohjautuu Cotonoun sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuihin perusperiaatteisiin sekä sen 9
artiklassa vahvistettuihin olennaisiin ja perustavanlaatuisiin osiin. Tämä sopimus rakentuu Cotonoun sopimuksen,
kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen ja aiempien alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen alalla tehtyjen AKT–EYkumppanuussopimuksien saavutuksille sekä talous- ja kauppayhteistyölle.
2.
Ellei 110 ja 111 artiklassa toisin määrätä, tämä sopimus on pantava täytäntöön tavalla, joka täydentää ja vahvistaa
Cotonoun sopimusta sekä kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimusta.
3.
Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi kehityspolitiikan ja alueellisten
yhdentymisohjelmien mukaisesti, joihin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot osallistuvat tai voivat osallistua.
4.
Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä täyttääkseen sitoumuksensa ja velvoitteensa ja helpottaakseen SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioiden valmiuksia panna tämä sopimus täytäntöön.

3 artikla
Alueellinen yhdentyminen
1.
Osapuolet tunnustavat, että alueellinen yhdentyminen on olennainen osa niiden kumppanuutta ja merkittävä väline
tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
2.
Osapuolet vahvistavat uudelleen alueiden ja pienalueiden yhdentymisen merkityksen SADC:n talouskumppanuusso
pimusvaltioissa välineenä, jolla voidaan saada nykyistä suurempia taloudellisia mahdollisuuksia ja lisätä poliittista
vakautta sekä edistää kehitysmaiden tehokasta yhdentymistä maailmantalouteen.
3.
Osapuolet tukevat erityisesti yhdentymisprosesseja, jotka perustuvat SACU-sopimukseen, SADC-sopimukseen ja
11 päivänä heinäkuuta 2000 hyväksyttyyn Afrikan unionin perustamisasiakirjaan, sekä niihin liittyvää kehityspolitiikkaa
ja poliittisia tavoitteita. Osapuolten tavoitteena on panna tämä sopimus näiden välineiden avulla täytäntöön toisiaan
tukevalla tavalla kehitystasojen, tarpeiden, maantieteellisten seikkojen ja kestävän kehityksen strategioiden mukaisesti.
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4 artikla
Seuranta
1.
Osapuolet sitoutuvat jatkuvasti seuraamaan tämän sopimuksen toimintaa ja vaikutuksia tarvittavien mekanismien
ja aikataulujen puitteissa sekä omien että tällä sopimuksella perustettujen osallistumisprosessien ja instituutioiden
välityksellä, jotta varmistetaan, että sopimuksen tavoitteet saavutetaan, sopimus pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja
että osapuolina olevien maiden kansalaiset, etenkin heikoimmassa asemassa olevat ryhmät, hyötyvät siitä
mahdollisimman paljon.
2.
Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan viipymättä kaikista mahdollisesti ilmenevistä kysymyksistä, jotka liittyvät
tämän sopimuksen täytäntöönpanoon.

5 artikla
Yhteistyö kansainvälisillä foorumeilla
Osapuolet pyrkivät tekemään yhteistyötä kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, joilla käsitellään tämän sopimuksen
kannalta merkittäviä kysymyksiä.

II LUKU

Kauppa ja kestävä kehitys
6 artikla
Tausta ja tavoitteet
1.
Osapuolet palauttavat mieliin vuoden 1992 ympäristöä ja kehitystä koskevan Agenda 21:n, vuonna 1998 annetun
ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, vuoden 2002 kestävää kehitystä koskevan Johannesburgin
täytäntöönpanosuunnitelman, YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ministerikokouksen vuonna 2006 täystyöllisyydestä ja
ihmisarvoisesta työstä antaman julistuksen, ILO:n julistuksen sosiaalisesti oikeudenmukaisesta globalisaatiosta vuodelta
2008 ja vuonna 2012 järjestetyn YK:n kestävän kehityksen konferenssin asiakirjan ”The Future We Want”.
2.
Osapuolet vahvistavat sitoutumisensa kansainvälisen kaupan kehityksen edistämiseen tavoilla, joilla tuetaan
kestävän kehityksen toteutumista sen kolmella osa-alueella (talouskasvu, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu)
nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi, ja pyrkivät varmistamaan, että tämä tavoite liittyy niiden kauppakump
panuuteen ja kuvastuu siinä sen kaikilla tasoilla.
3.

Tämän luvun määräyksiin ei sovelleta III osan määräyksiä, 7 artiklaa lukuun ottamatta.

7 artikla
Kestävä kehitys
1.
Osapuolet vahvistavat, että kestävän kehityksen tavoitetta on määrä soveltaa ja se on tarkoitus liittää niiden
talouskumppanuuden jokaiselle tasolle, jotta täytetään Cotonoun sopimuksen 1, 2 ja 9 artiklassa vahvistetut kattavat
sitoumukset ja erityisesti yleinen sitoumus, joka koskee köyhyyden vähentämistä ja lopulta sen poistamista tavalla, joka
on yhteensopiva kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.
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2.
Osapuolet hyväksyvät, että tätä tavoitetta sovelletaan tähän talouskumppanuussopimukseen sitoumuksena, jonka
mukaan
a) tämän sopimuksen soveltamisessa on täysimittaisesti otettava huomioon eri maiden väestön ja tulevien sukupolvien
inhimilliset, kulttuuriset, taloudelliset, sosiaaliset sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät parhaat edut; ja
b) päätöksentekomenetelmiin sisältyvät omistajuuden, osallistumisen ja vuoropuhelun perusperiaatteet.
3.

Tämän tuloksena osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, jotta ihmiskeskeinen kestävä kehitys saavutetaan.

8 artikla
Monenväliset ympäristöä ja työvoimaa koskevat standardit ja sopimukset
1.
Osapuolet tunnustavat kansainvälisen ympäristöhallinnon ja kansainvälisten ympäristösopimusten merkityksen
kansainvälisen yhteisön vastauksena maailmanlaajuisiin tai alueellisiin ympäristöongelmiin ja tunnustavat, että
ihmisarvoinen työ kaikille on kaikkien valtioiden kestävän kehityksen avaintekijä ja kansainvälisen yhteistyön ensisijainen
tavoite.
2.
Osapuolet ottavat tämän artiklan yhteydessä huomioon Cotonoun sopimuksen ja erityisesti sen 49 ja 50 artiklan
sekä vahvistavat uudelleen oikeutensa ja sitoutumisensa velvoitteidensa täytäntöönpanoon monenvälisten ympäristöso
pimusten ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten osalta, jotka ne ovat ratifioineet.

9 artikla
Oikeus sääntelyyn ja suojan tasot
1.
Osapuolet tunnustavat, että kullakin osapuolella on oikeus määrittää oma ympäristön- ja työsuojelun tasonsa ja
hyväksyä tai muuttaa sen mukaisesti omaa lainsäädäntöään ja politiikkaansa yhdenmukaisesti niiden kansainvälisesti
tunnustettujen standardien ja sopimusten kanssa, joiden osapuolia ne ovat.
2.
Osapuolet vahvistavat uudelleen kansallisessa työvoima- ja ympäristölainsäädännössä vahvistetun suojelun
merkityksen.
3.
Osapuolet tunnustavat, että ei ole sopivaa rohkaista kauppaa tai investointeja heikentämällä tai madaltamalla
kansallisen työ- tai ympäristönsuojelun tasoa, eivätkä ne aio tehdä poikkeuksia omaan ympäristö- tai työsuojelulainsää
däntöönsä tai toistuvasti jättää sitä vaille täytäntöönpanoa tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

10 artikla
Kestävää kehitystä edistävä kauppa ja investointitoiminta
1.
Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoutuvansa edistämään kaupan ja investointien vaikutusta kestävän kehityksen
saavuttamiseen sen taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien sekä ympäristönäkökohtien osalta.
2.
Osapuoli voi pyytää kauppa- ja kehityskomitean välityksellä neuvotteluja toisen osapuolen kanssa kaikista tämän
luvun osalta esille tulevista kysymyksistä.
3.
Tätä lukua koskevaan osapuolten vuoropuheluun ja yhteistyöhön, joka tapahtuu kauppa- ja kehityskomitean
välityksellä, voivat osallistua muut näitä aiheita käsittelevät viranomaiset ja sidosryhmät.

16.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/9

11 artikla
Toimiminen yhdessä kaupan ja kestävän kehityksen alalla
1.
Osapuolet tunnustavat kauppaan liittyvien ympäristö- ja työvoimakysymysten piirissä tehdyn yhteistyön
merkityksen tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
2.
Osapuolet voivat vaihtaa tietoja ja jakaa kokemuksia toimistaan, joilla edistetään kaupallisten ja yhteiskunnallisten
tavoitteiden sekä ympäristötavoitteiden johdonmukaisuutta ja keskinäistä tukea, ja ne vahvistavat vuoropuhelua ja
yhteistyötä, joka koskee kestävän kehityksen kysymyksiä, joita voi nousta esiin kauppasuhteiden yhteydessä.
3.

Edellä olevien 1 ja 2 kohdan osalta osapuolet voivat tehdä yhteistyötä muiden muassa seuraavilla aloilla:

a) työvoima- tai ympäristöpolitiikan kauppaan liittyvät kysymykset kansainvälisillä foorumeilla, kuten ILO:n
ihmisarvoista työtä koskeva ohjelma ja monenväliset ympäristösopimukset;
b) tämän sopimuksen vaikutus kestävään kehitykseen;
c) yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullisuus;
d) biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä edistävät, kumpaakin osapuolta kiinnostavat kauppaky
symykset;
e) kestävän metsätalouden kauppakysymykset; ja
f) kestävien kalastuskäytäntöjen kauppakysymykset.
III LUKU

Yhteistyöalat
12 artikla
Kehitysyhteistyö
1.
Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja tukeakseen SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioiden kauppa- ja kehitysstrategioita SADC:n yleisen alueellisen yhdentymisprosessin
puitteissa. Tämä yhteistyö voi olla sekä rahoitusta koskevaa että muunlaista.
2.
Osapuolet tunnustavat, että kehitysyhteistyö on keskeinen osa niiden kumppanuutta ja olennainen tekijä, kun
pyritään saavuttamaan 1 artiklassa vahvistetut tämän sopimuksen tavoitteet. Kehitysrahoitusyhteistyö alueellisen
talousyhteistyön ja yhdentymisen osalta, josta määrätään Cotonoun sopimuksessa, toteutetaan tukemalla ja edistämällä
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa tavoitteet ja maksimoida tästä sopimuksesta
odotettavat hyödyt. Yhteistyön ja teknisen avun alat vahvistetaan tarvittaessa tässä sopimuksessa. Yhteistyö toteutetaan
tämän artiklan yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Näitä sääntöjä seurataan jatkuvasti ja niitä tarkistetaan tarpeen
mukaan 116 artiklan määräysten mukaisesti.
3.
Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa tukeva EU:n (1) rahoitus, joka liittyy SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioiden ja EU:n väliseen kehitysyhteistyöhön, on toteutettava Cotonoun sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen ja
soveltuvien menettelyjen, erityisesti Euroopan kehitysrahaston ohjelmasuunnittelumenettelyjen, muodostamissa puitteissa
ja unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavien soveltuvien välineiden puitteissa. Tässä yhteydessä etusijalla on tämän
sopimuksen täytäntöönpanolle annettava tuki.
4.
Euroopan unionin jäsenvaltiot sitoutuvat yhdessä tukemaan kukin oman kehityspolitiikkansa ja omien kehitysväli
neidensä avulla kehitysyhteistyötä, joka koskee alueellista talousyhteistyötä ja yhdentymistä ja tämän sopimuksen
täytäntöönpanoa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa ja aluetasolla yhdenmukaisesti täydentävyyden ja tuen
tehokkuuden periaatteiden kanssa, jotka sisältyvät esimerkiksi avun tuloksellisuutta koskevaan vuonna 2005 annettuun
Pariisin julistukseen ja Accran toimintasuunnitelmaan vuodelta 2008.
(1) Tässä sopimuksessa käytetty termi ”EU” on määritelty 104 artiklassa.
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5.
Osapuolet tunnustavat, että tämän sopimuksen täytäntöönpano ja sen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttävät
riittäviä resursseja. Tältä osin osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden
mahdollisuuksia käyttää muita rahoitusvälineitä ja edistääkseen muiden lahjoittajien pyrkimyksiä antaa lisätukea SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioille tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
6.
Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että talouskumppanuussopimusrahaston kaltaisen alueellisen kehitysrahoitus
välineen avulla voidaan tehokkaasti kanavoida kehitysyhteistyövaroja ja panna täytäntöön talouskumppanuussopimuksen
liitännäistoimenpiteet. EU tukee alueen pyrkimyksiä kyseisen mekanismin perustamiseksi. EU antaa panoksensa
rahastoon, kun tilintarkastus on toteutettu tyydyttävällä tavalla.

13 artikla
Yhteistyön painopisteet
1.
Tämän sopimuksen soveltamista ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden kehityspolitiikan huomioon
ottamista varten osapuolet sopivat, että tässä artiklassa ja 14 artiklassa luetellut alat ovat painopisteitä kaupan ja
taloudellisen yhteistyön alalla.
2.
Tavarakaupan alalla tehtävän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa tavarakauppaa ja SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltioiden kaupankäyntivalmiuksia, myös tariffien ja tullien asteittaisella poistamisella tässä sopimuksessa
vahvistettujen kaupan vapauttamista koskevien sitoumusten mukaisesti ja alkuperäsääntöjä, kaupan suojaamisvälineitä,
muita kuin tariffitoimenpiteitä, terveys- ja kasvinsuojelutoimia ja kaupan teknisiä esteitä koskevien toimien
asianmukaisella täytäntöönpanolla sekä käsittelemällä muita kuin tariffitoimenpiteitä ja helpottamalla tulliyhteistyötä ja
kaupankäyntiä.
3.
Tarjonnan kilpailukykyyn liittyvän yhteistyön tavoitteena on lisätä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden
kilpailukykyä ja poistaa tarjontaan liittyviä rajoituksia valtioiden, instituutioiden ja etenkin yritysten tasolla. Tähän
yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi seuraavia aloja: tuotanto, teknologinen kehittäminen ja innovointi, markkinointi,
rahoitus, jakelu, kuljetus, taloudellisen perustan monipuolistaminen, yksityisen sektorin kehittäminen, kaupankäynti- ja
yritysympäristön parantaminen sekä tuki pienille ja keskisuurille yrityksille maatalouden, kalastuksen, teollisuuden ja
palveluiden alalla.
4.
Liiketoimintaa tehostavaan infrastruktuuriin liittyvällä yhteistyöllä pyritään kehittämään kilpailukykyiset,
liiketoimintaa tehostavat olosuhteet esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan, kuljetusten ja energian alalla.
5.

Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa palvelukauppaa 73 artiklan mukaisesti.

6.
Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on vaikuttaa kauppaan liittyviin kysymyksiin 8–11, 16–19 sekä 73
ja 74 artiklan mukaisesti.
7.
Kauppaa koskeviin tietoihin liittyvänä yhteistyötavoitteena on parantaa SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioiden valmiuksia kauppaa koskevien tietojen tallentamisen, analysoinnin ja levittämisen alalla.
8.
Talouskumppanuussopimusvaltioiden institutionaalisten valmiuksien kehittämiseksi tehtävällä yhteistyöllä tuetaan
talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon hallinnointiin tarvittavia toimielinrakenteita sekä kauppaneuvotteluihin
ja kauppapolitiikkaan tarvittavien valmiuksien kehittämistä yhteistyössä SADC-sopimuksen ja SACU-sopimuksen
mukaisesti tai SADC:n eri talouskumppanuussopimusvaltioissa perustettujen tähän alaan liittyvien institutionaalisten
mekanismien kanssa.

14 artikla
Julkisen talouden sopeuttamiseen liittyvä yhteistyö
1.
Osapuolet tunnustavat, että tässä sopimuksessa tarkoitettu tullien asteittainen poistaminen tai alentaminen saattaa
vaikuttaa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden julkisen talouden tuloihin, ja osapuolet toimivat tältä osin
yhteistyössä.
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Osapuolet tekevät 12 artiklan mukaisesti yhteistyötä, jonka tavoitteena on erityisesti

a) tukea julkisen talouden uudistuksia; ja
b) julkisen talouden uudistuksia täydentävin tukitoimin lievittää tämän sopimuksen nettovaikutusta julkiseen talouteen,
mikä määritetään yhteisesti sovitulla mekanismilla.
3.
Osapuolet tunnustavat tullien alentamisen vaikutuksen erityisesti Lesothon julkiseen talouteen ja sopivat, että ne
kiinnittävät erityistä huomioita Lesothon tilanteeseen 12 artiklaa sovellettaessa.

15 artikla
Toimintatavat
Tämän sopimuksen mukaiseen kehitysyhteistyöhön voi sisältyä seuraavanlaista tähän sopimukseen liittyvää toimintaa
mutta sitä ei ole rajoitettu näihin:
a) politiikan muotoilu;
b) lainsäädännön ja sääntelyjärjestelmän kehittäminen;
c) instituutioiden/organisaatioiden kehittäminen;
d) valmiuksien kehittäminen ja koulutus (1);
e) tekniset neuvontapalvelut;
f) hallinnolliset palvelut;
g) tuki terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla ja kaupan teknisten esteiden poistamiseksi; ja
h) toimintatuki, johon kuuluvat laitteistot, materiaalit ja niihin liittyvät työt.

16 artikla
Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskeva yhteistyö
1.
Osapuolet vahvistavat uudelleen Cotonoun sopimuksen 46 artiklan mukaiset sitoumuksensa sekä teollis- ja
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa, joka sisältyy Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteeseen IC, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, vahvistetut oikeutensa, velvoitteensa ja joustonsa.
2.
Osapuolet sopivat myöntävänsä ja varmistavansa riittävän, tehokkaan ja syrjimättömän teollis- ja tekijänoikeuksien
suojan ja vahvistavansa toimenpiteet tällaisten oikeuksien rikkomista vastaan sellaisten kansainvälisten sopimusten
määräysten mukaisesti, joiden osapuolia ne ovat.
3.
Osapuolet tekevät yhteistyötä maantieteellisiin merkintöihin liittyvissä seikoissa TRIPS-sopimuksen 3 osan (22–24
artikla) määräysten mukaisesti. Osapuolet tunnustavat maantieteellisten merkintöjen ja alkuperään liittyvien tuotteiden
merkityksen kestävän maatalouden ja maaseudun kehityksen kannalta.
4.
Osapuolet sopivat, että on tärkeää vastata toisen osapuolen kohtuullisiin tieto- ja selvityspyyntöihin, jotka koskevat
maantieteellisiä merkintöjä sekä muita teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä seikkoja. Rajoittamatta tällaisen yhteistyön
yleistä soveltamista osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella tuoda yhteistyöhön mukaan kansainvälisiä ja alueellisia
järjestöjä, joilla on asiantuntemusta maantieteellisten merkintöjen eri aloilla.
(1) Tässä artiklassa tarkoitettuun valmiuksien kehittämiseen voi sisältyä erityisesti koulutusta, instituutioiden kehittämistä, organisaatioiden
kehittämistä (rakenteet ja menettelyt), toimintatukea sekä laitosten välisiä viestintä- ja yhteistyömenettelyjä.
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Osapuolet pitävät perinteistä tietämystä merkittävänä alana ja voivat tehdä sitä koskevaa yhteistyötä vastaisuudessa.

6.
Osapuolet voivat harkita teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevien neuvottelujen käynnistämistä
tulevaisuudessa, jolloin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden kunnianhimoisena tavoitteena ja pyrkimyksenä on
neuvotella yhdessä. Jos neuvottelut aloitetaan, EU harkitsee yhteistyötä sekä erityis- ja erilliskohtelua koskevien
määräysten sisällyttämistä niihin.
7.
Jos osapuoli, joka ei ole osapuolena myöhemmässä, 6 kohdan mukaisesti neuvotellussa teollis- ja tekijänoikeuksien
suojaa koskevassa sopimuksessa, haluaa liittyä siihen, se voi neuvotella mainittua sopimusta koskevat liittymisehtonsa.
8.
Jos jokin 6 ja 7 kohdassa mainituista neuvotteluista syntyvä sopimus antaisi lopputuloksen, joka osoittautuisi
yhteensopimattomaksi SADC:n alueellisten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien puitteiden tulevan kehityksen kanssa,
osapuolten on yhdessä pyrittävä mukauttamaan sopimusta, jotta se saatetaan vastaamaan mainittuja alueellisia puitteita
siten, että samalla varmistetaan etujen tasapaino.

17 artikla
Yhteistyö julkisten hankintojen alalla
1.
Osapuolet tunnustavat avointen julkisten hankintojen merkityksen, kun edistetään talouden kehitystä ja
teollistumista. Osapuolet ovat samaa mieltä yhteistyön tärkeydestä, kun lisätään molemminpuolista ymmärrystä
osapuolten julkisista hankintamenettelyistä. Osapuolet vahvistavat uudestaan sitoutumisensa avoimiin ja ennakoitavissa
oleviin julkisiin hankintamenettelyihin kansallisen lainsäädännön puitteissa.
2.
Osapuolet tunnustavat, että niiden on tärkeää jatkuvasti julkaista omia lakejaan tai muutoin saattaa yleisesti
saataville kaikki yleisesti sovellettavat lait, asetukset, menettelyt ja hallinnolliset päätökset sekä niiden kaikki muutokset
virallisesti nimetyssä, sähköisessä tai painetussa muodossa olevassa tuotteessa, joka on laajalti jakelussa ja helposti
yleisön saatavilla. Osapuolet sopivat, että on tärkeää vastata toisen osapuolen kohtuullisiin tieto- ja selvityspyyntöihin,
jotka koskevat edellä mainittuja seikkoja.
3.
Osapuolet voivat harkita julkisia hankintoja koskevien neuvottelujen käynnistämistä tulevaisuudessa, jolloin SADC:
n talouskumppanuussopimusvaltioiden kunnianhimoisena tavoitteena ja pyrkimyksenä on neuvotella yhdessä. Jos
neuvottelut aloitetaan, EU suostuu sisällyttämään niihin yhteistyötä sekä erityis- ja erilliskohtelua koskevia määräyksiä.
4.
Jos osapuoli, joka ei ole osapuolena myöhemmässä julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa, haluaa liittyä
siihen, se voi neuvotella mainittua sopimusta koskevat liittymisehtonsa.
5.
Jos jokin 3 ja 4 kohdasta mainituista neuvotteluista syntyvä sopimus antaisi lopputuloksen, joka osoittautuisi
yhteensopimattomaksi SADC:n alueellisen julkisia hankintoja koskevien puitteiden tulevan kehityksen kanssa, osapuolten
on yhdessä pyrittävä mukauttamaan tätä sopimusta, jotta se saatetaan vastaamaan mainittuja alueellisia puitteita siten,
että samalla varmistetaan etujen tasapaino.

18 artikla
Kilpailua koskeva yhteistyö
1.
Osapuolet tunnustavat, että tietyt liiketoiminnan käytännöt, kuten kilpailun vastaiset sopimukset tai
yhdenmukaistetut menettelytavat ja hallitsevan aseman väärinkäyttö, voivat rajoittaa osapuolten välistä kauppaa ja näin
estää tämän sopimuksen tavoitteiden täyttymisen.
2.

Osapuolet tekevät kilpailuasioissa yhteistyötä 13 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3.
Osapuolet voivat harkita kilpailuasioita koskevien neuvottelujen käynnistämistä tulevaisuudessa, jolloin SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioiden kunnianhimoisena tavoitteena ja pyrkimyksenä on neuvotella yhdessä. Jos
neuvottelut aloitetaan, EU suostuu sisällyttämään niihin yhteistyötä sekä erityis- ja erilliskohtelua koskevia määräyksiä.
4.
Jos osapuoli, joka ei ole osapuolena myöhemmässä kilpailua koskevassa sopimuksessa, haluaa liittyä siihen, se voi
neuvotella mainittua sopimusta koskevat liittymisehtonsa.
5.
Jos jokin 3 ja 4 kohdassa mainituista neuvotteluista syntyvä sopimus antaisi lopputuloksen, joka osoittautuisi
yhteensopimattomaksi SADC:n alueellisten kilpailupuitteiden tulevan kehityksen kanssa, osapuolten on yhdessä pyrittävä
mukauttamaan sopimusta, jotta se saatetaan vastaamaan mainittuja alueellisia puitteita siten, että samalla varmistetaan
etujen tasapaino.

19 artikla
Verohallintoa koskeva yhteistyö
Osapuolet tunnustavat verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita koskevan, alan viranomaisten kautta tapahtuvan
yhteistyön merkityksen.

II OSA
KAUPPA JA KAUPAN LIITÄNNÄISTOIMENPITEET

I LUKU

Tavarakauppa
20 artikla
Vapaakauppa-alue
1.
Tällä sopimuksella perustetaan osapuolten kesken vapaakauppa-alue tullitariffeja ja kauppaa koskevan
yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, ja erityisesti sen XXIV artiklan mukaisesti.
2.
Tässä sopimuksessa otetaan huomioon epäsymmetrian periaate SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden
erityistarpeiden ja kapasiteettirajoitusten mukaisesti määriteltäessä tämän sopimuksen edellyttämien sitoumusten tasot ja
aikataulut.

21 artikla
Soveltamisala
Tämän luvun määräyksiä sovelletaan osapuolten väliseen tavarakauppaan. (1)

22 artikla
Alkuperäsäännöt
Tässä sopimuksessa vahvistettuja tullietuuksia sovelletaan tavaroihin, jotka täyttävät pöytäkirjassa 1 määrättyjen
alkuperäsääntöjen vaatimukset.
(1) Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, termeillä ’tavarat’ ja ’tuote’ on sama merkitys.
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23 artikla
Tulli
1.
Tullilla tarkoitetaan mitä tahansa tavaran tuontiin sovellettavaa tai niihin liittyvää tullia tai muuta maksua, myös
kaikkia tuonnin yhteydessä kannettavia lisäveroja tai -maksuja, mutta ei kuitenkaan seuraavia:
a) sisäiset verot ja muut sisäiset maksut, jotka kannetaan 40 artiklan mukaisesti; tai
b) II osan II luvan mukaisesti määrätyt tullit; tai
c) palkkiot ja muut maksut, jotka kannetaan 27 artiklan mukaisesti.
2.
Tämän sopimuksen tultua voimaan osapuolten välisessä kaupassa ei minkään vapautettavan tuotteen osalta oteta
käyttöön uusia tulleja eikä nykyisin jo sovellettavia tulleja koroteta, seuraavin poikkeuksin:
a) 7 kohta;
b) 9 kohta;
c) liitteen I osassa I olevan A jakson 7 kohta; ja
d) liitteen II osassa I olevan A jakson 8 kohta.
3.
Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, perustulli, josta tässä sopimuksessa vahvistetut tullinalennukset lasketaan,
muodostuu kunkin tuotteen osalta tämän sopimuksen voimaantulopäivänä sovellettavasta suosituimmuustullista.
4.
Tapauksissa, joissa tullien alentamista ei aloiteta tämän sopimuksen tullessa voimaan, perustulli, josta tässä
sopimuksessa vahvistetut tullinalennukset lasketaan, on joko 3 kohdassa tarkoitettu perustulli tai suosituimmuustulli,
jota sovelletaan sinä päivänä, jona kyseiset tullinalennukset aloitetaan, sen mukaan, kumpi tulleista on alhaisempi.
5.
Tämän sopimuksen voimaantulopäivänä EU ilmoittaa SACU:n sihteeristölle ja Mosambikin teollisuus- ja kauppami
nisteriölle luettelon perustulleistaan, joihin tässä sopimuksessa vahvistettuja tullinalennussitoumuksia sovelletaan. Tämän
sopimuksen voimaantulopäivänä SACU ja Mosambik ilmoittavat Euroopan komissiolle luettelon perustulleistaan, joihin
tässä sopimuksessa vahvistettuja tullinalennussitoumuksia sovelletaan. Tässä kohdassa määrättyjen ilmoitusten jälkeen
kumpikin osapuoli julkaisee nämä luettelot omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti ja kuukauden kuluessa ilmoitusten
vaihtamisesta. Kauppa- ja kehityskomitean on ensimmäisessä ilmoittamista ja julkaisua seuraavassa kokouksessaan
hyväksyttävä osapuolten tai, tapauksen mukaan, SACU:n ilmoittamat luettelot. Liitteen I osassa II olevassa EU:n
luettelossa ja liitteen III osassa II olevassa Mosambikin luettelossa luetellut tullit ovat suuntaa-antavia eivätkä ne
ole 3 kohdassa tarkoitettuja perustulleja.
6.
Tähän sopimukseen sisältyvien tullinalentamisluetteloiden mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan
yhden desimaalin tarkkuudella tai, mikäli kyseessä ovat paljoustullit, kahden desimaalin tarkkuudella.
7.
Jos osapuoli milloin tahansa tämän sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen korottaa tai alentaa soveltamaansa
suosituimmuustullia, on toiseen osapuoleen sovellettavaa tullia samanaikaisesti korotettava tai alennettava niiden
tullietuuksien osalta, jotka on ilmaistu prosenttiosuutena sovellettavasta suosituimmuustullista, sillä edellytyksellä, että
osapuolen luettelon mukainen etuuskohtelun marginaali säilyy.
8.
Jos osapuoli milloin tahansa tämän sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen alentaa soveltamaansa suosituim
muustullia, on toiseen osapuoleen sovellettava alennettua tullia niiden tullietuuksien osalta, jotka on tässä sopimuksessa
kokonaan ilmaistu kiinteänä tullina, jos ja niin kauan kuin uusi alennettu tulli on pienempi kuin kyseisen osapuolen
luettelon mukaisesti laskettu kiinteä tulli.
9.
Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta tullinalennussitoumusten ulkopuolelle jätettyihin tuotteisiin, jotka on
lueteltu liitteissä I, II ja III ja osapuolten luetteloissa merkitty vaiheluokalla X.
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24 artikla
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat EU:n
tuontitullit
1.
Botswanan, Lesothon, Mosambikin, Namibian ja Swazimaan alkuperätuotteet tuodaan EU:hun tullitta ja kiintiöttä
näille maille liitteessä I vahvistetun kohtelun mukaisesti.
2.
Etelä-Afrikan alkuperätuotteet tuodaan EU:hun tullitta ja kiintiöttä Etelä-Afrikalle liitteessä I vahvistetun kohtelun
mukaisesti.

25 artikla
EU:n alkuperätuotteisiin sovellettavat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tullit
1.

EU:n alkuperätuotteet tuodaan SACU:un liitteessä II vahvistetun kohtelun mukaisesti.

2.

EU:n alkuperätuotteet tuodaan Mosambikiin liitteessä III vahvistetun kohtelun mukaisesti.

26 artikla
Vientitullit tai -verot
1.
Osapuolten välisessä kaupassa ei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien oteta käyttöön uusia vientiin
sovellettavia tai siihen liittyviä tulleja tai veroja eikä jo sovellettavia tulleja tai veroja koroteta, ellei tässä artiklassa toisin
määrätä.
2.
Botswana, Lesotho, Namibia, Mosambik ja Swazimaa voivat poikkeuksellisissa olosuhteissa ja rajatun
lisätuotemäärän osalta, kun perusteena ovat erityiset tulotarpeet tai kun se on tarpeen toimintaansa aloittelevien
toimialojen tai ympäristön suojelemiseksi tai kun se on olennaisen tärkeää yleisen tai paikallisen elintarvikepulan tai
muiden elintarviketurvallisuuden kannalta olennaisen tärkeiden tuotteiden pulan torjumiseksi tai lievittämiseksi, ottaa
EU:n kanssa neuvoteltuaan käyttöön tilapäisiä tulleja tai veroja, joita sovelletaan tavaroiden vientiin tai jotka liittyvät
siihen.
3.
Poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot voivat perustella tätä talouden
kehittämistarpeilla, kyseiset SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot voivat ottaa käyttöön EU:hun suuntautuvaan
vientiin sovellettavia tai siihen liittyviä tulleja tai veroja rajatun tuotemäärän osalta. Jos jokin SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltio haluaa ottaa käyttöön tällaisia tilapäisiä tulleja tai veroja, sen on ilmoittava EU:lle kyseisestä tullista ja
toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot ja perustelut sekä käytävä EU:n kanssa neuvotteluja, jos EU niitä
pyytää. Tällaisia tilapäisiä tulleja tai veroja voidaan kerrallaan soveltaa enintään kahdeksaan (8) tuotteeseen, sellaisina
kuin ne on määritelty HS6-tullinimikkeiden tasolla tai, kun kyseessä ovat ”malmit ja rikasteet”, HS4-tullinimikkeiden
tasolla, kutakin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiota kohden, ja niitä voidaan soveltaa yhteensä enintään
kahdentoista (12) vuoden ajan. EU:n suostumuksella tätä ajanjaksoa voidaan jatkaa tai se voidaan aloittaa uudelleen
saman tuotteen osalta.
4.

Seuraavia edellytyksiä sovelletaan 3 kohtaan mutta ei 2 kohtaan:

a) SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden on ensimmäisten kuuden (6) vuoden ajan vientiveron tai -tullin
käyttöönotosta vapautettava kyseisen veron tai tullin soveltamisesta sellainen vienti EU:hun, joka vastaa kyseisen
tuotteen EU:hun suuntautuneen viennin keskimääräistä vuotuista määrää kolmena (3) veron tai tullin käyttöön ottoa
edeltäneenä vuonna. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden on seitsemännestä vientiveron tai -tullin
käyttöönottoa seuraavasta vuodesta alkaen sen 3 kohdan mukaiseen päättymiseen asti vapautettava kyseisen veron tai
tullin soveltamisesta sellainen vienti EU:hun, joka vastaa 50:tä prosenttia kyseisen tuotteen EU:hun suuntautuneen
viennin keskimääräisestä vuotuisesta määrästä kolmena (3) veron tai tullin käyttöön ottoa edeltäneenä vuonna; ja
b) vientitullit tai -verot saavat olla enintään 10 prosenttia tuotteen vientiarvosta.
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5.
Mahdollinen suosituimmuuskohtelu, jonka SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio myöntää tuotteen viennissä
kaupan kannalta merkittävään talouteen kannettavina tulleina tai veroina tai joka liittyy tällaisiin tulleihin tai veroihin,
on tämän sopimuksen voimaantulosta lukien myönnettävä EU:n alueelle tarkoitetulle samankaltaiselle tuotteelle. Tämän
artiklan soveltamista varten ’kaupan kannalta merkittävä talous’ on määritelty 28 artiklan 6 kohdassa.
6.
Aina jos SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä siitä, että jonkin tuotteen lähetys,
johon vientitulleja ei 1, 3 ja 4 kohdan nojalla sovelleta, on viety uudelleen EU:sta tai reititetty uudelleen EU:sta yhteen tai
useampaan kolmanteen maahan eikä lähetys ole päätynyt EU:hun, kyseinen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio
voi ottaa asian esille kauppa- ja kehityskomiteassa.
7.
Kauppa- ja kehityskomitea tarkastelee asiaa yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa. Jos kauppa- ja
kehityskomitea ei asiaa tarkasteltuaan tee päätöstä, kyseisen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tulliviranomaiset
voivat pyytää kauppa- ja kehityskomiteaa määräämään, että kyseistä tuotetta EU:hun tuovan tuojan on annettava
ilmoitus, jonka mukaan tuotu tuote jalostetaan EU:ssa eikä sitä viedä edelleen kolmansiin maihin.
8.
Jos tällaisen ilmoitusjärjestelyn oltua toiminnassa vähintään yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltiolla on edelleen perusteltuja epäilyksiä siitä, että jonkin tuotteen lähetys, johon
vientitulleja ei 1, 3 ja 4 kohdan nojalla sovelleta, viedään uudelleen EU:sta tai reititetään uudelleen EU:sta yhteen tai
useampaan kolmanteen maahan eikä lähetys päädy EU:hun, kyseinen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio voi
ilmoittaa kauppa- ja kehityskomitealle huolestumisensa perusteista.
9.
Jos näiden vaiheiden jälkeen ei kolmessakymmenessä (30) päivässä ole päästy ratkaisuun, kyseinen SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltio voi määrätä tehokkaita toimenpiteitä, joilla estetään tällainen kiertäminen, sillä
edellytyksellä, että toimenpiteillä rajoitetaan kauppaa mahdollisimman vähän ja että niiden piiriin eivät kuulu toimijat,
jotka ovat osoittaneet, että ne eivät osallistu kiertämistoimintaan. Vaihtoehtoinen toimintatapa voi olla vientitullien
takautuva käyttöönpalautus niiden lähetysten osalta, jotka on uudelleenviety EU:sta yhteen tai useampaan kolmanteen
maahan.
10. Osapuolet sopivat tarkastelevansa tämän artiklan määräyksiä uudelleen SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioiden ja EU:n yhteisessä neuvostossa, jäljempänä ’yhteisneuvosto’, viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua tämän
sopimuksen voimaantulosta siten, että niiden vaikutus SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden talouden
kehitykseen ja monipuolistumiseen otetaan täysimääräisesti huomioon.

27 artikla
Maksut ja palkkiot
1.
Tuonti- ja vientitulleja sekä 40 artiklan soveltamisalaan kuuluvia veroja lukuun ottamatta kaikenlaisten tuontiin ja
vientiin sovellettavien tai niihin liittyvien maksujen ja palkkioiden määrä rajoitetaan tarjottujen palvelujen kustannuksiin,
eivätkä ne saa merkitä kotimarkkinatuotteiden välillistä suojelua taikka tuonnin tai viennin verotusta.
2.
Osapuoli ei saa määrätä huomattavia seuraamuksia vähäisistä tullisääntöjen tai menettelyvaatimusten rikkomisista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan soveltamista. Mistään tulliasiakirjojen puutteesta tai virheestä, joka on
helposti korjattavissa ja joka selvästikään ei ole syntynyt petostarkoituksessa tai törkeän laiminlyönnin seurauksena, ei
saa määrätä raskaampaa seuraamusta kuin mikä on varoitusmielessä välttämätöntä.
3.
Tämän artiklan määräykset koskevat myös maksuja ja palkkioita, joita valtion viranomaiset perivät tuonnin ja
viennin yhteydessä, ja niihin sisältyvät seuraaviin seikkoihin liittyvät maksut ja palkkiot:
a) konsulitoimet, kuten konsulilaskut ja -todistukset;
b) määrälliset rajoitukset;
c) lupamenettelyt;
d) valuuttasääntely;
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e) tilastointipalvelut;
f) asiakirjat, asiakirja-aineistot ja todentaminen;
g) analyysit ja tarkastus; ja
h) karanteeni, puhtaanapito ja kaasutus.
4.

Palkkioita ja muita maksuja ei saa periä konsulipalveluista.

28 artikla
Vapaakauppasopimuksista johtuva etuuskohtelu
1.
Edellä 23 artiklan 1 kohdassa ja 26 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen tullien sekä 27 artiklassa määriteltyjen
palkkioiden ja muiden maksujen osalta EU myöntää SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille etuuskohtelun, joka
johtuu siitä, että EU:sta tulee kolmannen osapuolen kanssa tehdyn etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen osapuoli
tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
2.
Edellä 23 artiklan 1 kohdassa ja 26 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen tullien sekä 27 artiklassa määriteltyjen
palkkioiden ja muiden maksujen osalta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot myöntävät EU:n pyynnöstä EU:lle
etuuskohtelun, joka johtuu siitä, että SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista tulee erikseen tai yhdessä jonkin
kaupan kannalta merkittävän talouden kanssa tehdyn etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen osapuoli tämän
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
3.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa määrätään, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot eivät myönnä EU:lle
etuuskohtelua sen seurauksena, että niistä tulee tapauksen mukaan erikseen tai yhdessä Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioiden ryhmän taikka muiden Afrikan maiden tai alueiden kanssa tehtävän etuuskohtelukauppaa
koskevan sopimuksen osapuoli.
4.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa määrätään, jos jokin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio osoittaa, että jonkin
kaupan kannalta merkittävän talouden kanssa tehdyn etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen seurauksena se saa
merkittävästi paremman yleisen etuuskohtelun kuin EU:n tarjoama kohtelu, osapuolet aloittavat neuvottelut ja päättävät
yhdessä, miten 2 kohdan määräykset olisi parasta panna täytäntöön.
5.
Tämän artiklan määräyksiä ei pidä tulkita siten, että ne velvoittaisivat EU:ta tai mitään SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltiota myöntämään vastavuoroisesti etuuskohtelun, jota sovelletaan siksi, että EU tai jokin SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltio on osapuolena kolmansien osapuolten kanssa tehdyssä etuuskohtelukauppaa
koskevassa sopimuksessa tämän sopimuksen allekirjoittamispäivänä.
6.
Tässä artiklassa ’kaupan kannalta merkittävällä taloudella’ tarkoitetaan mitä tahansa kehittynyttä maata taikka
sellaista maata, jonka osuus maailman vuotuisesta tavaraviennistä on enemmän kuin yksi prosentti sinä vuonna, joka
edeltää 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen voimaantuloa, tai mitä tahansa sellaisten maiden ryhmää, joiden vuotuinen
osuus maailman tavaraviennistä erikseen tai yhdessä taikka taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen avulla on
enemmän kuin 1,5 prosenttia sinä vuonna, joka edeltää 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen voimaantuloa.
7.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, jos EU:sta tulee kolmannen osapuolen kanssa tehtävän etuuskohte
lukauppaa koskevan sopimuksen osapuoli tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja tällaisessa etuuskohte
lukauppaa koskevassa sopimuksessa määrätään kyseistä kolmatta osapuolta koskevasta suotuisammasta kohtelusta kuin
se, jonka EU on tämän sopimuksen nojalla myöntänyt Etelä-Afrikalle, EU ja Etelä-Afrikka käynnistävät neuvottelut, jotta
voidaan päättää, laajennetaanko tällainen etuuskohtelukauppaa koskevaan sopimukseen sisältyvä suotuisampi kohtelu
koskemaan Etelä-Afrikkaa ja miten tämä tehdään. Yhteisneuvosto voi hyväksyä ehdotuksia tämän sopimuksen
määräysten muuttamiseksi 117 artiklan mukaisesti.
8.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa määrätään, jos SACU:sta tai jostakin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden
vähiten kehittyneestä maasta tulee jonkin kaupan kannalta merkittävän talouden kanssa tehdyn etuuskohtelukauppaa
koskevan sopimuksen osapuoli ja tällaisessa etuuskohtelukauppaa koskevassa sopimuksessa määrätään SACU:n tai
kyseisen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden vähiten kehittyneen maan kyseiselle kaupan kannalta
merkittävälle taloudelle myöntämästä suotuisammasta kohtelusta kuin se, mikä EU:lle on tämän sopimuksen nojalla
myönnetty, SACU tai kyseinen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden vähiten kehittynyt maa ja EU aloittavat
neuvottelut, jotta voidaan päättää, laajennetaanko tällainen etuuskohtelukauppaa koskevaan sopimukseen sisältyvä
suotuisampi kohtelu koskemaan EU:ta ja miten tämä tehdään. Yhteisneuvosto voi hyväksyä ehdotuksia tämän
sopimuksen määräysten muuttamiseksi 117 artiklan mukaisesti.
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29 artikla

Vapaa liikkuvuus

1.
Tulli kannetaan EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin olevista tavaroista ainoastaan
kerran, kun ne tuodaan tapauksen mukaan EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden alueelle.

2.
Sellaiseen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon, joka on myös SACU:n jäsenvaltio, tuotaessa maksettu tulli
palautetaan kokonaisuudessaan, kun tavarat jälleenviedään sen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tullialueelta,
johon ne on ensimmäisenä tuotu, sellaiseen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon, joka ei ole myös SACU:n
jäsenvaltio. Kyseisistä tuotteista on sen jälkeen maksettava tullia kulutusmaassa. Siihen asti kunnes SADC:n talouskump
panuussopimusvaltiot ovat sopineet tätä kohtaa koskevista menettelyistä, tämän kohdan toimet toteutetaan sovellettavan
tullilainsäädännön ja -menettelyjen mukaisesti.

3.
Osapuolet sopivat yhteistyöstä, jotta tavaroiden liikkuvuutta voidaan helpottaa ja tullimenettelyitä yksinkertaistaa
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa erityisesti 13 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla.

30 artikla

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset

1.
Osapuolet sopivat, että hallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä tämän luvun nojalla myönnetyn etuuskohtelun
täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi sekä vahvistavat sitoutuvansa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan
tullialalla ja siihen liittyvissä asioissa.

2.
Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen tarvittavat toimielinrakenteet, joiden avulla vastuussa olevat
viranomaiset voivat tehokkaasti ja viipymättä vastata avunantoa koskeviin pyyntöihin.

3.
Rajoittamatta pöytäkirjassa 2 olevan 9 artiklan soveltamista tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön
laiminlyönnillä muun muassa seuraavaa:
a) toistuva velvoitteiden noudattamatta jättäminen tuotteen tai tuotteiden alkuperäaseman tarkastamiseksi pöytäkirjassa
1 olevan 38 artiklan mukaisesti;
b) toistuva kieltäytyminen tai aiheeton viivyttely alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa
kyseisen tarkastuksen tuloksia pöytäkirjassa 1 olevan 38 artiklan mukaisesti;
c) toistuva kieltäytyminen tai viivyttely luvan hankkimisessa hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi
asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi
pöytäkirjassa 2 olevan 7 artiklan mukaisesti.
4.
Tässä artiklassa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos voidaan havaita muun muassa silloin, kun osapuolen
tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuonnin nopea ja perusteeton kasvu voidaan
yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan puolueettomaan tietoon.

5.
Jos osapuoli puolueettomien tietojen perusteella toteaa, että hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että
sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia ilmenee, asianomainen osapuoli voi poikkeuksellisissa olosuhteissa keskeyttää
väliaikaisesti yhtä tai useampaa tuotetta ja niiden alkuperää koskevan etuuskohtelun tämän artiklan mukaisesti.

6.
Tässä artiklassa poikkeuksellisilla olosuhteilla tarkoitetaan olosuhteita, joilla on tai joilla saattaa olla huomattavan
kielteinen vaikutus osapuoleen, mikäli kyseisen tuotteen tai kyseisten tuotteiden etuuskohtelu jatkuu.
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Edellä 5 kohdassa tarkoitettua väliaikaista keskeyttämistä sovelletaan seuraavin edellytyksin:

a) osapuolen, joka on puolueettomien tietojen perusteella havainnut hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnin ja/tai
sääntöjenvastaisuuden tai petoksen, on viipymättä ilmoitettava kauppa- ja kehityskomitealle havainnostaan ja sitä
koskevista puolueettomista tiedoistaan ja aloitettava kauppa- ja kehityskomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon
ja puolueettomiin tuloksiin, kapasiteettiin ja/tai rakenteellisiin rajoituksiin liittyvät tiedot mukaan luettuina, perustuvat
neuvottelut, jotta löydettäisiin kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu;
b) jos kauppa- ja kehityskomitea ei asiaa käsiteltyään ole päässyt hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun neljän (4)
kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, asianomainen osapuoli voi väliaikaisesti keskeyttää myönnetyn
yhtä tai useampaa tuotetta ja niiden alkuperää koskevan etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilman
aiheetonta viivytystä ilmoitettava kauppa- ja kehityskomitealle. Määräaikaa, jona hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun
pyritään, voidaan kumman tahansa osapuolen pyynnöstä jatkaa perustelluissa tapauksissa viiteen (5) kuukauteen;
c) tässä artiklassa tarkoitettu väliaikainen keskeytys ei saa kestää pidempään kuin asianomaisen osapuolen taloudellisten
etujen suojaamiseksi on tarpeen. Keskeytys voi kestää enintään kuusi (6) kuukautta, ja se voidaan uusia, kun kauppaja kehityskomitea on tarkastellut asiaa uudelleen. Etuuskohtelun väliaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava kauppaja kehityskomitealle välittömästi sen voimaantulon jälkeen. Keskeytyksestä neuvotellaan kauppa- ja kehityskomiteassa
säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on lopettaa se heti, kun sen soveltamisen edellytykset eivät enää
täyty.

31 artikla
Hallinnollisten virheiden käsittely
Osapuolet tunnustavat toistensa oikeudet korjata hallinnollisia virheitä pantaessa tätä sopimusta täytäntöön. Mikäli
virheitä ilmenee, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää kauppa- ja kehityskomiteaa tarkastelemaan mahdollisuuksia
toteuttaa tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

II LUKU

Kaupan suojaaminen
32 artikla
Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja tasoitustoimenpiteet
Kummankin osapuolen oikeuksia ja velvoitteita, jotka koskevat polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteiden soveltamista,
säädellään asianomaisin WTO-sopimuksin. Tämän artiklan määräyksiin ei sovelleta III osan määräyksiä.

33 artikla
Monenväliset suojatoimenpiteet
1.
Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, mikään tässä sopimuksessa ei estä osapuolta hyväksymästä
toimenpiteitä GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan, suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen, Maailman
kauppajärjestön perustamisesta tehtyyn Marrakeshin sopimukseen, jäljempänä ’WTO-sopimus’, liitetyn maataloudesta
tehdyn sopimuksen 5 artiklan ja muiden asiaankuuluvien WTO-sopimusten mukaisesti.
2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, EU jättää tämän sopimuksen yleisen kehitystavoitteen ja SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioiden talouden pienen koon vuoksi kaikista SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista
tulevan tuonnin sellaisten toimenpiteiden ulkopuolelle, jotka toteutetaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan,
suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen ja maataloudesta tehdyn WTO:n sopimuksen 5 artiklan nojalla.
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3.
Edellä olevan 2 kohdan määräyksiä sovelletaan viiden (5) vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä.
Viimeistään satakaksikymmentä (120) päivää ennen tämän ajan loppua yhteisneuvosto tarkastelee SADC:n talouskump
panuussopimusvaltioiden kehitystarpeet huomioon ottaen 2 kohdan toimintaa, jotta voidaan selvittää, onko niiden
soveltamista jatkettava lisäkaudella.
4.

Edellä olevan 1 kohdan määräyksiin ei sovelleta III osan määräyksiä.

34 artikla
Yleiset kahdenväliset suojatoimenpiteet
1.
Sen estämättä, mitä 33 artiklassa määrätään, osapuoli tai tapauksen mukaan SACU voi vaihtoehtoisia ratkaisuja
tarkasteltuaan soveltaa tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti kestoltaan rajattuja suojatoi
menpiteitä, joilla poiketaan 24 ja 25 artiklan määräyksistä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos osapuolelle tästä sopimuksesta koituneiden
velvoitteiden seurauksena, tullimyönnytykset mukaan luettuina, toisen osapuolen jonkin tuotteen tuonti osapuolen tai
SACU:n alueelle lisääntyy niin paljon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa
a) vakavaa vahinkoa samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen kotimaisille tuottajille tapauksen mukaan tuovan
osapuolen tai SACU:n alueella;
b) häiriöitä sellaisella talouden alalla, jolla tuotetaan samankaltaista tai suoraan kilpailevaa tuotetta, varsinkin jos nämä
häiriöt aiheuttavat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia tai vaikeuksia, jotka saattavat johtaa tapauksen mukaan tuovan
osapuolen tai SACU:n taloudellisen tilanteen huomattavaan heikentymiseen; tai
c) markkinahäiriöitä samankaltaisen tai suoraan kilpailevan maataloustuotteen kotimaisille tuottajille tapauksen mukaan
tuovan osapuolen tai SACU:n alueella.
Suojatoimenpiteillä ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen vakavan haitan tai häiriöiden estämiseksi tai lievittämiseksi.
3.

Tässä artiklassa tarkoitetut suojatoimenpiteet ovat muodoltaan jokin tai useampia seuraavista:

a) kyseiseen tuotteeseen sovellettavan tuontitullin tämän sopimuksen mukaisen lisäalennuksen suspendoiminen;
b) kyseiseen tuotteeseen sovellettavan tullin korottaminen enintään sen suosituimmuustullin suuruiseksi, jota sovelletaan
toimenpiteen toteuttamispäivänä; tai
c) kyseistä tuotetta koskevien tariffikiintiöiden käyttöönotto.
4.
Jos jostakin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta peräisin olevaa tuotetta tuodaan sellaisina lisääntyneinä
määrinä ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa yhdellä tai useammalla EU:n syrjäisimmistä
alueista jonkin 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista sellaisella talouden alalla, jolla tuotetaan samankaltaista
tai suoraan kilpailevaa tuotetta, EU voi 6–8 kohdassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti toteuttaa valvonta- tai
suojatoimenpiteitä, jotka rajoittuvat kyseiseen alueeseen tai kyseisiin alueisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
1–3 kohdan soveltamista.
5.
Jos EU:sta peräisin olevaa tuotetta tuodaan tapauksen mukaan johonkin SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioon tai SACU:un sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa
jonkin 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, kyseinen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio tai
tapauksen mukaan SACU voi 6–8 kohdassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti toteuttaa omaan alueeseensa
rajoittuvia valvonta- tai suojatoimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1–3 kohdan soveltamista.
6.

Tässä artiklassa tarkoitettuihin suojatoimenpiteisiin sovelletaan seuraavaa:

a) ne voidaan pitää voimassa ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen 2, 4 ja 5 kohdassa määritellyn vakavan haitan tai
häiriöiden estämiseksi tai korjaamiseksi;
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b) niitä sovelletaan enintään kahden (2) vuoden ajan. Jos suojatoimenpiteiden käyttöönottoa edellyttävät olosuhteet
vallitsevat tämän jälkeenkin, toimenpiteitä voidaan jatkaa enintään kahden (2) vuoden lisäjaksolla. Jos tapauksen
mukaan jokin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio tai SACU soveltaa suojatoimenpidettä tai jos EU soveltaa
toimenpidettä, joka on rajattu koskemaan yhtä tai useampaa sen syrjäisimmistä alueista, tällaista toimenpidettä
voidaan kuitenkin soveltaa enintään neljän (4) vuoden ajan, ja jos suojatoimenpiteiden käyttöönottoa edellyttävät
olosuhteet vallitsevat tämän jälkeenkin, toimenpidettä voidaan jatkaa enintään neljän (4) vuoden lisäjaksolla;
c) jos niiden kesto ylittää yhden (1) vuoden, niihin on liitettävä selkeät määräykset niiden asteittaisesta poistamisesta
tietyn ennalta määrätyn ajan kuluessa; ja
d) niitä ei saa kohdistaa sellaisen tuotteen tuontiin, johon on aiemmin sovellettu tällaista toimenpidettä, vähintään
yhteen (1) vuoteen aiemman toimenpiteen voimassaolon päättymisestä.
7.

Edellä olevan 1–6 kohdan täytäntöönpanemiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) jos osapuoli tai tapauksen mukaan SACU katsoo, että yksi 2 kohdan a–c alakohdassa, 4 kohdassa ja/tai 5 kohdassa
tarkoitetuista tilanteista on voimassa, sen on välittömästi annettava asia kauppa- ja kehityskomitean tarkasteltavaksi;
b) kauppa- ja kehityskomitea voi antaa minkä tahansa suosituksen, jotta ilmenneet olosuhteet voitaisiin korjata. Ellei
kauppa- ja kehityskomitea ole antanut mitään suositusta olosuhteiden korjaamiseksi eikä mihinkään muuhun
tyydyttävään ratkaisuun ole päästy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asia annettiin kauppa- ja
kehityskomitean tarkasteltavaksi, tuova osapuoli voi päättää soveltuvista toimenpiteistä olosuhteiden korjaamiseksi
tämän artiklan mukaisesti;
c) osapuolen tai tapauksen mukaan SACU:n on ennen minkään tässä artiklassa tarkemmin määrätyn toimenpiteen
toteuttamista tai, jos kyseessä on tapaus, johon sovelletaan 8 kohtaa, mahdollisimman pian toimitettava kauppa- ja
kehityskomitealle kaikki asiaankuuluvat tiedot, joita tilanteen huolellinen tarkastelu edellyttää, kun pyritään
pääsemään osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun;
d) tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän
sopimuksen toiminnalle. Jos tämän sopimuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä voimassa ollut suosituim
muustulli on pienempi kuin toimenpiteen toteuttamisaikana sovellettava suosituimmuustulli, 3 kohdan b alakohdan
mukaisesti sovellettavat toimenpiteet voivat ylittää tämän sopimuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä
voimassa olleen suosituimmuustullin. Tällaisessa tapauksessa osapuolen tai tapauksen mukaan SACU:n on
toimitettava c alakohdan määräysten mukaisesti kauppa- ja kehityskomitealle kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka
osoittavat, että suosituimmuustullin nostaminen voimaantuloajan tasolle ei ole riittävä ja että tällaista tullia suurempi
toimenpide on tarpeen 2 kohdan mukaisen vakavan haitan tai häiriöiden estämiseksi tai korjaamiseksi;
e) tämän artiklan nojalla käyttöön otettavista suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä kauppa- ja kehitysko
mitealle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisin väliajoin, jolloin tavoitteena on erityisesti vahvistaa aikataulu niiden
lakkauttamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.
8.
Jos viivytykset aiheuttaisivat vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, tuova osapuoli tai tapauksen mukaan SACU
voi toteuttaa 3, 4 ja/tai 5 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet väliaikaisesti ilman, että 7 kohdan vaatimuksia noudatetaan.
a) Tällaisia toimia voidaan toteuttaa enintään sadankahdeksankymmenen (180) päivän ajan, jos toimenpiteitä toteuttaa
EU, ja kahdensadan (200) päivän ajan, jos toteuttajana on tapauksen mukaan SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltio tai SACU tai jos EU:n toteuttamat toimenpiteet rajoittuvat yhteen tai useampaan sen syrjäisimmistä
alueista.
b) Tällaisen väliaikaisen toimen kesto lasketaan osaksi ensimmäistä soveltamisaikaa tai jotakin 6 kohdassa tarkoitettua
lisäjaksoa.
c) Tällaisia väliaikaisia toimenpiteitä toteutettaessa on otettava huomioon kaikkien osapuolten edut.
d) Tuovan osapuolen tai tapauksen mukaan SACU:n on ilmoitettava asiasta toiselle asianomaiselle osapuolelle, ja sen on
välittömästi annettava asia kauppa- ja kehityskomitean tarkasteltavaksi.
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9.
Jos tuova osapuoli tai tapauksen mukaan SACU määrää jollekin tuotteelle hallinnollisen menettelyn, jonka
tarkoituksena on nopeasti tarjota tietoja kauppavirroista, jotka voivat aiheuttaa tässä artiklassa tarkoitettuja ongelmia,
sen on viipymättä ilmoitettava tästä kauppa- ja kehityskomitealle.
10. Tämän artiklan määräysten mukaisesti toteutetut suojatoimenpiteet eivät kuulu riitojenratkaisumenettelyitä
koskevien WTO:n määräysten piiriin.

35 artikla
Maatalouden suojatoimenpiteet
1.
Sen estämättä, mitä 34 artiklassa määrätään, tuontitullina toteutettavaa suojatoimenpidettä voidaan soveltaa, jos
jonkin kahdentoista kuukauden jakson aikana liitteessä IV luetellun, EU:sta peräisin olevan maataloustuotteen tuonti
SACU:un ylittää kyseiselle tuotteelle osoitetun viitemäärän.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille maataloustuotteille voidaan määrätä tulli, joka on enintään 25 prosenttia nykyisestä
WTO:n sidotusta tullista tai 25 prosenttiyksikköä, sen mukaan, kumpi on suurempi. Tällainen tulli ei saa olla suurempi
kuin voimassa oleva sovellettava suosituimmuustulli.
3.
Tässä artiklassa tarkoitetut suojatoimenpiteet on pidettävä voimassa kalenterivuoden loppuun tai viiden
(5) kuukauden ajan, sen mukaan, kumpi ajanjakso on pidempi.
4.
Tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä ei voida pitää voimassa tai soveltaa samoihin tavaroihin ja samaan
aikaan kuin
a) 34 artiklan mukaista kahdenvälistä suojatoimenpidettä;
b) GATT 1994:n XIX artiklan ja suojalausekkeista tehdyn sopimuksen mukaista toimenpidettä; tai
c) maataloutta koskevan WTO:n sopimuksen 5 artiklan mukaista erityistä suojatoimenpidettä.
5.
Tässä artiklassa tarkoitetut suojatoimenpiteet on toteutettava avoimesti. SACU:n on ilmoittava EU:lle kirjallisesti
kymmenen (10) päivän kuluessa tällaisen toimenpiteen soveltamisesta ja toimitettava asiaankuuluvat tiedot
toimenpiteestä. SACU:n on pyynnöstä käytävä EU:n kanssa neuvotteluja toimenpiteen soveltamisesta. SACU:n on myös
ilmoitettava kauppa- ja kehityskomitealle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tällaisesta toimenpiteen määräämisestä.
6.
Tämän artiklan täytäntöönpanoa ja toimintaa voidaan käsitellä ja tarkastella kauppa- ja kehityskomiteassa. Kauppaja kehityskomitea voi kumman tahansa osapuolen esittämästä pyynnöstä tarkastella tässä artiklassa vahvistettuja
viitemääriä ja maataloustuotteita.
7.
Tämän artiklan määräyksiä voidaan soveltaa ainoastaan kahdentoista (12) vuoden ajan tämän sopimuksen
voimaantulopäivästä.

36 artikla
Elintarviketurvan suojatoimenpiteet
1.
Osapuolet tunnustavat, että kaupan esteiden poistaminen niiden väliltä tässä sopimuksessa esitetyn mukaisesti voi
aiheuttaa suuria haasteita maatalous- ja elintarvikealan tuottajille SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa, ja ne
sopivat kuulevansa toisiaan näistä kysymyksistä.
2.
Kun se on olennaisen tärkeää yleisen tai paikallisen elintarvikepulan tai muiden elintarviketurvallisuuden kannalta
olennaisen tärkeiden tuotteiden pulan torjumiseksi tai lievittämiseksi SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa, ja jos
tällainen tilanne aiheuttaa tai voi todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia tällaiselle SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltiolle, kyseinen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio voi sen estämättä, mitä 34 artiklassa määrätään,
toteuttaa suojatoimenpiteitä 34 artiklan 7 kohdan B-d alakohdassa, 8 kohdassa ja 9 kohdassa määrättyjen menettelyjen
mukaisesti. Tätä toimenpidettä tarkastellaan vähintään vuosittain ja se poistetaan heti, kun sen hyväksymiseen johtaneet
olosuhteet lakkaavat.
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37 artikla
BLNS-valtioiden siirtymäajan suojatoimenpiteet
1.

Osapuolet tunnustavat, että liitteessä V luetellut vapautetut tuotteet ovat BLNS-valtioille arkaluonteisia.

2.
Kun yhtä tai useampaa liitteessä V lueteltua ja EU:sta peräisin olevaa tuotetta tuodaan jonkin BLNS-valtion alueelle
sellaisina lisääntyneinä määrinä, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa jollekin BLNS-valtiolle, kyseinen
BLNS-valtio voi sen estämättä, mitä 34 artiklassa määrätään, soveltaa siirtymäajan suojatoimenpidettä.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut suojatoimenpiteet on toteutettava kyseiseen liitteessä V lueteltuun tuotteeseen
sovellettavana tullina, joka ei suuruudeltaan ylitä suosituimmuustullia, jota sovelletaan toimenpiteen toteuttamispäivänä,
tai ottamalla käyttöön tulliton tariffikiintiö sillä edellytyksellä, että kiintiön ulkopuolinen tulli on enintään yhtä suuri
kuin suosituimmuustulli, jota sovelletaan toimenpiteen toteuttamispäivänä.
4.
Asianomaisen BLNS-valtion on kolmekymmentä (30) päivää ennen suojatoimenpiteen soveltamista ilmoitettava
toimenpiteestä EU:lle kirjallisesti. Ilmoituksen jälkeen asianomaisen BLNS-valtion on kuudenkymmenen (60) päivän
kuluessa toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot toimenpiteestä.
5.
Asianomainen BLNS-valtio ja EU käyvät kumman tahansa osapuolen pyynnöstä neuvotteluja suojatoimenpiteestä,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.
6.
Tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä sovelletaan enintään neljän (4) vuoden ajan. Jos suojatoimenpiteen
käyttöönottoa edellyttävät olosuhteet vallitsevat tämän jälkeenkin, tällaista toimenpidettä voidaan jatkaa enintään kahden
(4) vuoden lisäjaksolla.
7.
Mitään tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön sen jälkeen, kun tämän sopimuksen
voimaantulosta on kulunut kaksitoista (12) vuotta.

38 artikla
Kehityksensä alkuvaiheessa olevaa toimialaa koskevat suojatoimenpiteet
1.
Sen estämättä, mitä 34 artiklassa määrätään, Botswana, Lesotho, Namibia, Mosambik ja Swazimaa voivat
suspendoida väliaikaisesti uudet tullinalennukset tai korottaa tullin enintään tasolle, joka ei ylitä sovellettavaa suosituim
muustullia, jos EU:sta peräisin olevaa tuotetta tuodaan alennettujen tullien vuoksi sen alueelle sellaisina lisääntyneinä
määrinä ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti uhkaa kehityksensä alkuvaiheessa olevan toimialan muodostumista tai
aiheuttaa taikka uhkaa aiheuttaa häiriötä kehityksensä alkuvaiheessa olevalle toimialalle, joka tuottaa kyseisen tuotteen
kanssa samankaltaisia tai sen kanssa suoraan kilpailevia tuotteita.
2.
Sellaisen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion, joka on myös SACU:n jäsenvaltio, 1 kohdassa esitettyjen
edellytysten mukaisesti käyttöön ottamat suojatoimenpiteet on toteutettava siten, että ainoastaan tätä määräystä käyttävä
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio kantaa ylimääräisiä tulleja.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa kahdeksan (8) vuoden ajan, ja niitä voidaan
jatkaa yhteisneuvoston päätöksellä.
4.

Kun kyse on 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanosta sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) jos SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio katsoo, että 1 kohdassa esitetyt olosuhteet ovat voimassa, sen on
välittömästi annettava asia kauppa- ja kehityskomitean tarkasteltavaksi. Asianomaisen SADC:n talouskumppanuusso
pimusvaltion on toimitettava kauppa- ja kehityskomitealle kaikki asiaankuuluvat tiedot, joita tilanteen huolellinen
tarkastelu edellyttää;
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b) kauppa- ja kehityskomitea voi antaa suosituksia, jolla pyritään löytämään hyväksyttävissä oleva ratkaisu, jota
ilmenneiden olosuhteiden korjaaminen edellyttää. Ellei kauppa- ja kehityskomitea ole antanut mitään suositusta eikä
mihinkään muuhun tyydyttävään ratkaisuun ole päästy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asia
annettiin kauppa- ja kehityskomitean tarkasteltavaksi, asianomainen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio voi
päättää soveltuvista toimenpiteistä tämän artiklan mukaisesti;
c) edellä olevan 1 kohdan mukaisia toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän
sopimuksen toiminnalle; ja
d) kaikista tämän artiklan nojalla toteutettavista toimenpiteistä on ilmoitettava välittömästi kauppa- ja kehityskomitealle,
jossa niitä käsitellään määräajoin.
5.
Kriittisissä olosuhteissa, jolloin viivytykset aiheuttaisivat vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltio voi toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet väliaikaisesti ilman, että 4 kohdan
vaatimuksia noudatetaan. Tällainen toimenpide voidaan toteuttaa enintään kahdensadan (200) päivän ajan. Tällaisen
väliaikaisen toimenpiteen kesto lasketaan osaksi 3 kohdassa tarkoitettua jaksoa. Tällaisia väliaikaisia toimenpiteitä
toteutettaessa on otettava huomioon kaikkien osapuolten edut. Asianomaisen tuovan SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltion on ilmoitettava asiasta EU:lle ja välittömästi annettava tällainen väliaikainen toimenpide kauppa- ja
kehityskomitean tarkasteltavaksi.
6.

SACU:n jäsenvaltioilla on oikeus turvautua SACU-sopimuksen 26 artiklaan.

III LUKU

Muut kuin tariffitoimenpiteet
39 artikla
Määrällisten rajoitusten kieltäminen
Osapuolet voivat soveltaa määrällisiä rajoituksia sillä edellytyksellä, että niitä sovelletaan WTO-sopimuksen vaatimusten
mukaisesti.

40 artikla
Kansallinen kohtelu sisäisen verotuksen ja sääntelyn alalla
1.
Osapuolet tunnustavat, että sisäisiä veroja ja muita sisäisiä maksuja sekä lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä, jotka
koskevat tavaroiden sisäistä myyntiä, tarjoamista, ostamista, toimittamista, jakelua tai käyttämistä, sekä sisäisiä
määräyksiä tiettyjen tuotteiden sekoittamiseen, jalostamiseen tai käyttöön liittyvistä sallituista määristä ei saa soveltaa
tuontituotteisiin tai kotimaisiin tuotteisiin niin, että siten suojellaan kotimaista tuotantoa.
2.
Toisen osapuolen alueelta peräisin oleviin tuontituotteisiin ei saa soveltaa suoraan tai välillisesti muunlaisia sisäisiä
veroja tai muita sisäisiä maksuja kuin niitä, joita sovelletaan vastaaviin kotimaisiin tuotteisiin suoraan tai välillisesti.
Osapuolet eivät myöskään muulla tavoin sovella tuontituotteisiin tai kotimaisiin tuotteisiin sisäisiä veroja tai muita
sisäisiä maksuja tavalla, joka on vastoin 1 kohdassa vahvistettuja periaatteita. (1)
3.
Toisen osapuolen alueelta peräisin oleville tuontituotteille on myönnettävä yhtä edullinen kohtelu kuin vastaaville
kansallista alkuperää oleville kotimaisille tuotteille kaikkien sellaisten lakien, määräysten ja vaatimusten osalta, jotka
vaikuttavat tuotteiden sisäiseen kauppaan, tarjoamiseen, ostoon, kuljetukseen, jakeluun tai käyttöön. Tämän kohdan
määräykset eivät estä soveltamasta erilaisia sisäisiä kuljetusmaksuja, jotka perustuvat yksinomaan kuljetusvälineen
taloudelliseen toimintaan eivätkä tuotteen kansallisuuteen.
(1) Veron, joka täyttää tämän kohdan ensimmäisen virkkeen vaatimukset, katsotaan olevan ristiriidassa toisen virkkeen määräysten kanssa
ainoastaan tapauksissa, joissa esiintyy kilpailua yhtäältä verotetun tuotteen ja toisaalta sellaisen tuotteen kesken, joka on sen kanssa
suoraan kilpaileva tai jolla se voidaan korvata mutta jota ei veroteta vastaavasti.
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4.
Osapuolet eivät saa vahvistaa tai pitää voimassa tuotteiden sekoittamiseen, jalostamiseen tai käyttöön tiettyinä
määrinä tai määräosuuksina liittyviä sisäisiä määrällisiä rajoituksia, jotka edellyttävät suoraan tai välillisesti, että tietty
rajoituksen alaisen tuotteen määrä tai määräosuus hankitaan kotimarkkinalähteistä. Osapuolet eivät liioin saa muulla
tavoin soveltaa sisäisiä määrällisiä rajoituksia tavalla, joka on vastoin 1 kohdassa vahvistettuja periaatteita.
5.
Mitään tuotteiden sekoittamiseen, jalostamiseen tai käyttöön tiettyinä määrinä tai määräosuuksina liittyviä sisäisiä
määrällisiä rajoituksia ei saa soveltaa siten, että niiden avulla jaettaisiin tai osoitettaisiin määriä tai osuuksia ulkoisten
hankintalähteiden välillä.
6.
Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta lakeihin, määräyksiin ja vaatimuksiin, jotka koskevat valtion viranomaisten
valtion käyttöön tekemiä tavarahankintoja, joita ei ole tarkoitettu edelleen kaupallisesti myytäviksi tai tavaroiden
tuottamiseksi kaupalliseen myyntiin.
7.
Tämän artiklan määräykset eivät estä yksinomaan kotimarkkinoiden tuottajille tarkoitettujen tukien maksamista,
mukaan luettuina maksut, joihin käytetään tämän artiklan määräysten mukaisesti sovellettujen sisäisten verojen tai
maksujen tuottoja, sekä tuet, jotka perustuvat siihen, että julkiset viranomaiset hankkivat kotimarkkinatuotteita.
8.
Osapuolet tunnustavat, että sisäiset enimmäishintojen sääntelytoimenpiteet voivat olla haitallisia tuontituotteita
tarjoavien osapuolten eduille, vaikka ne olisivatkin tämän artiklan muiden määräysten mukaisia. Tämän vuoksi tällaisia
toimenpiteitä soveltavat osapuolet ottavat huomioon viejäosapuolen edut, jotta tällaiset haittavaikutukset vältettäisiin
mahdollisimman suurelta osin.
9.
Tämän artiklan määräykset eivät estä mitään osapuolta vahvistamasta tai pitämästä voimassa sisäisiä määrällisiä
rajoituksia, jotka liittyvät valmiisiin elokuvafilmeihin ja täyttävät GATT 1947 -sopimuksen IV artiklan vaatimukset.

IV LUKU

Tulliasiat ja kaupan helpottaminen
41 artikla
Tavoitteet
Tämän luvun tavoitteena on
a) vahvistaa tullimenettelyihin ja kaupankäynnin helpottamiseen liittyvää yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että
sovellettava lainsäädäntö ja menettelyt sekä tulliviranomaisten hallinnolliset valmiudet vastaavat tehokkaan valvonnan
ja kaupankäynnin helpottamisen tavoitteita;
b) edistää tullilainsäädännön ja -menettelyjen yhdenmukaistamista;
c) varmistaa, ettei millään tavoin vaaranneta oikeutettuja poliittisia tavoitteita, myöskään niitä, jotka liittyvät
turvallisuuteen ja petosten torjuntaan tullimenettelyjen ja kaupankäynnin helpottamisen alalla; ja
d) antaa tarvittavaa tukea SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tullihallinnoille tämän sopimuksen tehokasta
täytäntöönpanoa varten.

42 artikla
Tulli- ja hallintoyhteistyö
1.
Jotta varmistettaisiin tämän luvun määräysten noudattaminen ja voitaisiin tehokkaasti vastata 41 artiklassa
vahvistettuihin tavoitteisiin, osapuolet
a) vaihtavat tietoja tullilainsäädännön ja tullimenettelyjen alalla;
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b) kehittävät yhdessä aloitteita, jotka liittyvät tullimenettelyjen ja kaupankäynnin helpottamiseen sekä hallinnollisten
valmiuksien lisäämiseen;
c) vaihtavat kokemuksia ja parhaita menettelytapoja, joilla torjutaan lahjontaa ja petoksia tähän lukuun liittyvissä
asioissa;
d) vaihtavat kokemuksia ja parhaita käytäntöjä asioissa, jotka liittyvät tuonti-, vienti- ja kauttakulkumenettelyihin sekä
liike-elämän toimijoille tarjottavien palvelujen parantamiseen;
e) vaihtavat kokemuksia ja parhaita menettelytapoja kauttakuljetusten helpottamiseksi;
f) helpottavat tullihallintojen välistä asiantuntijavaihtoa; ja
g) edistävät kaikkien asianomaisten virastojen välistä koordinointia sekä kotimaassa että ulkomailla.
2.
Osapuolet valmistelevat ja kehittävät tehokkaampaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on panna täytäntöön
maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskeva Maailman tullijärjestön, jäljempänä ’WCO’, vuoden 2005
kehysnormisto. Yhteistyöhön sisältyy aloitteita, joiden tavoitteena on tunnustaa valtuutetun taloudellisen toimijan asema
vastavuoroisesti ja vaihtaa tietoja ennakolta, jotta mahdollistetaan turvallisuuden edellyttämä tehokas riskinarviointi ja
riskinhallinta.
3.

Osapuolet antavat toisilleen hallinnollista apua tullikysymyksissä pöytäkirjan 2 määräysten mukaisesti.

43 artikla
Tullilainsäädäntö ja -menettelyt
1.
Osapuolet sopivat, että niiden kauppa- ja tullilainsäädäntö sekä kauppa- ja tullimenettelyt perustuvat
mahdollisimman suuressa määrin seuraaviin:
a) tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskeva tarkistettu vuoden 1999 Kioton yleissopimus,
maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevan WCO:n kehysnormiston keskeiset osat, kansainvälinen
yleissopimus harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmästä sekä muut kansainväliset tulli- ja kauppa-alalla
sovellettavat välineet ja standardit;
b) laillista kaupankäyntiä on suojeltava ja helpotettava;
c) on vältettävä asettamasta talouden toimijoille tarpeettomia ja syrjiviä rasitteita, varmistettava petosten ja lahjonnan
torjunta sekä helpotettava entisestään vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävien toimijoiden toimintaa;
d) kummankin osapuolen on sovellettava yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa tai sen sähköistä vastinetta;
e) on sovellettava nykyaikaisia tullimenetelmiä, mukaan lukien riskinarviointi, yksinkertaiset menettelyt tavaroiden
maahantuontia ja luovutusta varten, luovutuksen jälkeiset tarkastukset ja yritysten tarkastukset;
f)

menettelyjen on oltava avoimia, tehokkaita ja suhteellisia, jotta voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa ennustet
tavuutta talouden toimijoiden kannalta;

g) tavaroiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen on sovellettava syrjimättömiä vaatimuksia ja menettelyjä, vaikka
hyväksytäänkin se, että lähetyksiä voidaan objektiivisten riskinarviointiperusteiden pohjalta käsitellä eri tavoin;
h) on asteittain kehitettävä vienti- ja tuontitapahtumia koskevia järjestelmiä, tietotekniset järjestelmät mukaan luettuina,
joilla helpotetaan tiedonvaihtoa talouden toimijoiden, tullihallintojen ja muiden virastojen välillä;
i)

tullimenettelyjä yksinkertaistamalla on otettava käyttöön järjestelmät, jotka helpottavat tavaroiden tuontia,
saapumista edeltävät selvitysjärjestelmät mukaan luettuina;

j)

on luovuttava vaatimasta ennakkotarkastuksesta tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisia kuljetusta edeltäviä pakollisia
tarkastuksia tai vastaavia;
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k) on sovellettava sääntöjä, joilla varmistetaan, että tullimääräysten tai menettelyihin liittyvien vaatimusten vähäisistä
rikkomisista annetut rangaistukset ovat oikeasuhteisia ja ettei niiden soveltaminen aiheuta kohtuuttomia viivästyksiä
tulliselvityksissä;
l)

on luotava tulliasioita, erityisesti tariffiluokittelua ja alkuperäsääntöjä, koskeva sitovien päätösten järjestelmä
kummankin osapuolen lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

m) on helpotettava kauttakulkua;
n) on luovuttava pakosta käyttää tulliasioitsijoita; ja
o) on sovellettava avoimia, syrjimättömiä ja suhteellisia sääntöjä tulliasioitsijoiden toimilupien osalta.
2.

Parantaakseen työmenetelmiä ja varmistaakseen tullitoimintojen avoimuuden ja tehokkuuden osapuolet

a) varmistavat mahdollisimman korkeatasoisten rehellisyysvaatimusten noudattamisen soveltamalla korruption vastaisia
toimenpiteitä tällä alalla;
b) toteuttavat lisätoimia tullin ja muiden asianomaisten virastojen vaatimien tietojen määrän supistamiseksi sekä niiden
yksinkertaistamiseksi ja standardoimiseksi;
c) yksinkertaistavat tavaroiden luovutuksen ja tulliselvityksen nopeuttamiseksi vaatimuksia ja muodollisuuksia aina, kun
se on mahdollista;
d) huolehtivat tehokkaista, ripeistä ja syrjimättömistä menettelyistä, joilla turvataan muutoksenhakuoikeus sellaisiin
tullin ja muiden virastojen hallinnollisiin toimiin ja päätöksiin, jotka vaikuttavat tavaroiden tuontiin, vientiin tai
kauttakuljetukseen. Muutoksenhakumahdollisuuksien on oltava helposti myös pienten ja keskisuurten yritysten
saatavilla; ja
e) luovat lakiin perustuvien vaatimusten tehokkaan täytäntöönpanon edellyttämät olosuhteet.

44 artikla
Kauttakuljetusten helpottaminen
1.
Osapuolet varmistavat vapaan kauttakuljetuksen alueensa läpi sellaista reittiä pitkin, joka soveltuu parhaiten
kauttakuljetukseen. Mahdollisten tarkastusten ja vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja oikeasuhteisia, ja niitä on
sovellettava yhdenmukaisesti.
2.
Osapuolet myöntävät kauttakuljetettaville tuotteille yhtä edullisen kohtelun kuin kotimaisille tuotteille erityisesti
tuotteiden viennin, tuonnin ja liikkumisen oalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainmukaisten tullitarkastusten
jatkamista.
3.

Osapuolet

a) ottavat käyttöön tullivalvonnassa tapahtuvaa kuljetusta koskevia järjestelmiä, jotka mahdollistavat tavaroiden
kauttakuljetuksen ilman tullien tai muiden maksujen suorittamisvelvollisuutta, edellyttäen, että annetaan
asianmukaiset vakuudet;
b) edistävät ja panevat täytäntöön alueellisia kauttakuljetusjärjestelyjä;
c) käyttävät tuotteiden kauttakuljetukseen liittyviä kansainvälisiä standardeja ja välineitä; ja
d) edistävät kaikkien asianomaisten virastojen välistä koordinointia sekä kotimaassa että ulkomailla.

45 artikla
Suhteet liike-elämän toimijoihin
Osapuolet sopivat
a) varmistavansa, että kaikki tullilainsäädäntö, menettelyt ja maksut sekä, aina kun se on mahdollista, tarvittavat
selitykset ovat julkisesti saatavilla mahdollisuuksien mukaan sähköisin keinoin;
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b) neuvottelevansa talouden toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaisesti ja säännöllisesti lainsäädän
töehdotuksista ja menettelyistä, jotka liittyvät tulliasioihin ja tullin alaiseen kauppaan;
c) ottavansa käyttöön ja saattavansa voimaan uusia tai muutettuja säädöksiä ja menettelyjä siten, että talouden
toimijoilla on tarvittaessa mahdollisuus valmistautua velvoitteiden täyttämiseen huolellisesti. Osapuolet tarjoavat
julkisesti saataville tähän liittyvät hallinnolliset ilmoitukset, mukaan luettuina virastojen vaatimukset ja maahantulo
menettelyt, satamissa ja rajanylityspaikoissa sijaitsevien tullitoimistojen virastoajat ja toimintamenettelyt sekä
yhteyspisteet kyselyitä varten; ja
d) tukevansa yhteistyötä asianomaisten toimijoiden ja viranomaisten välillä käyttämällä yhteisymmärryspöytäkirjojen
kaltaisia välineitä.

46 artikla
Tullausarvon määrittäminen
1.
Tämän sopimuksen mukaiseen kauppaan sovellettavat tullausarvon määrittämisen säännöt noudattavat GATT
1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehtyä WTO:n sopimusta, jäljempänä ’WTO:n sopimus tullausarvosta’.
2.
Osapuolet tekevät yhteistyötä, jotta tullausarvon määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä päästäisiin yhteiseen
toimintatapaan.

47 artikla
Tullinormiston yhdenmukaistaminen alueellisella tasolla
1.

Osapuolet edistävät tullialan lainsäädännön, menettelyjen, standardien ja vaatimusten yhdenmukaistamista.

2.

Yhdenmukaistamisen sisältö ja nopeus ovat kunkin osapuolen määritettävissä.

48 artikla
Tuki SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tullihallinnoille
1.
Osapuolet tunnustavat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tullihallinnoille annettavan tuen merkityksen
tämän luvun täytäntöönpanon kannalta I osan III luvun määräysten mukaisesti.
2.

Tällaisen tuen painopistealoja ovat seuraavat:

a) nykyaikaisten tullimenetelmien soveltaminen, mukaan luettuina
i)

riskinhallinta;

ii) jälkitarkastukset; ja
iii) tullimenettelyjen automatisointi;
b) tullausarvon määrittämisen, tulliluokittelun ja alkuperäsääntöjen valvonta, myös 43 artiklan 1 kohdan j alakohdan
vaatimusten täyttämiseksi;
c) kauttakuljetusten helpottaminen ja alueellisten kauttakuljetusjärjestelyjen tehostaminen;
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d) kaikkien kauppaa koskevien säännösten julkaisemiseen ja hallinnointiin liittyvät avoimuuskysymykset sekä
asianomaiset maksut ja muodollisuudet;
e) sellaisten menettelyjen ja käytäntöjen käyttöönotto ja toteutus, jotka kuvastavat kansainvälisiä tulli- ja kauppa-alalla
sovellettavia välineitä ja standardeja, muun muassa tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista
koskevaa tarkistettua Kioton yleissopimusta sekä maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevaa WCO:n
kehysnormistoa.
3.
Osapuolet tunnustavat, että on tehtävä tarvekartoituksia, joissa otetaan huomioon kunkin maan tilanne, käyttäen
WTO:n ja WCO:n tarvekartoitusvälineitä tai jotakin muuta yhteisesti sovittua välinettä.

49 artikla
Siirtymävaiheen järjestelyt
1.
Osapuolet tunnustavat siirtymäjärjestelyjen tarpeen tämän luvun määräysten sujuvan täytäntöönpanon
varmistamiseksi.
2.
Kun otetaan huomioon SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tarve parantaa valmiuksiaan tullimenettelyjen
ja kaupankäynnin helpottamisen alalla rajoittamatta niiden WTO-oikeuksia ja -velvoitteita, niille myönnetään kahdeksan
(8) vuoden siirtymäkausi, jotta ne voivat täyttää 27, 43, 44 ja 45 artiklassa tarkoitetut vaatimukset, mikäli valmiuksien
lisäämiseen on tarvetta tämän sopimuksen tullessa voimaan.
3.
Yhteisneuvosto voi päättää siirtymäkauden jatkamisesta kahdella (2) vuodella, ellei tarvittavia valmiuksia ole vielä
saavutettu.

50 artikla
Tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevä erityiskomitea
1.
Osapuolet perustavat tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevän erityiskomitean, joka koostuu
osapuolten edustajista.
2.

Tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevän erityiskomitean tehtäviin kuuluvat seuraavat:

a) valvoa tämän luvun ja pöytäkirjan 1 täytäntöönpanoa ja hallinnointia;
b) toimia foorumina, jolla voidaan neuvotella ja keskustella kaikista tullikysymyksistä, myös alkuperäsäännöistä, yleisistä
tullimenettelyistä, tullausarvon määrittämisestä, tariffiluokittelusta, kauttakuljetuksista ja keskinäisestä hallinnollisesta
avunannosta tulliasioissa;
c) edistää yhteistyötä alkuperäsääntöjen ja niihin liittyvien tullimenettelyjen, yleisten tullimenettelyjen ja tulliasioita
koskevan keskinäisen hallinnollisen avun kehittämisessä, soveltamisessa ja soveltamisen valvonnassa;
d) tehostaa valmiuksien kehittämiseen ja tekniseen apuun liittyvää yhteistyötä;
e) toteuttaa 47 artiklan täytäntöönpanon seurantaa;
f) vahvistaa oman työjärjestyksensä; ja
g) käsitellä muita mahdollisia tähän lukuun liittyviä kysymyksiä, joista osapuolet sopivat.
3.
Tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevä erityiskomitea kokoontuu käsittelemään osapuolten ennalta
sopimia asioita niiden ennalta sopimana ajankohtana.
4.
Tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevän erityiskomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen
jompikumpi osapuoli.

L 250/30

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

16.9.2016

5.
Tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevä erityiskomitea raportoi työstään kauppa- ja kehitysko
mitealle.

V LUKU

Kaupan tekniset esteet
51 artikla
Monenväliset velvoitteet
1.
Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’WTO:n sopimus
kaupan teknisistä esteistä’, mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin.
2.

Kyseiset oikeudet ja velvollisuudet ovat pohjana osapuolten tämän luvun mukaisille toimille.

52 artikla
Tavoitteet
Osapuolet sopivat
a) tekevänsä yhteistyötä helpottaakseen ja lisätäkseen keskinäistä tavarakauppaansa tunnistamalla, torjumalla ja
poistamalla tarpeettomia esteitä kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti;
b) tekevänsä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueellista ja erityisesti SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioiden yhdentymistä ja yhteistyötä kaupan teknisiä esteitä koskevissa asioissa; ja
c) vakiinnuttavansa ja kehittävänsä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden teknisiä valmiuksia kaupan teknisiä
esteitä koskevissa asioissa.

53 artikla
Soveltamisala ja määritelmät
1.
Tämän luvun määräyksiä sovelletaan standardeihin, teknisiin määräyksiin ja vaatimustenmukaisuuden arviointime
nettelyihin, sellaisina kuin ne on määritelty WTO:n kaupan teknisiä esteitä koskevassa sopimuksessa ja siinä määrin kuin
ne vaikuttavat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan kauppaan.
2.

Tähän lukuun sovelletaan kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen määritelmiä.

54 artikla
Yhteistyö ja alueellinen yhdentyminen
Osapuolet katsovat, että kaupan teknisiin esteisiin liittyviä kysymyksiä käsittelevien kansallisten ja alueellisten
viranomaisten yhteistyö sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on tärkeää, jotta voidaan helpottaa sekä alueellista että
osapuolten välistä kauppaa ja yleistä alueellista yhdentymisprosessia ja toteuttaa tähän tähtäävää yhteistyötä.

55 artikla
Avoimuus
1.
Osapuolet vahvistavat uudelleen avoimuusperiaatteen sovellettaessa teknisiä määräyksiä ja standardeja kaupan
teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti.
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2.
Osapuolet tunnustavat teknisiä määräyksiä ja standardeja koskevien tehokkaiden kuulemis-, ilmoitus- ja tietojen
vaihtomenettelyjen merkityksen kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti.
3.
Osapuolet sopivat käynnistävänsä varhaisvaroitusjärjestelyn varmistaakseen, että SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltioille ilmoitetaan etukäteen EU:n uusista terveys- ja kasvinsuojelutoimista, jotka saattavat vaikuttaa EU:hun
suuntautuvaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden vientiin. Osapuolet hyödyntävät parhaalla mahdollisella
tavalla nykyisiä järjestelyjä ja välttävät monenvälisten tai yksipuolisten järjestelyjen tarpeettomia päällekkäisyyksiä.

56 artikla
Kaupan teknisiin esteisiin liittyvät toimenpiteet
Osapuolet sopivat määrittävänsä ja toteuttavansa menettelyjä, joita kaupan teknisiä esteitä koskevassa WTO:n
sopimuksessa tuetaan tarkoituksenmukaisimpina tiettyjen ensisijaisten kysymysten tai alojen kannalta. Seuraavat toimet
ovat mahdollisia:
a) osapuolet tiivistävät yhteistyötään, jotta voidaan helpottaa pääsyä toisen osapuolen markkinoille lisäämällä
molemminpuolista tuntemusta ja ymmärrystä teknisten määräysten, standardien, metrologian, akkreditoinnin ja
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla;
b) osapuolet vaihtavat tietoja, määrittävät ja toteuttavat erityiskysymyksiin ja -aloihin liittyviä tarkoituksenmukaisia
menettelyjä, joita ovat esimerkiksi kansainvälisten standardien noudattaminen, luottamus hankkijan ilmoitukseen
vaatimustenmukaisuudesta, vaatimustenmukaisuuden arviointielinten kansainvälisesti tunnustettu akkreditointi sekä
kansainvälisten tuotetestaus- ja varmennejärjestelmien käyttö;
c) osapuolet määrittävät ja toteuttavat alakohtaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät teknisiin määräyksiin ja vaatimustenmu
kaisuuden arviointiin ja joiden tavoitteena on helpottaa vastavuoroista markkinatuntemusta ja markkinoille pääsyä.
Kyseisiä aloja valittaessa otetaan huomioon keskeiset kaupan alat, mukaan lukien ensisijaiset tuotteet;
d) osapuolet kehittävät yhteistoimia ja toimenpiteitä, joilla tuetaan kaupan teknisiä esteitä koskevaan WTO:n
sopimukseen perustuvien oikeuksien toteutumista ja velvollisuuksien täyttämistä;
e) osapuolet kehittävät yhteisiä näkemyksiä ja toimintatapoja, jotka tarpeen mukaan liittyvät teknisiin sääntelykäy
täntöihin, esimerkiksi avoimuuteen, kuulemiseen, tarpeellisuuteen ja oikeasuhteisuuteen, kansainvälisten standardien
käyttöön, vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin vaatimuksiin, vaikutusten ja riskien arviointiin,
täytäntöönpanoon ja markkinoiden valvontaan;
f) osapuolet edistävät yhteistä etua koskevilla aloilla mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamista, jonka tavoitteena
on kansainvälisten standardien laatiminen, ja kehittävät standardien avulla teknisiä määräyksiä ja vaatimustenmu
kaisuuden arviointimenettelyjä;
g) osapuolet sopivat harkitsevansa ajallaan vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemista aloilla,
joilla on niille molemmille taloudellista merkitystä;
h) osapuolet edistävät yhteistyötä teknisistä määräyksistä, metrologiasta, standardoinnista, testauksesta, varmentamisesta,
tarkastuksesta ja akkreditoinnista vastaavien organisaatioidensa kesken; ja
i) osapuolet edistävät SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden osallistumista kansainvälisiin standardointielimiin.

57 artikla
Kauppa- ja kehityskomitean tehtävät kaupan teknisiin esteisiin liittyvissä kysymyksissä
Osapuolet sopivat siitä, että kauppa- ja kehityskomitean toimivaltaan kuuluu
a) seurata ja kehittää tämän luvun määräysten täytäntöönpanoa;
b) koordinoida ja konsultoida kaupan teknisiä esteitä koskevissa kysymyksissä;
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c) määrittää ensisijaiset alat ja tuotteet sekä niistä johtuvat yhteistyön painopistealat ja arvioida niitä;
d) suosittaa tarvittaessa asianmukaisia muutoksia tähän lukuun; ja
e) käsitellä muita mahdollisia tähän lukuun liittyviä kysymyksiä, joista osapuolet sopivat.

58 artikla
Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu
1.
Osapuolet tunnustavat yhteistyön merkityksen teknisten määräysten, standardien, metrologian, akkreditoinnin ja
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla, kun pyritään saavuttamaan tämän luvun tavoitteet.
2.

Osapuolet sopivat seuraavista yhteistyön painopistealoista:

a) soveltuvien järjestelyjen laatiminen asiantuntemuksen jakamiseksi, myös soveltuva koulutus, jolla varmistetaan SADC:
n talouskumppanuussopimusvaltioiden asianomaisten standardointi- ja vaatimustenmukaisuuden arviointielinten
riittävä ja jatkuva tekninen pätevyys, sekä tällaisten elinten molemminpuolinen yhteisymmärrys osapuolten alueella;
b) SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden valmiuksien kehittäminen teknisten määräysten, metrologian,
standardien, akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla esimerkiksi uudistamalla tai perustamalla
laboratorioita ja muita välineitä. Tässä yhteydessä osapuolet tunnustavat alueellisen yhteistyön lujittamisen tärkeyden
sekä tarpeen ottaa huomioon ensisijaiset tuotteet ja alat;
c) yhdenmukaistettujen teknisten määräysten, standardien, metrologian, akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto soveltuvien kansainvälisten standardien pohjalta SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioissa;
d) tuki SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden osallistumiselle kansainvälisiin standardointi-, akkreditointi- ja
metrologiatoimiin; ja
e) kaupan teknisiä esteitä koskevien neuvonta- ja ilmoituspisteiden perustaminen SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioissa.
VI LUKU

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet
59 artikla
Monenväliset velvoitteet
1.
Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoutuvansa oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka on määrätty sopimuksessa
terveys- ja kasvinsuojelutoimista, jäljempänä ’terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeva WTO:n sopimus’, kansainvälisessä
kasvinsuojeluyleissopimuksessa, jäljempänä ’IPPC’, Codex Alimentarius -komissiossa ja Maailman eläintautijärjestössä,
jäljempänä ’OIE’.
2.

Kyseiset oikeudet ja velvollisuudet ovat pohjana osapuolten tämän luvun mukaisille toimille.

60 artikla
Tavoitteet
Osapuolet sopivat
a) helpottavansa kauppaa ja investointeja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa ja osapuolten välillä varmistaen
samalla, että toimenpiteitä sovelletaan vain siinä määrin kuin on tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai
terveyden suojelemiseksi terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen määräysten mukaisesti;
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b) sitoutuvansa yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueellista yhdentymistä ja erityisesti SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioiden yhteistyötä terveys- ja kasvinsuojelutoimissa sekä puuttua ongelmiin, jotka
johtuvat liitteessä VI lueteltuihin, yhteisesti sovittuihin ensisijaisiin aloihin ja tuotteisiin kohdistuvista terveys- ja
kasvinsuojelutoimista, kiinnittäen asianmukaista huomiota alueelliseen yhdentymiseen;
c) edistävänsä yhteistyötä, jonka tavoitteena on terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyvän asianmukaisen suojatason
hyväksyminen; ja
d) kehittävänsä ja tehostavansa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden teknisiä valmiuksia panna täytäntöön ja
valvoa terveys- ja kasvinsuojelutoimia, mukaan lukien kansainvälisten standardien laajemman käytön ja muiden
kyseisiin toimiin liittyvien kysymysten edistäminen.
61 artikla
Soveltamisala ja määritelmät
1.
Tämän luvun määräyksiä sovelletaan terveys- ja kasvinsuojelutoimiin, sellaisina kuin ne on määritelty terveys- ja
kasvinsuojelutoimia koskevassa WTO:n sopimuksessa.
2.
Tähän lukuun sovelletaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen ja kansainvälisten
standardointielinten eli CODEX Alimentarius -komission, IPPC:n ja OIE:n määritelmiä.

62 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset
1.
Tässä luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevät
osapuolten toimivaltaiset viranomaiset.
2.
Osapuolten on tämän sopimuksen mukaisesti ilmoitettava toisilleen omat toimivaltaiset terveys- ja kasvinsuojeluvi
ranomaisensa ja kaikki muutokset niitä koskeviin tietoihin.

63 artikla
Avoimuus
1.
Osapuolet vahvistavat uudelleen avoimuusperiaatteen, kun sovelletaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia terveys- ja
kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti.
2.
Osapuolet tunnustavat terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien tehokkaiden kuulemis-, ilmoitus- ja tietojenvaihto
menettelyjen merkityksen terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti.
3.
Tuojana toimivan osapuolen on ilmoitettava viejänä toimivalle osapuolelle kaikista tuontia koskevien terveys- ja
kasvinsuojeluvaatimustensa muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa tämän luvun soveltamisalaan kuuluvaan kauppaan.
Osapuolet sitoutuvat ottamaan käyttöön tarvittavat menettelyt tällaisten tietojen vaihtoa varten.
4.
Kun tuontiedellytyksiä määritellään, osapuolet noudattavat vyöhykkeisiin tai osastoihin jakamisen periaatetta
kansainväliset standardit huomioon ottaen. Osapuolet voivat myös yhteistyössä yksilöidä ja ehdottaa tapauskohtaisesti
vyöhykkeitä tai osastoja, joilla on määritetty terveystilanne tai kasvinterveydellinen asema, jotta mahdollisuuksien
mukaan vältetään kaupan keskeytyminen.

64 artikla
Tiedonvaihto
1.
Osapuolet sopivat käynnistävänsä varhaisvaroitusjärjestelmän varmistaakseen, että SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltioille ilmoitetaan etukäteen EU:n uusista terveys- ja kasvinsuojelutoimista, jotka saattavat vaikuttaa EU:hun
suuntautuvaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden vientiin. Kyseinen järjestelmä perustuu tarvittaessa
nykyisiin mekanismeihin.
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2.
Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä eläintautien epidemiologisen valvontaverkoston kehittämiseksi edelleen ja
tekevänsä yhteistyötä kasvinsuojelun alalla. Osapuolet vaihtavat tietoja sellaisten kasvintuhoojien ja tautien
esiintymisestä, jotka aiheuttavat tunnetun ja välittömän vaaran toiselle osapuolelle.

65 artikla
Kauppa- ja kehityskomitean tehtävät terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyvissä kysymyksissä
Osapuolet sopivat, että kauppa- ja kehityskomitean toimivaltaan kuuluu
a) seurata ja kehittää tämän luvun täytäntöönpanoa;
b) antaa neuvoja ja suosituksia, jotta tämän luvun tavoitteet saavutetaan sitä täytäntöönpantaessa;
c) toimia foorumina keskustelua ja tietojenvaihtoa sekä yhteistyötä varten;
d) suosittaa tarvittaessa asianmukaisia muutoksia tähän lukuun;
e) arvioida liitteeseen VI sisältyvää ensisijaisten alojen ja tuotteiden luetteloa sekä siitä johtuvia yhteistyön
painopistealoja;
f) tehostaa yhteistyötä terveys- ja kasvinsuojelutoimien kehittämisessä, soveltamisessa ja soveltamisen valvonnassa; ja
g) keskustella kaikista muista aiheellisista seikoista.

66 artikla
Neuvottelut
Jos jompikumpi osapuoli katsoo toisen osapuolen toteuttaneen toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet
sen markkinoille pääsyyn, on viipymättä järjestettävä tarvittavat neuvottelut asianmukaisen ratkaisun löytämiseksi
terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti. Viestinnän ja tietojenvaihdon helpottamiseksi
osapuolet ilmoittavat tältä osin toisilleen terveys- ja kasvinsuojelualan yhteyspisteissä toimivien asiantuntijoiden nimet ja
osoitteet.

67 artikla
Yhteistyö, valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu
Osapuolet sopivat
a) edistävänsä yhteistyötä osapuolten vastaavien elinten välillä;
b) tekevänsä yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea toimenpiteiden alueellista yhdenmukaistamista ja tarvittavan
sääntelyjärjestelmän ja politiikan kehittämistä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa ja niiden välillä sekä
helpottaa alueiden sisäistä kauppaa ja investointeja; ja
c) tekevänsä yhteistyötä seuraavilla painopistealoilla:
i)

kehitetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden julkisen ja yksityisen sektorin teknisiä valmiuksia, jotta
luodaan edellytykset terveys- ja kasvinsuojeluvalvonnalle, mukaan luettuina tarkastusta, varmentamista, valvontaa
ja sääntelyä koskevat koulutus- ja tiedotustapahtumat;

ii) kehitetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden valmiuksia pitää yllä ja laajentaa mahdollisuuksiaan
päästä markkinoille;
iii) kehitetään valmiuksia, joilla varmistetaan, että käyttöön otetut toimenpiteet eivät aiheuta tarpeettomia kaupan
esteitä, ja samalla tunnustetaan osapuolten oikeudet määrittää asianmukainen suojatasonsa;
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iv) parannetaan terveys- ja kasvinsuojelutoimien täytäntöönpanon ja valvonnan edellyttämiä teknisiä valmiuksia ja
tehostetaan myös kansainvälisten standardien laajempaa käyttöä;
v)

edistetään terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa yhteistyötä
keskittyen erityisesti tehostamaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden ilmoitusmenettelyjä ja
kyselypisteitä sekä käsittelemään muita asianomaisiin kansainvälisiin standardointielimiin liittyviä kysymyksiä;

vi) kehitetään valmiuksia riskinarvioinnin, yhdenmukaistamisen, vaatimustenmukaisuuden, testauksen,
varmentamisen, jäämien valvonnan, jäljitettävyyden ja akkreditoinnin alalla myös uudistamalla tai perustamalla
laboratorioita ja ottamalla käyttöön muita välineitä, jotta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot pystyvät
noudattamaan kansainvälisiä standardeja. Osapuolet tunnustavat tältä osin alueellisen yhteistyön lujittamisen
tärkeyden sekä tarpeen ottaa huomioon tämän luvun mukaisesti määritetyt ensisijaiset tuotteet ja alat; ja
vii) edistetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden osallistumista asianomaisiin kansainvälisiin standardoin
tielimiin.
VII LUKU

Maatalous
68 artikla
Maatalousyhteistyö
1.
Osapuolet korostavat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden maatalousalan merkitystä elintarviketurval
lisuuden, maaseudun työpaikkojen syntymisen, maatilakotitalouksien tulojen lisäämisen ja osallisuutta edistävän
maaseututalouden syntymisen kannalta sekä perustana laajemmalle teollistumiselle ja kestävälle kehitykselle ja tämän
sopimuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
2.
Vientitukien käyttäminen osapuolten välisessä maataloustuotteiden kaupassa on kiellettyä tämän sopimuksen
voimaantulopäivästä lukien.
3.
Perustetaan maatalouskumppanuus EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välille helpottamaan
maataloutta koskevaa osapuolten välistä näkemystenvaihtoa muun muassa elintarviketurvallisuudesta, kehityksestä,
alueellisista arvoketjuista ja yhdentymisestä. Maatalouskumppanuuden piiriin kuuluvat seikat ja sen toimintasäännöt
vahvistetaan 103 artiklassa tarkoitetussa komiteassa toimivien osapuolten yhteisellä sopimuksella.

VIII LUKU

Juoksevat maksut ja pääomanliikkeet
69 artikla
Juoksevat maksut
1.
Jollei 70 ja 71 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sitoutuvat siihen, että ne sallivat kaikki juoksevat
maksut asukkaidensa välillä vapaasti vaihdettavassa valuutassa eivätkä rajoita niitä millään tavoin.
2.
Osapuolet voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 kohdan määräyksiä ei käytetä osapuolten
lakien ja asetusten vastaisten siirtojen tekemiseen.

70 artikla
Suojatoimenpiteet
1.
Jos osapuolten väliset maksut ja pääomanliikkeet poikkeuksellisissa olosuhteissa aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa
vakavia vaikeuksia raha- tai valuuttakurssipolitiikan toteuttamiselle yhdessä tai useammassa SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltiossa taikka yhdessä tai useammassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, EU tai asianomainen SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltio voi toteuttaa maksuihin ja pääomanliikkeisiin liittyviä suojatoimenpiteitä enintään
kuuden (6) kuukauden ajan, jos mainitut toimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen.
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2.
Yhteisneuvostolle on viipymättä ilmoitettava mahdollisen suojatoimenpiteen käyttöönotosta ja mahdollisimman
pian sen poistamisaikataulusta.

71 artikla
Maksutaseongelmat
Jos yhdellä tai useammalla Euroopan unionin jäsenvaltiolla tai jollakin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiolla on
vakavia maksutaseongelmia tai ulkoisia rahoitusvaikeuksia tai tällainen tilanne uhkaa sitä, se voi WTO-sopimuksessa ja
Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ottaa käyttöön rajoittavia
toimenpiteitä, joiden on oltava määräaikaisia ja jotka eivät saa olla laajempia kuin mitä maksutasetilanteen korjaamiseksi
on tarpeen. Osapuoli, joka on ottanut käyttöön tai pitänyt voimassa tällaiset toimenpiteet, ilmoittaa niistä viipymättä
toiselle osapuolelle ja toimittaa mahdollisimman pian aikataulun kyseisten toimenpiteiden lopettamista varten.

IX LUKU

Palvelukauppa ja investoinnit
72 artikla
Tavoitteet
Osapuolet tunnustavat palvelukaupan ja investointien kasvavan merkityksen niiden talouden kehittämiselle ja vahvistavat
Cotonoun sopimuksen 41–43 artiklan mukaiset palveluja koskevat sitoumuksensa sekä palvelukaupan yleissopimuksen,
jäljempänä ’GATS’, mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa.

73 artikla
Palvelukauppa
1.
Osapuolet voivat neuvotella palvelukaupasta tämän sopimuksen soveltamisalan laajentamiseksi. Botswana, Lesotho,
Mosambik ja Swazimaa, jäljempänä ’osallistuvat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot’, sekä EU ovat tältä osin
käynnistäneet palvelukauppaa koskevat neuvottelut, ja ne aikovat jatkaa näitä neuvotteluja.
2.

EU:n ja osallistuvien SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden neuvotteluja ohjaavat seuraavat periaatteet:

a) neuvotteluissa on käsiteltävä palvelukaupan vapauttamisen määritelmiä ja periaatteita;
b) neuvotteluissa on käsiteltävä sitoumusluetteloita, joissa esitetään palvelukaupan vapauttamiseen sovellettavat
edellytykset. Tällaiset edellytykset on lueteltava kunkin vapautettavan alan kohdalta, ja niihin on tarvittaessa
sisällytettävä markkinoillepääsyä ja kansallista kohtelua koskevat rajoitukset sekä vapauttamisten siirtymäajat;
c) neuvotteluissa on käsiteltävä myös säännöksiä, joilla tuetaan palvelukaupan vapauttamista;
d) palvelukaupan vapauttamisen on täytettävä GATS-sopimuksen V artiklan vaatimukset;
e) palvelukaupan vapauttamisen on tapahduttava molemminpuolisesti ja epäsymmetrisesti siten, että osallistuvien
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden kehitystarpeet otetaan huomioon. Tämän tuloksena mukaan voidaan
ottaa yhteistyötä ja erityis- tai erilliskohtelua koskevia määräyksiä;
f) neuvottelujen on perustuttava nykyisten voimassa olevien oikeudellisten puitteiden soveltuviin säännöksiin.
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3.
EU ja osallistuvat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot sopivat yhteistyöstä, jolla vahvistetaan osallistuvien
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden sääntelypuitteita ja tuetaan 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti käytävien
neuvottelujen tuloksena saatavien sitoumusten täytäntöönpanoa. Osapuolet tunnustavat, että kaupan valmiuksien
vahvistaminen 13 artiklan 8 kohdan mukaisesti voi tukea taloudellisen toiminnan kehitystä.
4.
Jos osapuoli, joka ei ole osapuolena 1 ja 2 kohdan mukaisesti neuvotellussa palvelukauppasopimuksessa, haluaa
liittyä siihen, se voi neuvotella mainittua sopimusta koskevat liittymisehtonsa.
5.
Jos jokin 1 ja 4 kohdassa mainituista neuvotteluista syntyvä sopimus antaisi lopputuloksen, joka osoittautuisi
yhteensopimattomaksi SADC:n alueellisten palvelupuitteiden tulevan kehityksen kanssa, osapuolten on neuvottelemalla
saatettava tämä sopimus vastaamaan tällaisia alueellisia puitteita siten, että samalla varmistetaan etujen tasapaino.

74 artikla
Kauppa ja investoinnit
1.
EU ja osallistuvat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot sopivat 13 artiklan 6 kohdan mukaisesti investointeja
koskevasta yhteistyöstä ja voivat myöhemmin harkita neuvottelevansa investointisopimuksen talouden muille aloille kuin
palvelualalle.
2.
Jos osapuoli, joka ei ole osapuolena 1 ja 2 kohdan mukaisesti neuvotellussa investointisopimuksessa, haluaa liittyä
siihen, se voi neuvotella mainittua sopimusta koskevat liittymisehtonsa.
3.
Jos jokin 1 ja 2 kohdassa mainituista neuvotteluista syntyvä sopimus antaisi lopputuloksen, joka osoittautuisi
yhteensopimattomaksi SADC:n alueellisten investointipuitteiden tulevan kehityksen kanssa, osapuolten on yhdessä
pyrittävä saattamaan tämä sopimus vastaamaan tällaisia alueellisia puitteita siten, että samalla varmistetaan etujen
tasapaino.

III OSA
RIITOJEN VÄLTTÄMINEN JA RATKAISEMINEN

I LUKU

Tavoite ja soveltamisala
75 artikla
Tavoite
1.
III osan tavoitteena on välttää tai ratkaista osapuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja
soveltamista, jotta voidaan saavuttaa yhteisesti sovittu ratkaisu, jos se on mahdollista.
2.
Riidoissa, jotka koskevat SACU:n yhteistä toimintaa, SACU toimii sopimuksen tämän osan osalta yhdessä ja EU
toimii SACU:a kohtaan samoin.
3.
Riidoissa, jotka koskevat jonkin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion erillistä toimintaa, kyseinen SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltio toimii sopimuksen tämän osan osalta yksin ja EU toimii ainoastaan sitä valtiota
kohtaan, jonka se katsoo rikkoneen tämän sopimuksen määräystä.

76 artikla
Soveltamisala
1.
III osaa sovelletaan mahdollisiin riitoihin, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista, ellei
nimenomaisesti toisin määrätä.
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2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Cotonoun sopimuksen 98 artiklassa määrättyä menettelyä sovelletaan,
kun kyseessä on riita, joka koskee osapuolten väliseen kehitysyhteistyöhön liittyvää rahoitusta.

II LUKU

Neuvottelut ja sovittelu
77 artikla
Neuvottelut
1.
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki 76 artiklassa tarkoitetut riidat käymällä neuvotteluja vilpittömässä mielessä
ja siten, että tavoitteena on päästä sovintoratkaisuun.
2.
Osapuolen on pyydettävä neuvotteluja esittämällä toiselle osapuolelle kirjallinen pyyntö, jossa nimetään kyseessä
oleva toimenpide sekä ne tämän sopimuksen määräykset, joiden vastaisia osapuoli katsoo toimenpiteen olevan, ja
pyynnöstä lähetetään kopio kauppa- ja kehityskomitealle.
3.
Neuvottelut on järjestettävä neljänkymmenen (40) päivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö on otettu vastaan.
Neuvottelut on katsottava loppuunsuoritetuiksi kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta,
ellei kumpikin osapuoli hyväksy neuvottelujen jatkamista. Kaikki neuvottelujen aikana annetut tiedot ovat luottamuk
sellisia.
4.
Neuvottelut kiireellisistä asioista, myös niistä, jotka koskevat pilaantuvia tavaroita tai kausitavaroita, on järjestettävä
viidentoista (15) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ja ne on katsottava loppuunsuoritetuiksi
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
5.
Jos neuvotteluja ei järjestetä 3 tai 4 kohdassa määrätyissä määräajoissa tai jos neuvottelut on saatettu päätökseen,
mutta yhteisesti sovittuun ratkaisuun ei ole päästy, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin
muodostamista 79 artiklan mukaisesti.

78 artikla
Sovittelu
1.
Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisesti sovittuun ratkaisuun, osapuolet voivat sopia sovittelijan käyttämisestä.
Jolleivät osapuolet toisin sovi, sovittelun tehtävänä on neuvotteluja koskevassa pyynnössä tarkoitettu kysymys.
2.
Jolleivät osapuolet pääse sovittelijasta sopimukseen viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun sovittelupyynnöstä
on sovittu, kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö valitsee sovittelijan arvalla 94
artiklassa tarkoitettujen sellaisten henkilöiden joukosta, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia. Valinta on
tehtävä kahdenkymmenenviiden (25) päivän kuluessa siitä, kun sovittelupyynnöstä tehty sopimus on jätetty, ja
kummankin osapuolen edustajan läsnäollessa. Sovittelija kutsuu koolle osapuolten kokouksen viimeistään
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa valinnastaan. Hänen on saatava kunkin osapuolen selvitykset viimeistään
viisitoista (15) päivää ennen kokousta ja annettava lausuntonsa viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää valintansa
jälkeen.
3.
Sovittelijan lausuntoon voi sisältyä suositus siitä, miten riita olisi ratkaistava tämän sopimuksen määräysten
mukaisesti. Sovittelijan lausunto ei ole sitova.
4.
Osapuolet voivat sopia 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen muuttamisesta. Myös sovittelija voi päättää näiden
määräaikojen muuttamisesta joko jonkin osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kyseisen osapuolen kohtaamien
erityisten vaikeuksien tai tapauksen monimutkaisuuden vuoksi.
5.
Sovittelua sisältävät menettelyt, erityisesti kaikki osapuolten näiden menettelyjen aikana paljastamat tiedot ja
esittämät kannat, ovat luottamuksellisia.
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Riitojen ratkaisumenettely
79 artikla
Välimiesmenettelyn aloittaminen
1.
Jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan riitaa 77 artiklassa määrättyjen neuvottelujen avulla tai
turvautumalla 78 artiklassa tarkoitettuun sovitteluun, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin asettamista.
2.
Välimiespaneelin asettamista koskeva pyyntö on tehtävä valituksen kohteena olevalle osapuolelle sekä kauppa- ja
kehityskomitealle kirjallisesti. Valituksen tehneen osapuolen on pyynnössään nimettävä kohteena oleva erityinen
toimenpide ja selitettävä, millä tavoin kyseinen toimenpide rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä.

80 artikla
Välimiespaneelin asettaminen
1.

Välimiespaneeli koostuu kolmesta (3) välimiehestä.

2.
Kummankin osapuolen on nimettävä välimies kymmenen (10) päivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö välimies
paneelin perustamisesta on otettu vastaan. Nimetyt kaksi (2) välimiestä nimeävät kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa
siitä päivästä, jona pyyntö välimiespaneelin perustamisesta on otettu vastaan, kolmannen välimiehen, joka toimii
välimiespaneelin puheenjohtajana. Välimiespaneelin puheenjohtaja ei ole kummankaan osapuolen kansalainen eikä asu
pysyvästi kummankaan osapuolen alueella.
3.
Ellei kaikkia kolmea (3) välimiestä nimetä kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa tai jos jompikumpi osapuoli
jättää kymmenen (10) päivän kuluessa kolmannen välimiehen nimeämisestä nimettyjä välimiehiä koskevan perustellun
kirjallisen vastalauseen kauppa- ja kehityskomitealle, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää kauppa- ja kehityskomitean
puheenjohtajaa tai tämän valtuuttamaa henkilöä valitsemaan arvalla kaikki kolme (3) jäsentä 94 artiklan mukaisesti
laaditusta luettelosta siten, että yksi valitaan valituksen tehneen osapuolen ehdokkaista, yksi valituksen kohteena olevan
osapuolen ehdokkaista ja yksi osapuolten puheenjohtajiksi valitsemista henkilöistä. Jos osapuolet pääsevät sopimukseen
yhdestä tai useammasta välimiespaneelin jäsenestä, kaikki jäljelle jäävät jäsenet valitaan tässä kohdassa määrättyä
menettelyä noudattaen.
4.
Kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö valitsee välimiehet viiden (5) päivän
kuluessa siitä, kun jommankumman osapuolen esittämä 3 kohdassa tarkoitettu pyyntö on otettu vastaan, ja kummankin
osapuolen edustajan läsnäollessa.
5.

Välimiespaneelin asettamispäivä on päivä, jona sen kolme (3) välimiestä lopullisesti valitaan.

81 artikla
Paneelin väliraportti
Välimiespaneelin on annettava osapuolille väliraportti, johon sisältyvät sekä kuvaileva osuus että välimiespaneelin
havainnot ja päätelmät, yleensä viimeistään sadankahdenkymmenen (120) päivän kuluessa välimiespaneelin asettamis
päivästä. Kiireellisissä tapauksissa määräaika on kuusikymmentä (60) päivää. Osapuolet voivat esittää välimiespaneelille
kirjallisia huomautuksia tiettyjen väliraportin sisältämien seikkojen johdosta viidentoista (15) päivän kuluessa raportin
esittämisestä.
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82 artikla
Välitystuomio
1.
Välimiespaneeli ilmoittaa tuomiostaan osapuolille sekä kauppa- ja kehityskomitealle sadanviidenkymmenen (150)
päivän kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Jos välimiespaneeli katsoo, että määräaikaa ei pystytä noudattamaan,
sen puheenjohtajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti osapuolille sekä kauppa- ja kehityskomitealle ja mainittava syyt
viivästykseen sekä päivämäärä, jona paneeli aikoo saada työnsä päätökseen. Välitystuomiosta olisi joka tapauksessa
ilmoitettava viimeistään sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluttua välimiespaneelin asettamispäivästä.
2.
Kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien pilaantuvia tavaroita ja kausitavaroita koskevat tapaukset, välimiespaneelin
olisi kaikin keinoin pyrittävä antamaan tuomionsa yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa asettamispäivästään.
Välimiespaneeli voi tehdä kymmenen (10) päivän kuluessa asettamispäivästään alustavan ratkaisun siitä, katsotaanko asia
kiireelliseksi.
3.
Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää välimiespaneelia antamaan suosituksen siitä, miten valituksen kohteena olevan
osapuolen on toimittava noudattaakseen välitystuomiota.

83 artikla
Välitystuomion noudattaminen
Valituksen kohteena olevan osapuolen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet välitystuomion noudattamiseksi, ja
osapuolten on pyrittävä sopimukseen välitystuomion noudattamista koskevasta määräajasta.

84 artikla
Välitystuomion noudattamista koskeva kohtuullinen määräaika
1.
Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava valituksen tehneelle osapuolelle sekä kauppa- ja kehitysko
mitealle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun osapuolet ovat saaneet ilmoituksen
välitystuomiosta, kohtuullinen määräaika, jonka se tarvitsee saattaakseen tilanteensa välitystuomion mukaiseksi.
2.
Valituksen kohteena olevan osapuolen ilmoituksen jälkeen osapuolet pyrkivät sopimaan yhdessä kohtuullisesta
määräajasta. Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä välitystuomion noudattamisen edellyttämästä kohtuullisesta
määräajasta, valituksen tehneen osapuolen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 1 kohdan mukaisesta
tiedoksiannosta pyydettävä kirjallisesti alkuperäistä välimiespaneelia määrittämään kohtuullisen määräajan pituus.
Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti valituksen kohteena olevalle osapuolelle sekä kauppa- ja kehitysko
mitealle. Välimiespaneeli ilmoittaa tuomiostaan osapuolille sekä kauppa- ja kehityskomitealle kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
3.
Määrittäessään kohtuullisen määräajan pituutta välimiespaneelin on otettava huomioon aika, jonka valituksen
kohteena oleva osapuoli yleensä tarvitsee sellaisten verrattavissa olevien lainsäädäntö- tai hallintotoimenpiteiden
antamiseen, jotka valituksen kohteena oleva osapuoli on nimennyt tarpeellisiksi tuomion noudattamista varten. Välimies
paneelin on myös otettava huomioon kapasiteettirajoitukset ja erilaiset kehitystasot, jotka voivat vaikuttaa valituksen
kohteena olevan osapuolen mahdollisuuksiin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.
4.
Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan
80 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika välimiespaneelin ratkaisun tiedoksiantamiselle on neljäkymmentäviisi (45)
päivää 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.
5.

Kohtuullista määräaikaa voidaan jatkaa osapuolten sopimuksella.
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85 artikla
Välitystuomion noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu
1.
Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava valituksen tehneelle osapuolelle sekä kauppa- ja kehitysko
mitealle ennen kohtuullisen määräajan päättymistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion
noudattamiseksi.
2.
Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä 1 kohdan nojalla ilmoitettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta tämän
sopimuksen määräysten kanssa, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää kirjallisesti alkuperäistä välimiespaneelia
ratkaisemaan asian. Tällaisessa pyynnössä on mainittava kyseinen toimenpide ja selitettävä, miksi se ei ole yhteensopiva
tämän sopimuksen määräysten kanssa. Välimiespaneeli antaa tuomionsa tiedoksi yhdeksänkymmenen (90) päivän
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kiireellisissä tapauksissa, mukaan luettuina pilaantuvia tavaroita ja kausitavaroita
koskevat tapaukset, välimiespaneelin on annettava tuomionsa neljänkymmenenviiden 45 päivän kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta.
3.
Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan
80 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika välimiespaneelin ratkaisun tiedoksiantamiselle on sataviisi (105) päivää
2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.

86 artikla
Välitystuomion noudattamatta jättämisestä seuraavat väliaikaiset korjaavat toimenpiteet
1.
Jos valituksen kohteena oleva osapuoli ei ilmoita välitystuomion noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä
ennen kohtuullisen määräajan päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, että 85 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettu
toimenpide ei ole tämän sopimuksen määräysten kanssa yhteensopiva, valituksen kohteena olevan osapuolen on
valituksen tehneen osapuolen niin vaatiessa tarjottava korvausta. Korvaus voi muodostua rahallisesta korvauksesta tai
sisältää sellaisen, vaikka mikään tässä sopimuksessa ei velvoita valituksen kohteena olevaa osapuolta tarjoamaan
rahallista korvausta.
2.
Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kohtuullisen määräajan
päättymisestä tai 85 artiklan nojalla annetusta välitystuomiosta, jonka mukaan toimenpide ei ole tämän sopimuksen
määräysten mukainen, valituksen tehneellä osapuolella on oikeus toteuttaa soveltuvia toimenpiteitä ilmoitettuaan tästä
valituksen kohteena olevalle osapuolelle.
3.
Päättäessään tällaisista toimenpiteistä valituksen tehneen osapuolen on pyrittävä valitsemaan rikkomiseen nähden
oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotka vähiten vaikuttavat tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja otettava
huomioon niiden vaikutus valituksen kohteena olevan osapuolen ja yksittäisten SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioiden talouteen.
4.
Jos EU ei ilmoita välitystuomion noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä ennen kohtuullisen määräajan
päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, että 85 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettu toimenpide ei ole tästä
sopimuksesta johtuvien osapuolten velvollisuuksien mukainen, ja jos valituksen tehnyt osapuoli väittää, että kyseiset
toimenpiteet aiheuttaisivat merkittävää vahinkoa sen taloudelle, EU:n on harkittava rahallisen korvauksen tarjoamista.
5.
EU:n on harjoitettava asianmukaista pidättyväisyyttä hakiessaan korvausta tai hyväksyessään toimenpiteitä 1 tai 2
kohdan nojalla.
6.
Korvauksen tai soveltuvien toimenpiteiden on oltava tilapäisiä, ja niitä voidaan jatkaa ainoastaan siihen asti, että
tämän sopimuksen määräysten vastaiseksi katsottu toimenpide peruutetaan tai sitä muutetaan sen saattamiseksi
sopimuksen mukaiseksi tai että osapuolet ovat sopineet riidan ratkaisemisesta.
7.
Tämän sopimuksen 86 ja 87 artiklaa sovellettaessa soveltuvilla toimenpiteillä tarkoitetaan samanlaisia toimenpiteitä
kuin WTO-sopimuksen liitteessä 2 olevan, riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen,
jäljempänä ’riitojen ratkaisemista koskeva sopimus’ nojalla käytettävissä olevat toimenpiteet.
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87 artikla
Välitystuomioiden

noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden
toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen

tarkastelu

soveltuvien

1.
Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava valituksen tehneelle osapuolelle sekä kauppa- ja kehitysko
mitealle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi, ja pyynnöstään, joka koskee valituksen
tehneen osapuolen soveltamien asianmukaisten toimenpiteiden lopettamista.
2.
Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ilmoitetun toimenpiteen yhteensopivuudesta sopimuksen määräysten kanssa
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä, valituksen tehneen osapuolen on pyydettävä kirjallisesti
alkuperäistä välimiespaneelia ratkaisemaan asia. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava valituksen kohteena olevalle
osapuolelle sekä kauppa- ja kehityskomitealle. Välitystuomiosta on ilmoitettava osapuolille sekä kauppa- ja kehitysko
mitealle neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos välimiespaneeli päättää, että
välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide ei ole tämän sopimuksen määräysten mukainen, välimiespaneeli
määrittää, voiko valituksen tehnyt osapuoli jatkaa asianmukaisten toimenpiteiden soveltamista. Jos välimiespaneeli
päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide on tämän sopimuksen määräysten mukainen,
soveltuvat toimenpiteet lopetetaan.
3.
Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 80
artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika välimiespaneelin ratkaisun tiedoksiantamiselle on kuusikymmentä (60) päivää 2
kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta.

IV LUKU

Yhteiset määräykset
88 artikla
Yhteisesti sovittu ratkaisu
Osapuolet voivat milloin tahansa päästä yhteisesti sovittuun ratkaisuun tässä luvussa tarkoitetussa riidassa. Niiden on
ilmoitettava kauppa- ja kehityskomitealle sekä välimiespaneelille kaikista tällaisista ratkaisuista. Kun yhteisesti sovittu
ratkaisu on hyväksytty, riitojenratkaisumenettely päätetään.

89 artikla
Työjärjestys ja menettelysäännöt
1.
Osapuolet sopivat kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta työjärjestyksestä ja
menettelysäännöistä, jotka yhteisneuvosto hyväksyy.
2.
Välimiespaneelin kaikki kokoukset ovat yleisölle avoimia työjärjestyksen mukaisin edellytyksin, ellei välimiespaneeli
toisin päätä omasta aloitteestaan tai osapuolten pyynnöstä. Välimiespaneeli kokoontuu suljettuun istuntoon silloin, kun
osapuolen näkökanta tai väitteet sisältävät luottamuksellisia tietoja.

90 artikla
Tiedot ja tekniset neuvot
Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia tietoja kaikista lähteistä, myös riidan
osapuolina olevilta osapuolilta, joita se pitää asianmukaisina välimiesmenettelyn kannalta. Välimiespaneelilla on myös
oikeus hankkia asianmukaisiksi katsomansa asiantuntijalausunnot. Muut asiaan liittyvät tahot saavat toimittaa amicus
curiae -lausumia välimiespaneelille työjärjestyksen mukaisin edellytyksin. Kaikki tällä tavoin saadut tiedot on ilmoitettava
osapuolille, ja niiden johdosta on voitava esittää huomautuksia.
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91 artikla
Vastineiden kieli
1.

Osapuolten kirjalliset ja suulliset vastineet voidaan esittää millä tahansa osapuolten virallisella kielellä.

2.
Osapuolet pyrkivät sopimaan yhteisestä työkielestä kaikkien tämän osan mukaisten erityismenettelyjen osalta. Jos
osapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisestä työkielestä, kumpikin osapuoli järjestää kirjallisten vastineiden kääntämisen
ja kuulemisten tulkkauksen valituksen kohteena olevan osapuolen valitsemalle kielelle ja maksaa tästä aiheutuvat
kustannukset, ellei tämä kieli ole kyseisen osapuolen virallinen kieli. Pyrittäessä sopimaan yhteisestä työkielestä EU:n on
otettava huomioon kyseisten kustannusten mahdollinen vaikutus SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioihin.

92 artikla
Tulkintasäännöt
Välimiespaneelin on tulkittava tämän sopimuksen määräyksiä yleisen kansainvälisen oikeuden tavanomaisten tulkinta
sääntöjen, myös valtiosopimusoikeutta koskevassa Wienin yleissopimuksessa määrättyjen tulkintasääntöjen mukaisesti.
Välitystuomioilla ei voida lisätä eikä vähentää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita.

93 artikla
Välitystuomio
1.
Välimiespaneelin on kaikin keinoin pyrittävä tekemään kaikki päätökset yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei
päästä, asiasta on päätettävä äänten enemmistöllä.
2.
Päätöksessä esitetään tosiseikat, tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä havaintojen ja
niihin pohjautuvien päätelmien syyt. Kauppa- ja kehityskomitea asettaa välitystuomiot yleisön saataville, ellei se toisin
päätä.

94 artikla
Välimiesten luettelo
1.
Kauppa- ja kehityskomitea laatii viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta
luettelon kahdestakymmenestäyhdestä (21) henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä.
Kumpikin osapuoli valitsee kahdeksan (8) henkilöä toimimaan välimiehinä. Osapuolet sopivat myös viidestä (5)
henkilöstä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajana.
Kauppa- ja kehityskomitea varmistaa, että luetteloa ylläpidetään aina tämän artiklan mukaisesti.
2.
Välimiehillä on oltava erityistä asiantuntemusta tai kokemusta tämän sopimuksen piiriin kuuluvista kysymyksistä
tai oikeudellisista kysymyksistä ja kansainvälisestä kaupasta. Välimiesten on oltava riippumattomia ja toimittava
yksilöinä, he eivät saa ottaa ohjeita miltään organisaatiolta tai hallitukselta, heillä ei saa olla sidoksia minkään osapuolen
hallitukseen ja heidän on noudatettava työjärjestykseen liitettyjä menettelysääntöjä.
3.
Kauppa- ja kehityskomitea voi laatia lisäluettelon viidestätoista (15) henkilöstä, joilla on alakohtaista
asiantuntemusta tämän sopimuksen piiriin kuuluvista kysymyksistä. Kun käytetään 80 artiklan mukaista valintame
nettelyä, kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtaja voi kummankin osapuolen suostumuksella hyödyntää tällaista
alakohtaista luetteloa.
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95 artikla
Suhde WTO:n jäsenyysvelvoitteisiin
1.
Tämän sopimuksen nojalla perustetut välityselimet eivät käsittele riitoja, jotka koskevat WTO-sopimuksesta
johtuvia osapuolen oikeuksia ja velvoitteita.
2.
Turvautuminen tämän sopimuksen riitojenratkaisusäännöksiin ei rajoita mahdollisia WTO-sopimukseen perustuvia
toimia, riitojen ratkaisu mukaan luettuna. Jos osapuoli kuitenkin on aloittanut tiettyä toimenpidettä koskevan riitojenrat
kaisumenettelyn tämän sopimuksen tai WTO-sopimuksen mukaisesti, se ei voi aloittaa samaa toimenpidettä koskevaa
riitojenratkaisumenettelyä toisella foorumilla ennen ensimmäisen menettelyn päättymistä. Osapuolen katsotaan
aloittaneen tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla WTO-sopimuksen mukaisen riitojenratkaisumenettelyn, jos se pyytää
paneelin perustamista WTO:n riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 6 artiklan mukaisesti.
3.
Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymää
velvoitteiden keskeyttämistä.

96 artikla
Määräajat
1.
Kaikki tässä osassa tarkoitetut määräajat, myös välimiespaneelille välitystuomion ilmoittamista varten asetettu
määräaika, lasketaan kalenteripäivinä alkaen sitä toimea tai tosiseikkaa seuraavasta päivästä, johon ne viittaavat.
2.

Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella pidentää kaikkia tässä osassa mainittuja määräaikoja.

IV OSA
YLEISET POIKKEUKSET

97 artikla
Yleinen poikkeuslauseke
Edellyttäen että toimenpiteitä ei sovelleta tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään sellaisten
osapuolten välillä, joissa vallitsevat samankaltaiset olosuhteet, taikka kansainvälisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen,
tämän sopimuksen määräysten ei saa tulkita estävän kumpaakaan osapuolta ottamasta käyttöön tai soveltamasta
toimenpiteitä, jotka
a) ovat tarpeen yleisen moraalin suojelemiseksi;
b) ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;
c) liittyvät kullan tai hopean tuontiin tai vientiin;
d) ovat välttämättömiä sellaisten lakien tai määräysten noudattamisen turvaamiseksi, jotka eivät ole ristiriidassa tämän
sopimuksen määräysten kanssa, mukaan lukien tullien täytäntöönpanoon, GATT-sopimuksen XVII artiklan ja
II artiklan 4 kohdan mukaisten monopolien täytäntöönpanoon, patenttien, tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien
suojaan sekä petoksellisten toimintatapojen ehkäisemiseen liittyvät lait tai määräykset;
e) liittyvät vankityönä valmistettuihin tuotteisiin;
f) ovat tarpeen taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi;
g) liittyvät ehtyvien luonnonvarojen suojeluun, jos tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen ohella rajoitetaan kotimark
kinoiden tuotantoa tai kulutusta;
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h) toteutetaan niiden velvoitteiden noudattamiseksi, joista määrätään missä tahansa valtioiden välisessä perushyödykeso
pimuksessa, joka on GATT-sopimuspuolille esitettyjen ja niiden hyväksymien kriteereiden mukainen tai joka on
itsessään osapuolille esitetty ja niiden hyväksymä (1);
i) sisältävät kotimaisten ainesten viennin rajoituksia, jotka ovat tarpeen kyseisten ainesten riittävän määrän
varmistamiseksi kotimaisen jalostusteollisuuden käyttöön aikana, jolloin näiden ainesten kotimarkkinahintoja
pidetään valtion vakauttamisohjelman mukaisesti maailmanmarkkinahintoja alempina; edellyttäen, että kyseiset
rajoitukset eivät lisää kyseisen kotimaisen teollisuuden vientiä tai sille myönnettyä suojelua eivätkä ole tämän
sopimuksen syrjimättömyyttä koskevien määräysten vastaisia; tai
j) ovat olennaisen tärkeitä tuotteiden hankkimiseksi tai jakelemiseksi yleisesti tai paikallisesti niukkojen hyödykkeiden
osalta sillä edellytyksellä, että tällaiset toimenpiteet ovat yhdenmukaisia sen periaatteen kanssa, jonka mukaan kaikilla
osapuolilla on oikeus tasavertaiseen osuuteen tällaisten tuotteiden kansainvälisestä tarjonnasta, ja että kaikki sellaiset
toimenpiteet, jotka eivät ole tämän sopimuksen muiden määräysten mukaisia, keskeytetään heti, kun niiden käyttöön
ottamiseen johtaneet olosuhteet eivät enää vallitse.

98 artikla
Turvallisuuteen perustuvat poikkeukset
1.

Mikään tässä sopimuksessa ei

a) velvoita kumpaakaan osapuolta toimittamaan tietoja, joiden paljastamista se pitää tärkeiden turvallisuusetujensa
vastaisina;
b) estä kumpaakaan osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä, jos se katsoo ne välttämättömiksi suojellessaan keskeisiä
turvallisuusetujaan, jotka
i)

liittyvät halkeavaan materiaaliin tai sen johdannaisaineisiin; tai

ii) liittyvät aseiden, ammusten tai muiden sotatarvikkeiden kauppaan tai muiden sellaisten tarvikkeiden ja sellaisen
materiaalin kauppaan, jota käydään puolustuslaitosten tarpeita varten; tai
iii) toteutetaan sodan tai muun kansainvälisissä suhteissa ilmenevän hätätilanteen aikana; tai
c) estä toista osapuolta ryhtymästä toimenpiteisiin, joilla se täyttää Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia
velvoitteitaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
2.
Kauppa- ja kehityskomitealle on toimitettava tiedot 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti toteutetuista
toimenpiteistä ja niiden soveltamisen päättymisestä.

99 artikla
Verotus
1.
Mikään tässä sopimuksessa tai sen nojalla hyväksytyssä järjestelyssä ei voi estää kumpaakaan osapuolta tekemästä
eroa eri tilanteessa olevien veronmaksajien välillä erityisesti näiden asuinpaikan osalta tai sen osalta, minne niiden
pääoma on sijoitettu, kun ne soveltavat verolainsäädäntönsä asiaa koskevia säännöksiä.
2.
Tämän sopimuksen määräyksiä tai tämän sopimuksen mukaisesti toteutettuja järjestelyjä ei voida tulkita niin, että
ne estävät sellaisen toimenpiteen käyttöönoton tai täytäntöönpanon, jonka tarkoituksena on kaksinkertaisen verotuksen
välttämisestä tehtyjen sopimusten tai muiden verotusjärjestelyjen taikka osapuolen sisäisen verolainsäädännön
säännösten mukaisesti estää verojen kiertäminen kokonaan tai osittain.
(1) Tässä alakohdassa määrätty poikkeus koskee kaikkia perushyödykesopimuksia, jotka ovat talous- ja sosiaalineuvoston 28 päivänä
maaliskuuta 1947 antamassa päätöslauselmassa 30 (IV) hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia.
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3.
Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta minkään verosopimuksen nojalla kummallekaan osapuolelle
kuuluviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Jos tämä sopimus ja tällainen verosopimus ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan
siltä osin verosopimusta.

V OSA
INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

100 artikla
Yhteisneuvosto
Perustetaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden ja EU:n yhteinen neuvosto, jäljempänä ’yhteisneuvosto’,
valvomaan ja hallinnoimaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

101 artikla
Kokoonpano ja tehtävät
1.
Yhteisneuvosto koostuu EU:n neuvoston ja Euroopan komission asianomaisista jäsenistä tai heidän edustajistaan
sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden asianomaisista ministereistä tai heidän edustajistaan. Yhteisneuvoston
ensimmäisen kokouksen puheenjohtajina toimivat osapuolet yhdessä.
2.
Niiden asioiden osalta, joissa SACU toimii yhdessä tätä sopimusta sovellettaessa, SACU toimii yhdessä tämän
määräyksen piiriin kuuluvissa asioissa, ja EU kohtelee SACU:a sen mukaisesti. Niiden asioiden osalta, joissa SACU:n
jäsenvaltiot toimivat erikseen tämän määräyksen piiriin kuuluvissa asioissa, kukin SACU:n jäsenvaltio toimii mainitulla
tavalla ja EU kohtelee sitä sen mukaisesti.
3.
Rajoittamatta Cotonoun sopimuksen 15 artiklassa määriteltyjä ministerineuvoston tehtäviä yhteisneuvoston
tehtävänä on
a) olla vastuussa tämän sopimuksen toiminnasta ja täytäntöönpanosta ja seurata sen tavoitteiden toteutumista;
b) tarkastella tähän sopimukseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat osapuolten yhteistä etua ja vaikuttavat
niiden väliseen kauppaan;
c) tarkastella osapuolten tämän sopimuksen tarkistamiseksi tekemiä ehdotuksia ja suosituksia;
d) antaa soveltuvia suosituksia;
e) seurata osapuolten talous- ja kauppasuhteiden kehittymistä;
f) seurata ja arvioida tämän sopimuksen yhteistyömääräysten vaikutusta kestävään kehitykseen;
g) seurata ja tarkastella saavutettua edistystä kaikissa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;
h) vahvistaa oma työjärjestyksensä;
i) laatia kauppa- ja kehityskomitean työjärjestys;
j) seurata kauppa- ja kehityskomitean työtä; ja
k) huolehtia kaikista muista tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista.
4.
Yhteisneuvosto voi esittää säännöllisin väliajoin Cotonoun sopimuksen 15 artiklalla perustetulle ministerineu
vostolle kertomuksen tämän sopimuksen toiminnasta.
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102 artikla
Päätösvalta ja päätöksentekomenettelyt
1.
Yhteisneuvosto käyttää päätösvaltaa kaikissa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa sopimuksen
tavoitteiden saavuttamiseksi.
2.
Yhteisneuvoston päätökset tehdään yksimielisesti, ja ne sitovat osapuolia. Osapuolten on toteutettava päätösten
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet omia sisäisiä menettelyjään noudattaen.
3.
Menettelytapoja ja riitojenratkaisumenettelyjä koskevissa asioissa yhteisneuvosto tekee päätöksensä ja antaa
suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella.
4.
Yhteisneuvosto kokoontuu säännöllisesti, enintään kahden (2) vuoden välein, ja poikkeuksellisesti olosuhteiden
vaatiessa, jos osapuolet niin sopivat.

103 artikla
Kauppa- ja kehityskomitea
1.
Yhteisneuvostoa avustaa sen tehtävien hoitamisessa tavallisimmin osapuolten korkean tason virkamiesedustajista
koostuva kauppa- ja kehityskomitea.
2.
Kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen yhden vuoden ajan kummankin osapuolen
edustaja. Kauppa- ja kehityskomitean ensimmäisen kokouksen puheenjohtajina toimivat osapuolet yhdessä.
3.

Komitea voi perustaa erityisiä teknisiä ryhmiä, joiden tehtävänä on käsitellä niiden toimivaltaan kuuluvia asioita.

4.

Komitea vahvistaa 3 kohdan nojalla perustettujen erityisten teknisten ryhmien työjärjestyksen.

5.

Komitea raportoi ja vastaa työstään yhteisneuvostolle.

6.
Komitea tekee päätöksiä tai antaa suosituksia tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa tai kun yhteisneuvosto on
myöntänyt sille tällaisen vallan. Tässä tapauksessa komitea tekee päätöksensä yhteisymmärryksessä.
7.

Komitean tehtävänä on muun muassa

a) kaupan alalla:
i)

seurata ja arvioida yhteisneuvoston päätösten täytäntöönpanoa;

ii)

helpottaa ja valvoa tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanoa;

iii) harkita yhteistyön painopisteitä ja suosittaa niitä yhteisneuvostolle;
iv)

antaa yhteisneuvostolle suosituksia,
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

jotta

vältetään

mahdolliset

v)

suorittaa kaikki muut yhteisneuvoston sille antamat tehtävät;

vi)

valvoa 3 kohdassa tarkoitettujen erityisten teknisten ryhmien työtä;

ristiriitaisuudet

tämän

sopimuksen
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vii) seurata alueellisen yhdentymisen ja osapuolten talous- ja kauppasuhteiden kehittymistä;
viii) keskustella toimista, joilla voidaan helpottaa kauppaa, investointeja ja liiketoiminnan mahdollisuuksia osapuolten
välillä, sekä toteuttaa tällaisia toimia; ja
ix) keskustella kaikista tämän sopimuksen piiriin kuuluvista asioista ja kysymyksistä, jotka voivat vaikuttaa sen
tavoitteiden saavuttamiseen.
b) kehitysyhteistyön alalla:
i)

seurata tässä sopimuksessa vahvistettujen yhteistyömääräysten täytäntöönpanoa ja koordinoida tällaista toimintaa
kolmansia osapuolia edustavien lahjoittajien kanssa;

ii) antaa suosituksia kauppaan liittyvästä osapuolten välisestä yhteistyöstä;
iii) tarkastella säännöllisesti tässä sopimuksessa esitettyjä yhteistyön painopisteitä ja antaa tarvittaessa suosituksia
uusien painopisteiden lisäämiseksi;
iv) tarkastella yhteistyötä koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät alueelliseen yhdentymiseen ja tämän sopimuksen
täytäntöönpanoon, ja käydä niitä koskevaa keskustelua; ja
v) seurata ja arvioida tämän sopimuksen täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen.

VI OSA
YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

104 artikla
Osapuolten määritelmä ja velvoitteiden täyttäminen
1.
Tämän sopimuksen osapuolet ovat Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka, Swazimaa ja Mosambik, jäljempänä
’SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot’, sekä Euroopan unioni tai sen jäsenvaltiot taikka Euroopan unioni ja sen
jäsenvaltiot Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksesta
johtuvilla toimivaltansa aloilla, jäljempänä ’EU’.
2.
Käsitteellä ’osapuoli’ tarkoitetaan tapauksen mukaan erikseen toimivia SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioita
tai EU:ta.
3.
Kun tässä sopimuksessa viitataan SACU:un, kuten 25 artiklan 1 kohdassa, 34, 35 ja 101 artiklassa sekä III osassa,
Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka ja Swazimaa toimivat yhdessä SACU-sopimuksessa määrätyn mukaisesti.
4.

Yhteisneuvosto voi päättää 3 kohdan soveltamisen muuttamisesta.

5.
Osapuolet toteuttavat kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet ja varmistavat, että ne toimivat tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

105 artikla
Tiedonvaihto
1.
Jotta helpotettaisiin tietojenvaihtoa ja varmistettaisiin sopimuksen tehokas täytäntöönpano, osapuolet nimeävät
koordinaattorin tietojenvaihtoa varten tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen. Koordinaattorin nimeäminen
tietojenvaihtoa varten ei rajoita tämän sopimuksen eri määräysten mukaista toimivaltaisten viranomaisten nimenomaista
nimeämistä.
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2.
Osapuolen koordinaattori ilmoittaa toisen osapuolen pyynnöstä kustakin tämän sopimuksen täytäntöönpanoon
liittyvästä asiasta vastaavan viraston tai virkailijan ja antaa tarvittavaa apua helpottaakseen yhteydenpitoa pyynnön
esittäneen osapuolen kanssa.
3.
Osapuolen on toisen osapuolen pyynnöstä siinä määrin kuin se on laillisesti mahdollista tarjottava tietoa ja
vastattava viipymättä kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät nykyiseen tai ehdotettuun toimenpiteeseen, joka saattaa
vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan.

106 artikla
Avoimuus
1.
Osapuoli julkaisee tai tarjoaa yleisön saataville yleisesti sovellettavat lait, asetukset, menettelyt ja hallinnolliset
päätökset sekä mahdolliset muut tämän sopimuksen piiriin kuuluvia kauppa-asioita koskevat kansainväliset
sitoumuksensa. Kaikki tämän sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen toteutetut toimenpiteet on saatettava toisen
osapuolen tietoon.
2.
Rajoittamatta avoimuutta koskevia tämän sopimuksen määräyksiä tässä artiklassa tarkoitetut tiedot katsotaan
saatetuiksi toisen osapuolen tietoon, kun ne on asetettu saataville
a) ilmoittamalla ne asianmukaisesti WTO:lle; tai
b) saattamalla ne nähtäville virallisilla verkkosivuilla, joille pääsy on avoin ja maksuton; tai
c) ilmoittamalla ne toisen osapuolen koordinaattorille.
Jos EU on toimittanut tällaisia tietoja ilmoittamatta niitä kuitenkaan WTO:lle virallisilla verkkosivuilla, joille pääsy on
avointa ja maksutonta, sellainen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio, jolla on kapasiteettirajoitusten vuoksi
vaikeuksia päästä kyseisille verkkosivuille, voi pyytää EU:ta toimittamaan kyseiset tiedot asianomaiselle koordinaattorille.
3.
Mikään tässä sopimuksessa ei edellytä, että osapuoli antaa luottamuksellisia tietoja, joiden paljastaminen estäisi lain
täytäntöönpanoa tai olisi muutoin yleisen edun vastaista tai jotka vaarantaisivat tiettyjen julkisten tai yksityisten yritysten
oikeutetut kaupalliset edut lukuun ottamatta sitä, minkä paljastaminen voi olla tarpeen tämän sopimuksen mukaisen
riitojenratkaisumenettelyn yhteydessä. Jos III osan mukaisesti perustettu paneeli katsoo tällaisen tietojen paljastamisen
tarpeelliseksi, paneelin on varmistettava, että luottamuksellisuus on täysin suojattu.

107 artikla
Täytäntöönpanon tilapäiset vaikeudet
Jos osapuolella on siitä riippumattomista syistä vaikeuksia täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa, sen on
viipymättä saatettava asia yhteisneuvoston tietoon.

108 artikla
Alueellinen etusija
1.
Mikään tässä sopimuksessa ei velvoita osapuolta myöntämään toiselle osapuolelle kohtelua, joka on millään tavoin
suotuisampi kuin sellainen kohtelu, jota kussakin osapuolessa sovelletaan osana sen omaa alueellista yhdentymis
prosessia.
2.
Sellainen mahdollisesti suotuisampi kohtelu ja etu, jonka SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio voi tämän
sopimuksen nojalla myöntää EU:lle, on myönnettävä myös muille SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille.
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109 artikla
EU:n syrjäisimmät alueet
1.
Osapuolet ottavat huomioon EU:n syrjäisimpien alueiden ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden
maantieteellisen läheisyyden sekä pyrkivät vahvistamaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä näiden alueiden ja
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välillä, minkä vuoksi ne pyrkivät helpottamaan yhteistyötä kaikilla tämän
sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla EU:n syrjäisimpien alueiden ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välillä.
2.
Edellä olevan 1 kohdan tavoitteisiin on aina mahdollisuuksien mukaan pyrittävä tukemalla SADC:n talouskumppa
nuussopimusvaltioiden ja EU:n syrjäisimpien alueiden yhteistä osallistumista EU:n puite- ja erityisohjelmiin tämän
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.
3.
EU pyrkii varmistamaan EU:n koheesio- ja kehityspolitiikan eri rahoitusvälineiden välisen koordinaation, jotta niillä
voidaan tukea SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden ja EU:n syrjäisimpien alueiden välistä yhteistyötä tämän
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.
4.
Mikään tässä sopimuksessa ei estä EU:ta soveltamasta olemassa olevia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat sen
syrjäisimpien alueiden rakenteelliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 349 artiklan mukaisesti. Tällä määräyksellä ei sallita muiden kuin liitteessä I olevan III osan 2 kohdan
mukaisesti sallittujen tullitariffien ylläpitämistä osapuolten välisessä kaupassa.

110 artikla
Suhteet Cotonoun sopimukseen
1.
Lukuun ottamatta Cotonoun sopimuksen 3 osan II osastoon sisältyviä kehitysyhteistyötä koskevia määräyksiä
kaikissa tapauksissa, joissa tämän sopimuksen ja Cotonoun sopimuksen 3 osan II osaston määräykset ovat ristiriidassa,
sovelletaan niiltä osin tämän sopimuksen määräyksiä.
2.
Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita estävän osapuolta soveltamasta Cotonoun sopimuksen mukaisia
asianmukaisia toimenpiteitä.

111 artikla
Suhteet kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen
Tämän sopimuksen sekä kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen välistä suhdetta koskevat pöytäkirjan 4 määräykset.

112 artikla
Suhteet WTO-sopimukseen
Osapuolet sopivat, että mikään tässä sopimuksessa ei edellytä, että ne toimivat tavalla, joka ei olisi yhteensopiva niiden
WTO-velvoitteiden kanssa.

113 artikla
Voimaantulo (1)
1.
Tämä sopimus on allekirjoitettava, ratifioitava tai hyväksyttävä kunkin osapuolen soveltuvien, valtiosääntöön
sisältyvien tai sisäisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.
(1) Sopimukseen liitetyn, maantieteellisiä nimityksiä sekä viinin ja alkoholijuomien kauppaa koskevan pöytäkirjan osapuolet toteuttavat
siihen sisältyvät sitoumukset.
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2.
Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun viimeinen ratifioimis- tai
hyväksymiskirja on talletettu.
3.
Odotettaessa sopimuksen voimaantuloa EU ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot sopivat tämän
sopimuksen niiden määräysten soveltamisesta, jotka kuuluvat kunkin osapuolen toimivaltaan, jäljempänä ’väliaikainen
soveltaminen’. Tämä voidaan toteuttaa joko väliaikaisella soveltamisella, jos sellainen on mahdollista, tai ratifioimalla
sopimus.
4.
Sopimusta sovelletaan EU:n ja kunkin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion välillä väliaikaisesti kymmenen
(10) päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus väliaikaisesta soveltamisesta on saatu EU:lta tai ilmoitus ratifioinnista tai
väliaikaisesta soveltamisesta on saatu kyseiseltä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiolta, sen mukaisesti, kumpi
näistä toteutuu myöhemmin.
5.
Kun tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti EU:n ja SACU:n jonkin jäsenvaltion välillä, soveltamisen ulkopuolelle
jäävät 24 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maatalouden markkinoille pääsyä koskevat
myönnytykset ja kalastusalan markkinoille pääsyä koskevat myönnytykset, jotka on liitteissä I ja II vahvistetuissa
tariffiluetteloissa merkitty asteriskilla (*), kunnes kaikki SACU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet tai soveltavat väliaikaisesti
tätä sopimusta.
6.
Kun tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti tai se tulee voimaan EU:n ja SACU:n jonkin jäsenvaltion välillä, sen
ulkopuolelle jäävät 24 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maatalouden markkinoille pääsyä
koskevat myönnytykset, jotka on liitteissä I ja II vahvistetuissa tariffiluetteloissa merkitty asteriskilla (*), kunnes
pöytäkirjassa 3 olevassa 16 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.
7.
Väliaikaista soveltamista tai ratifiointia koskevat ilmoitukset lähetetään Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille,
joka on tämän sopimuksen tallettaja. Ilmoitusten varmennetut jäljennökset toimitetaan SADC:n sihteeristön
pääsihteerille.
8.
Jos osapuolet päättävät ennen sopimuksen voimaantuloa soveltaa sopimusta väliaikaisesti, kaikkien tässä
sopimuksessa tehtyjen voimaantulopäivään kohdistuvien viittausten on katsottava tarkoittavan päivää, jona väliaikainen
soveltaminen on alkanut.

114 artikla
Kesto
1.

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

2.

Osapuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

3.

Irtisanominen tulee voimaan kuusi (6) kuukautta 2 kohdassa tarkoitetun ilmoittamisen jälkeen.

115 artikla
Alueellinen soveltaminen
1.
Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin
toiminnasta tehtyä sopimusta niissä määrätyin edellytyksin, sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden alueisiin.
2.

Tämän sopimuksen viittauksia ”alueeseen” on tulkittava tässä mielessä.

116 artikla
Tarkistuslauseke
1.
Osapuolet sopivat tarkastelevansa tätä sopimusta uudelleen viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua sen
voimaantulosta. Tällaisella tarkastelulla ei rajoiteta muutoin tässä sopimuksessa määrättyjä mukautuksia, tarkasteluja tai
tarkistuksia, kuten 12 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 8 kohdan, 17 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan 5 kohdan, 26 artiklan
10 kohdan, 33 artiklan 3 kohdan, 35 artiklan 6 kohdan ja 65 artiklan e alakohdan mukaisesti toteutettavia toimia.
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2.
Osapuolet voivat sopimuksen täytäntöönpanon osalta tehdä ehdotuksia kauppaan liittyvän yhteistyön
mukauttamiseksi ottaen huomioon sopimuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset.
3.
Osapuolet sopivat, että tätä sopimusta voi olla tarpeen tarkistaa kansainvälisten taloudellisten suhteiden
jatkokehityksen ja Cotonoun sopimuksen päättymisen pohjalta.

117 artikla
Muutokset
1.

Kumpikin osapuoli voi ehdottaa yhteisneuvoston harkittavaksi ja hyväksyttäväksi muutoksia tähän sopimukseen.

2.
Yhteisneuvoston hyväksyttyä tämän sopimuksen muutokset ne on toimitettava osapuolille ratifioitavaksi tai
hyväksyttäväksi kummankin osapuolen valtiosäännön asettamien vaatimusten tai sisäisten oikeudellisten vaatimusten
mukaisesti.

118 artikla
Uusien jäsenvaltioiden liittyminen EU:hun
1.
Yhteisneuvostolle ilmoitetaan kaikista kolmansien maiden hakemuksista liittyä EU:n jäseneksi. EU:n ja hakijamaan
välisten neuvottelujen aikana EU antaa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille kaikki asiaankuuluvat tiedot. SADC:
n talouskumppanuussopimusvaltiot ilmoittavat huolenaiheistaan EU:lle ja voivat pyytää neuvotteluja, jotta EU voi ottaa
ne täysimääräisesti huomioon. EU ilmoittaa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille kaikista liittymisistä EU:hun.
2.
Euroopan unionin uudet jäsenvaltiot liittyvät tähän sopimukseen liittymisasiakirjaan sisältyvän lausekkeen
perusteella siitä päivästä alkaen, jona ne liittyvät EU:hun. Jos unioniin liittymistä koskevassa asiakirjassa ei määrätä EU:n
jäsenvaltion ilman eri toimenpiteitä tapahtuvasta liittymisestä tähän sopimukseen, kyseinen EU:n jäsenvaltio liittyy siihen
tallettamalla liittymisasiakirjan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun
jäljennöksen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille.
3.
Osapuolet tarkastelevat uusien EU:n jäsenvaltioiden sopimukseen liittymisen vaikutuksia. Yhteisneuvosto voi
päättää siirtymävaiheen toimista tai muutosten tekemisestä tarvittaessa.

119 artikla
Liittyminen
1.
Kolmas valtio tai organisaatio, jolla on toimivaltaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, voi
pyytää saada liittyä tähän sopimukseen. Jos yhteisneuvosto suostuu harkitsemaan tällaista pyyntöä, osapuolten ja
liittymistä hakevan valtion tai organisaation on neuvoteltava liittymisehdoista. Yhteisneuvosto hyväksyy liittymistä
koskevan pöytäkirjan, joka on toimitettava osapuolille ratifioitavaksi tai hyväksyttäväksi kummankin osapuolen
valtiosäännön asettamien vaatimusten tai sisäisten oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.
2.
Osapuolet tarkastelevat tällaisen sopimukseen liittymisen vaikutuksia. Yhteisneuvosto voi päättää siirtymävaiheen
toimista tai muutosten tekemisestä tarvittaessa.
3.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat, että jos Angola esittää yhteisneuvostolle pyynnön
liittyä tähän sopimukseen, liittymisehtoja koskevat neuvottelut olisi käytävä tämän sopimuksen pohjalta Angolan
erityistilanne huomioon ottaen.
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120 artikla
Kielet ja todistusvoimaiset tekstit
Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian,
liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin,
unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Jos eri kielitoisinnot ovat keskenään ristiriidassa,
noudatetaan tämän sopimuksen neuvottelukieltä.

121 artikla
Liitteet
Tämän sopimuksen liitteet, pöytäkirjat ja alaviitteet ovat sen erottamattomia osia.

122 artikla
Tästä sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet
Tämän sopimuksen määräysten ei saa tulkita luovan henkilöille muita oikeuksia tai velvoitteita kuin osapuolten välillä
kansainvälisen oikeuden mukaisesti luodut oikeudet ja velvollisuudet.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

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

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Euroopan unionin virallinen lehti
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Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/57

L 250/58

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

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

For the Republic of Botswana

For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique
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For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland

Euroopan unionin virallinen lehti
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LUETTELO LIITTEISTÄ JA PÖYTÄKIRJOISTA

LIITE I:

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat EU:n tullit

LIITE II:

EU:sta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat SACU:n tullit

LIITE III:

EU:sta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat Mosambikin tullit

LIITE IV:

Maatalouden suojatoimenpiteet

LIITE V:

BLNS-maiden siirtymäajan suojatoimenpiteet

LIITE VI:

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien prioriteettituotteet ja -alat

PÖYTÄKIRJA 1:

Alkuperäistuotteiden käsitteen määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

PÖYTÄKIRJA 2:

Keskinäinen hallinnollinen avunanto tulliasioissa

PÖYTÄKIRJA 3:

Maantieteelliset merkinnät ja viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppa

PÖYTÄKIRJA 4:

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen ja tämän sopimuksen välinen suhde

PÄÄTÖSASIAKIRJA
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LIITE I
SADC:N TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUSVALTIOISTA PERÄISIN OLEVIIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAT
EU:N TULLIT
OSA I

Yleiset huomautukset
1. Jos vaiheluokka on ilmaistu kirjaimella, tässä liitteessä kuvattua myönnytystä tai sen osaa sovelletaan SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin oleviin EU:ssa tulliselvitykseen esitettyihin tuotteisiin tämän sopimuksen
113 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuksen voimaantulopäivästä tai 113 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta
sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä sen mukaan, kumpi on aiemmin.
2. Jos kirjaimella ilmaistuun vaiheluokkaan on lisätty tähti (”*”), tässä liitteessä kuvattua myönnytystä tai sen osaa
sovelletaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin oleviin EU:ssa tulliselvitykseen esitettyihin
tuotteisiin siitä päivästä, jona tämän sopimuksen 113 artiklan 5 ja 6 kohdan edellytykset täyttyvät.
3. Jos osassa II esitetyn luettelon sarakkeeseen ”Etelä-Afrikkaa koskeva vaiheluokka” on merkitty kirjaimella ilmaistun
vaiheluokan sijaan tulli, tässä liitteessä mainittua kyseistä tullia sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä.
4. A ja B jakson hakasulkeissa esitetyt yleiset viittaukset tavaroiden luokkaan ovat ainoastaan ohjeellisia. Vaiheluokkien
tuotekuvaukset esitetään osassa II olevassa luettelossa.
5. Sen lisäksi, että EU noudattaa tämän sopimuksen 23 artiklan 5 kohdan vaatimuksia, se toimittaa sopimuksen
voimaantulopäivänä Etelä-Afrikan kauppa- ja teollisuusministeriölle luettelon tulleista, joita sovellettiin sopimuksen
voimaantuloa edeltävänä päivänä Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tavaroihin, joiden vaiheluokaksi on merkitty ”B*” tai
”C*”. Tässä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen EU julkistaa luettelonsa omien sisäisten menettelyjensä
mukaisesti kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Kauppa- ja kehityskomitea hyväksyy EU:n toimittaman luettelon
ensimmäisessä kokouksessaan luettelon toimittamisen ja julkaisemisen jälkeen.

A JAKSO

Tullien poistaminen
6. Ellei osassa II olevassa EU:n luettelossa toisin määrätä, EU:n tullien poistamiseen sovelletaan seuraavia vaiheluokkia
sopimuksen 24 artiklan mukaisesti:
a) niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on EU:n luettelossa merkitty ”A”, poistetaan tämän liitteen 1
kohdassa tarkoitettuna päivänä;
b) niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on EU:n luettelossa merkitty ”A*”, poistetaan tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitettuna päivänä;
c) [kala] niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on EU:n luettelossa merkitty ”B*”, poistetaan vähitellen
seuraavien määräysten mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 83 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota
sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

ii) tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan 67
prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen
voimaantuloa edeltävänä päivänä;
iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä kaikki
tullit alennetaan 50 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tavaroihin
tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

16.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/63

iv) kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 33 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
v) kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 17 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä; ja
vi) neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
jäljellä olevat tullit poistetaan kokonaan;
d) [kala] niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on EU:n luettelossa merkitty ”C*”, poistetaan vähitellen
seuraavien määräysten mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 90 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota
sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

ii)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan 80
prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen
voimaantuloa edeltävänä päivänä;

iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä kaikki
tullit alennetaan 70 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tavaroihin
tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
iv)

kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 60 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

v)

kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 50 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

vi)

neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 40 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

vii) viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 30 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
viii) kuuden (6) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 20 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
ix) seitsemän (7) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 10 prosenttiin siitä EU:n tullista, jota sovellettiin Etelä-Afrikasta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä; ja
x)

kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä jäljellä olevat tullit poistetaan kokonaan;

e) [makeat appelsiinit] niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on EU:n luettelossa merkitty ”D*”, jätetään
tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tullimyönnytyssitoumusten ulkopuolelle, seuraavia
ajanjaksoja lukuun ottamatta:
— 1 päivästä kesäkuuta 15 päivään lokakuuta, jolloin ei sovelleta mitään tulleja; ja
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— 16 päivästä lokakuuta 30 päivään marraskuuta tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen, jolloin
tullit poistetaan vähitellen seuraavien määräysten mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 91 prosenttiin perustullista;

ii)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan 82
prosenttiin perustullista;

iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 73 prosenttiin perustullista;
iv)

kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 64 prosenttiin perustullista;

v)

kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 55 prosenttiin perustullista;

vi)

neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 45 prosenttiin perustullista;

vii) viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 36 prosenttiin perustullista;
viii) kuuden (6) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 27 prosenttiin perustullista;
ix) seitsemän (7) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 18 prosenttiin perustullista;
x)

kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 9 prosenttiin perustullista; ja

xi) yhdeksän (9) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä jäljellä olevat tullit poistetaan kokonaan.
7. Niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on EU:n luettelossa merkitty ”X”, jätetään tullimyönnytyssi
toumusten ulkopuolelle.

B JAKSO

Tiettyjen tavaroiden tariffikiintiöt
8.

Tämän sopimuksen perusteella myönnettyjä EU:n tariffikiintiöitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensiksi”
-periaatteen mukaisesti.

9.

Etelä-Afrikasta peräisin olevien tuotteiden EU:hun suuntautuvaan tuontiin kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen
nojalla sovellettuja tariffikiintiöitä, jotka myönnetään tämän sopimuksen nojalla samoin edellytyksin, sovelletaan
tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä. Jos tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitettu päivä on saman
kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen 31 päivää joulukuuta, sen vuoden 1 päivästä tammikuuta,
jolle tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitettu päivä osuu, alkaen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen
tariffikiintiöiden nojalla mainittuun päivään mennessä EU:hun tuotujen tuotteiden määrä vähennetään siitä
tuotteiden määrästä, joka on sallittua tuoda EU:hun tämän sopimuksen vastaavien tariffikiintiöiden nojalla.

10. Tässä jaksossa luetellut määrät ylittävästä tavaratuonnista kannettavia tulleja, vaikka niitä ei EU:n luettelossa
sellaisiksi katsota, käsitellään A jakson 7 kohdassa tarkoitetun vaiheluokan ”X” mukaisesti.
11. Poiketen siitä, mitä tämän sopimuksen 116 artiklassa säädetään, jommankumman osapuolen sitä pyytäessä
osapuolet tarkastelevat uudelleen tariffikiintiöiden hallinnointia, myös sen osalta, miten tehokkaasti kiintiöiden
täyttyminen voidaan varmistaa. Tarkastelun perusteella osapuolet voivat tehdä ehdotuksia tariffikiintiöiden
toiminnan mukauttamisesta.
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12. Tämän sopimuksen 24 artiklan 2 kohdan nojalla myönnettyihin EU:n tariffikiintiöihin sovelletaan seuraavia
vaiheluokkia:
a) [rasvaton maitojauhe] Vaiheluokkaan ”E*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän
liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään
seuraavasti:
Määrä
(tonnia)

500
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
b) [voi] Vaiheluokkaan ”F*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 2 kohdassa
tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:
Määrä
(tonnia)

500
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
c) [kukat: ruusut, orkideat ja krysanteemit] Vaiheluokkaan ”G*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä,
joka tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuun päivään asti
voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 50 prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista,
määritetään seuraavasti:

Vuosi

Määrä
(tonnia)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 15 tonnia.
Kalenterivuoden aikana tariffikiintiötä sovelletaan orkideoihin (CN 0603 13 00) 1 päivästä kesäkuuta 31
päivään lokakuuta ja ruusuihin (CN 0603 11 00) ja krysanteemeihin (CN 0603 14 00) 1 päivästä marraskuuta
31 päivään toukokuuta.
Lisäksi orkideoita (CN 0603 13 00) koskevat tullit poistetaan 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän toukokuuta
väliseksi ajaksi, jolloin kyseisiä tavaroita voidaan kunakin kalenterivuonna tuoda tullittomasti.
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Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen kyseiseen vaiheluokkaan merkittyjen alkuperätavaroiden
tullit ja tariffikiintiöt poistetaan kokonaan.
d) [kukat: liljat ja ”muut”] Vaiheluokkaan ”H*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän
liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuun päivään asti voidaan
kalenterivuosittain 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana tuoda tullilla, joka on 50
prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista, määritetään seuraavasti:
Vuosi

Määrä
(tonnia)

2015

870

2016

888

2017

906

2018

924

2019

942

2020

960

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 18 tonnia.
Lisäksi alkuperätavaroita koskevat tullit poistetaan 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän toukokuuta väliseksi
ajaksi, jolloin kyseisiä tavaroita voidaan kunakin kalenterivuonna tuoda tullittomasti.
Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen kyseiseen vaiheluokkaan merkittyjen alkuperätavaroiden
tullit ja tariffikiintiöt poistetaan kokonaan.
e) [kukat: muut kuin tuoreet] Vaiheluokkaan ”I*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän
liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuun päivään asti voidaan
kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 25 prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista, määritetään
seuraavasti:
Vuosi

Määrä
(tonnia)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 15 tonnia.
Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen kyseiseen vaiheluokkaan merkittyjen alkuperätavaroiden
tullit ja tariffikiintiöt poistetaan kokonaan.
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[mansikat] Vaiheluokkaan ”J*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 1
kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:
Vuosi

Määrä
(tonnia)

2015

370,0

2016

377,5

2017

385,0

2018

392,5

2019

400,0

2020

407,5

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 7,5 tonnia.
g) [sokeri] Vaiheluokkaan ”K*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlasketut määrät, jotka tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:
Puhdistetun sokerin tai puhdistettavaksi tarkoitetun raa'an
ruokosokerin määrä
(tonnia)

Puhdistettavaksi tarkoitetun raa'an ruokosokerin määrä
(tonnia)

50 000

100 000

Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavien tariffikiintiöiden määriä
pienennetään suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
h) [valkoinen kiteinen jauhe] Vaiheluokkaan ”L*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän
liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään
seuraavasti:
Määrä
(tonnia)

500
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
i)

[sitrushedelmistä valmistetut hillot] Vaiheluokkaan ”M*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka
tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 50
prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista, määritetään seuraavasti:
Määrä
(tonnia)

100
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
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[säilötyt hedelmät, ei kuitenkaan trooppiset säilötyt hedelmät] Vaiheluokkaan ”N*” merkittyjen alkuperätavaroiden
yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tämän liitteen 2 kohdassa
tarkoitettuun päivään asti voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 50 prosenttia sovellettavasta
suosituimmuustullista, määritetään seuraavasti:

Vuosi

Päärynöiden, aprikoosien ja persikoiden määrä
(tonnia)

Muiden kuin trooppisten hedelmien määrä
(tonnia)

2015

59 630,25

26 552,20

2016

60 866,00

27 102,40

2017

62 102,75

27 652,60

2018

63 339,50

28 202,80

2019

64 576,25

28 753,00

2020

65 813,00

29 303,20

Vuoden 2020 jälkeen päärynöiden, aprikoosien ja persikoiden tariffikiintiö kasvaa vuosittain 1 236,75 tonnia ja
muiden kuin trooppisten hedelmien sekoitusten tariffikiintiö 550,20 tonnia.
Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen:
— tähän vaiheluokkaan merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka voidaan kalenterivuosittain
tuoda, määritetään seuraavasti:
Määrä
(tonnia)

57 156
— tullit poistetaan vähitellen seuraavien määräysten mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 45 prosenttiin sovellettavasta
suosituimmuustullista;

ii)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan
41 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;

iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 36 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
iv) kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 32 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
v)

kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 27 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;

vi) neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 23 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
vii) viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 18 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
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viii) kuuden (6) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 14 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
ix) seitsemän (7) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 9 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
x)

kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä kaikki tullit alennetaan 5 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista; ja

xi) yhdeksän (9) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä jäljellä olevat tullit poistetaan kokonaan.
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja
ennen 31 päivää joulukuuta, kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön
määrä on 57 156 tonnia, josta vähennetään kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen ja tämän sopimuksen
tariffikiintiöiden nojalla 1 päivän tammikuuta ja tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän välisenä aikana
tuotu määrä.
k) [trooppiset säilötyt hedelmät] Vaiheluokkaan ”O*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka
tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on
50 prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista, määritetään seuraavasti:
Vuosi

Määrä
(tonnia)

2015

2 900

2016

2 960

2017

3 020

2018

3 080

2019

3 140

2020

3 200

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 60 tonnia.
Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tähän vaiheluokkaan merkittyjen, EU:n CN-koodiin
2007 99 50 luokiteltujen tavaroiden tullit poistetaan kokonaan, eikä niiden tuontiin sovelleta enää
tariffikiintiöihin liittyviä edellytyksiä eikä niiden tuontia lasketa kiintiöihin.
l)

[jäädytetty appelsiinimehu] Vaiheluokkaan ”P*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän
liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 50 prosenttia
sovellettavasta suosituimmuustullista, määritetään seuraavasti:
Vuosi

Määrä
(tonnia)

2015

1 015

2016

1 036

2017

1 057

2018

1 078

2019

1 099

2020

1 120

L 250/70

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

16.9.2016

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 21 tonnia.
Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen kyseisen tariffikiintiön mukaisesti tuotujen alkuperäta
varoiden tullit ja tariffikiintiöt poistetaan kokonaan.
m) [omenamehu ja ananasmehu] Vaiheluokkaan ”Q*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka
tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuun päivään asti
voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 50 prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista,
määritetään seuraavasti:
Vuosi

Määrä
(tonnia)

2015

7 250

2016

7 400

2017

7 550

2018

7 700

2019

7 850

2020

8 000

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 150 tonnia.
Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen:
— tähän vaiheluokkaan merkittyjen, EU:n CN-koodiin 2009 41 92 (ei kuitenkaan tavarat, joiden arvo on
enintään 30 euroa / 100 kg netto) ja EU:n CN-koodiin 2009 49 30 luokiteltujen tavaroiden tullit poistetaan
kokonaan; ja
— tähän vaiheluokkaan merkittyjen jäljelle jäävien alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka voidaan
kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 50 prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista, on 47
prosenttia edellä olevassa taulukossa sille vuodelle esitetystä yhteenlasketusta määrästä, jolle tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitettu päivä osuu.
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiö on
47 prosenttia edellä olevassa taulukossa sille vuodelle esitetystä yhteenlasketusta määrästä, jolle tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitettu päivä osuu, ja siitä vähennetään kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen ja tämän
sopimuksen tariffikiintiöiden nojalla kyseisen kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta ja tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitetun päivän välisenä aikana tuotu jäljelle jäävien tavaroiden määrä.
Tämän jälkeen tariffikiintiöiden määrä kasvaa kalenterivuosittain 70,5 tonnia, lukuun ottamatta kymmenen (10)
kalenterivuoden ajanjaksoa, joka alkaa tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen alkavasta kalenteri
vuodesta ja jonka aikana tariffikiintiöiden määrä kasvaa vuosittain lisäksi 46,5 tonnia eli vuosittain yhteensä
117,0 tonnia.
n) [elävä eli aktiivinen hiiva] Vaiheluokkaan ”R*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän
liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään
seuraavasti:
Määrä
(tonnia)

350
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Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
o) [viini]
1. Tullista vapautetut viinit
Niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on merkitty ”S” tai ”S*”
i) ja joiden todellinen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia tai
ii) joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 13 tilavuusprosenttia, jotka eivät ole valkoviiniä ja jotka ovat
muissa kuin enintään 2 litraa vetävissä astioissa,
poistetaan kokonaan, ja kyseisiä tavaroita voidaan tuoda tullittomasti tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta
päivästä alkaen.

2. Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tariffikiintiöt
Vaiheluokkaan ”S*” merkittyjen alkuperätavaroiden, muiden kuin tullista vapautettujen viinien, joiden todellinen
alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia, yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 1 kohdassa
tarkoitetusta päivästä alkaen tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuun päivään asti voidaan kalenterivuosittain
tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:

Vuosi

Määrä
(litraa)

2015

49 067 000

2016

50 126 000

2017

51 185 000

2018

52 244 000

2019

53 303 000

2020

54 362 000

Vuoden 2020 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 1 059 000 litraa.

3. Tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen sovellettavat tariffikiintiöt:
Vaiheluokkaan ”S” ja ”S*” merkittyjen alkuperätavaroiden, muiden kuin tullista vapautettujen viinien,
yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain
tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:

Vuosi

Viinikiintiö A:
Viinin määrä enintään 2 litraa vetävissä astioissa
(litraa)

Viinikiintiö B:
Viinin määrä minkä tahansa suuruisissa astioissa
(litraa)

1

77 000 000

33 000 000

2

77 741 300

33 317 700

3

78 482 600

33 635 400
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Vuosi

Viinikiintiö A:
Viinin määrä enintään 2 litraa vetävissä astioissa
(litraa)

Viinikiintiö B:
Viinin määrä minkä tahansa suuruisissa astioissa
(litraa)

4

79 223 900

33 953 100

5

79 965 200

34 270 800

Tämän jälkeen viinikiintiöön A kuuluvien tuotteiden tariffikiintiö kasvaa kalenterivuosittain 741 300 litraa ja
viinikiintiöön B kuuluvien tuotteiden tariffikiintiö 317 700 litraa.
Minkä tahansa suuruisissa astioissa olevia tuotteita voidaan tuoda viinikiintiön A puitteissa kunkin vuoden
syyskuun 1 päivästä alkaen kyseisen kalenterivuoden loppuun asti.
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, viinikiintiön A ja viinikiintiön B yhteenlaskettu määrä kyseisestä vuodesta jäljellä olevaksi
ajaksi on seuraavien summa:
a) kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tariffikiintiön kyseisen kalenterivuoden määrä vähennettynä
kiintiön puitteissa ennen tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettua päivää tuodulla määrällä; ja
b) 110 miljoonaa litraa, josta vähennetään kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tariffikiintiön kyseisen
kalenterivuoden määrä, ja näin saatu erotus vähennetään suhteessa kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien
määrään.
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on ennen kyseisen kalenterivuoden 31 päivää elokuuta, edellä
mainittujen tariffikiintiöiden määrä jaetaan viinikiintiön A ja viinikiintiön B kesken edellä olevassa taulukossa
vuodeksi 1 esitetyn prosenttiosuuden (70:30) mukaisesti kyseisen vuoden 31 päivään elokuuta asti. Minkä
tahansa suuruisissa astioissa olevia tuotteita voidaan tuoda viinikiintiön A puitteissa kyseisen vuoden syyskuun
1 päivästä alkaen kyseisen vuoden loppuun asti.
Rajoittamatta tämän liitteen 11 kohdan soveltamista sekä viinikiintiölle A ja viinikiintiölle B osoitettuja määriä
että päivää, josta alkaen minkä tahansa suuruisissa astioissa olevia tuotteita voidaan tuoda viinikiintiön
A puitteissa, voidaan tarkastella uudelleen.
p) [etanoli] Vaiheluokkaan ”T*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:
Määrä
(tonnia)

80 000
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.

OSA II

EU:n tulliluettelo
Suhde Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (CN)
Tämän luettelon määräykset on yleensä ilmaistu CN:n käsittein, ja tämän luettelon määräysten tulkitsemisessa, mukaan
luettuna tämän luettelon alanimikkeiden tuotemääritelmät, sovelletaan CN:n yleisiä huomautuksia (General Notes),
jaksokohtaisia huomautuksia (Section Notes) ja lukukohtaisia huomautuksia (Chapter Notes). Kun tämän luettelon
määräykset ovat samat kuin vastaavat CN:n määräykset, tämän luettelon määräyksillä on sama merkitys kuin vastaavilla
CN:n määräyksillä.

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

0101 29 10 – – – teuraseläimet

Maatalous

vapaa

A

A

0101 29 90 – – – muut

Maatalous

11,5 %

A

A

0101 30 00 – aasit

Maatalous

7,7 %

A

A

0101 90 00 – muut

Maatalous

10,9 %

A

A

0102 21 10 – – – hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka
eivät ole koskaanpoikineet)

Maatalous

vapaa

A

A

0102 21 30 – – – lehmät

Maatalous

vapaa

A

A

CN 2014

Tavaran kuvaus

16.9.2016

LIITE I: SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin oleviintuotteisiin sovellettavat EU:n tullit

Huomautukset
FI

I

1 RYHMÄ – ELÄVÄT ELÄIMET; ELÄINTUOTTEET

01

1 RYHMÄ – ELÄVÄT ELÄIMET

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit
– hevoset

0101 29

0102

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0101 21 00 – – puhdasrotuiset siitoseläimet

Elävät nautaeläimet
– nautakarja

0102 21

– – puhdasrotuiset siitoseläimet

L 250/73

Tavaran kuvaus

0102 21 90 – – – muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

Huomautukset

L 250/74

CN 2014

FI

0102 29

– – muut

0102 29 05 – – – Bibos–tai Poephagus–alasuvun eläimet

– – – muut

––––

paino enintään 80 kg

paino suurempi kuin 80 kg, mutta enin
tään 160 kg

teuraseläimet

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

0102 29 29 – – – – –

muut

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

16.9.2016

0102 29 21 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

0102 29 10 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

paino suurempi kuin 160 kg, mutta
enintään 300 kg
FI

teuraseläimet

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

0102 29 49 – – – – –

muut

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdan soveltamiseksi.

––––

paino suurempi kuin 300 kg

–––––

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet,
jotka eivät ole koskaanpoikineet)

teuraseläimet

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

0102 29 59 – – – – – –

muut

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

L 250/75

0102 29 51 – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

0102 29 41 – – – – –

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

lehmät

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

0102 29 69 – – – – – –

muut

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

muut

0102 29 91 – – – – – –

teuraseläimet

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

0102 29 99 – – – – – –

muut

Maatalous

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

X

A

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

Maatalous

vapaa

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

teuraseläimet

FI

0102 29 61 – – – – – –

–––––

L 250/76

CN 2014

– puhveli
16.9.2016

0102 31 00 – – puhdasrotuiset siitoseläimet

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

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

X

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0102 90 91 – – – kotieläinlajit

Maatalous

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

X

A

0102 90 99 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0102 39 10 – – – kotieläinlajit

Maatalous

0102 39 90 – – – muut

0102 39

Huomautukset

– – muut
BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

0102 90 20 – – puhdasrotuiset siitoseläimet
– – muut

0103

BLMNS-maita koskevan vaiheluokan osalta EteläAfrikasta peräisin olevattuotteet katsotaan suo
raan EU:hun tulli- ja kiintiövapaasti tuoduiksitä
män sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artik
lan 15 kohdan c alakohdansoveltamiseksi.

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

FI

0102 90

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Elävät siat

0103 10 00 – puhdasrotuiset siitoseläimet
– muut
– – paino pienempi kuin 50 kg

L 250/77

0103 91

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

41,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Ohjeellinen tulli

0103 91 10 – – – kotieläinlajit

Maatalous

0103 91 90 – – – muut

Huomautukset

FI

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

0103 92

Tavaran kuvaus

L 250/78

CN 2014

– – paino vähintään 50 kg
– – – kotieläinlajit
emakot, jotka ovat porsineet vähintään
kerran, paino vähintään160 kg

Maatalous

35,1 EUR/
100 kg

A

A

0103 92 19 – – – –

muut

Maatalous

41,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0104 10 30 – – – karitsat (enintään vuoden ikäiset)

Maatalous

80,5 EUR/
100 kg

A

A

0104 10 80 – – – muut

Maatalous

80,5 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

3,2 %

A

A

0103 92 90 – – – muut
0104

Elävät lampaat ja vuohet

0104 10

– lampaat

0104 10 10 – – puhdasrotuiset siitoseläimet

Euroopan unionin virallinen lehti

0103 92 11 – – – –

– – muut

– vuohet

0104 20 10 – – puhdasrotuiset siitoseläimet

16.9.2016

0104 20

Tavaran kuvaus

0104 20 90 – – muut

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

80,5 EUR/
100 kg

A

A

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

FI

0105

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat
jahelmikanat
– paino enintään 185 g

0105 11

– – kanat

0105 11 11 – – – –

munijarotuiset

Maatalous

52 EUR/
1 000 p/st

A

A

0105 11 19 – – – –

muut

Maatalous

52 EUR/
1 000 p/st

A

A

– – – muut
munijarotuiset

Maatalous

52 EUR/
1 000 p/st

A

A

0105 11 99 – – – –

muut

Maatalous

52 EUR/
1 000 p/st

A

A

0105 12 00 – – kalkkunat

Maatalous

152 EUR/
1 000 p/st

A

A

0105 13 00 – – ankat

Maatalous

52 EUR/
1 000 p/st

A

A

0105 14 00 – – hanhet

Maatalous

152 EUR/
1 000 p/st

A

A

L 250/79

0105 11 91 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – naaraspuoliset kananpojat kantavanhem
miksi tai vanhemmiksi

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

52 EUR/
1 000 p/st

A

A

Maatalous

20,9 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 10 – – – ankat

Maatalous

32,3 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 20 – – – hanhet

Maatalous

31,6 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 30 – – – kalkkunat

Maatalous

23,8 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 50 – – – helmikanat

Maatalous

34,5 EUR/
100 kg

A

A

0106 11 00 – – kädelliset

Maatalous

vapaa

A

A

0106 12 00 – – valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea–lahkon
nisäkkäät);manaatit ja merilehmät eli dugongit
(Sirenia–lahkon nisäkkäät);hylkeet, merileijo
nat ja mursut (Pinnipedia–alalahkonnisäkkäät)

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

0105 15 00 – – helmikanat

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

L 250/80

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

– muut
0105 94 00 – – kanat

0105 99

Euroopan unionin virallinen lehti

0106

– – muut

Muut elävät eläimet
– nisäkkäät

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

0106 14 10 – – – kesyt kanit

Maatalous

3,8 %

A

A

0106 14 90 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0106 19 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0106 20 00 – matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

Maatalous

vapaa

A

A

0106 31 00 – – petolinnut

Maatalous

vapaa

A

A

0106 32 00 – – papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit,
arat ja kakadut)

Maatalous

vapaa

A

A

0106 33 00 – – strutsit; emut (Dromaius novaehollandiae)

Maatalous

vapaa

A

A

0106 39 10 – – – kyyhkyt

Maatalous

6,4 %

A

A

0106 39 80 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

0106 13 00 – – kamelit ja muut kamelieläimet (Camelidae)
– – kanit ja jänikset

FI

0106 14

Euroopan unionin virallinen lehti

– linnut

0106 39

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

– hyönteiset
L 250/81

0106 41 00 – – mehiläiset

0106 49 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0106 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

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

X

A

0201 20 20 – – saman ruhon neljännekset

Maatalous

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

X

A

0201 20 30 – – erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

Maatalous

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

X

A

0201 20 50 – – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

Maatalous

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

X

A

0201 20 90 – – muut

Maatalous

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

X

A

0201 30 00 – luuton liha

Maatalous

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

X

A

02

2 RYHMÄ – LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIME
NOSAT

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

0201 10 00 – ruhot ja puoliruhot

0201 20

– muut palat, luulliset

Huomautukset

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/82

Toimiala

CN 2014

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

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

X

A

Maatalous

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

X

A

0202 20 30 – – erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

Maatalous

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

X

A

0202 20 50 – – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

Maatalous

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

X

A

0202 20 90 – – muut

Maatalous

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

X

A

Maatalous

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

X

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

0202 20 10 – – saman ruhon neljännekset

0202

Tavaran kuvaus

Naudanliha, jäädytetty

– muut palat, luulliset

Euroopan unionin virallinen lehti

0202 30

FI

0202 10 00 – ruhot ja puoliruhot

0202 20

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– luuton liha

L 250/83

0202 30 10 – – etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina
enintään viideksi palaksi,kunkin neljänneksen
ollessa omana kokonaisuutena; saman ruhon
neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista
toinen sisältääetuneljänneksen kokonaisena tai
leikattuna enintään viideksi palaksi jatoinen
takaneljänneksen, ilman sisäfilettä, yhtenä pa
lana

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

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

X

A

Maatalous

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

X

A

0203 11 10 – – – kesyä sikaa

Maatalous

53,6 EUR/
100 kg

A

A

0203 11 90 – – – muuta

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

0202 30 50 – – leikatut palat, joita kutsutaan nimillä ”etunel
jänneksenselkäosa” (crop), ”niska ja etuselkä
sekä lapa”(chuck and blade) ja ”rinta” (brisket)

Maatalous

0202 30 90 – – muut

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/84

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

0203 11

0203 12

– ruhot ja puoliruhot

Euroopan unionin virallinen lehti

– – tuore tai jäähdytetty

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

– – – kesyä sikaa

kinkku ja sen palat

Maatalous

77,8 EUR/
100 kg

A

A

0203 12 19 – – – –

lapa ja sen palat

Maatalous

60,1 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0203 12 90 – – – muuta

16.9.2016

0203 12 11 – – – –

0203 19

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

– – – kesyä sikaa
etuosa ja sen palat

Maatalous

60,1 EUR/
100 kg

A

A

0203 19 13 – – – –

selkä ja sen palat, luulliset

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 19 15 – – – –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä si
lava) sekä niiden palat

Maatalous

46,7 EUR/
100 kg

A

A

––––

muut

0203 19 55 – – – – –

luuttomat

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 19 59 – – – – –

muut

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0203 21 10 – – – kesyä sikaa

Maatalous

53,6 EUR/
100 kg

A

A

0203 21 90 – – – muuta

Maatalous

vapaa

A

A

0203 19 90 – – – muuta

Euroopan unionin virallinen lehti

0203 19 11 – – – –

– jäädytetty
0203 21

– – ruhot ja puoliruhot

L 250/85

0203 22

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

FI

– – – kesyä sikaa
kinkku ja sen palat

Maatalous

77,8 EUR/
100 kg

A

A

0203 22 19 – – – –

lapa ja sen palat

Maatalous

60,1 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0203 22 90 – – – muuta
– – muut
– – – kesyä sikaa
0203 29 11 – – – –

etuosa ja sen palat

Maatalous

60,1 EUR/
100 kg

A

A

0203 29 13 – – – –

selkä ja sen palat, luulliset

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 29 15 – – – –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä si
lava) sekä niiden palat

Maatalous

46,7 EUR/
100 kg

A

A

––––

Euroopan unionin virallinen lehti

0203 22 11 – – – –

0203 29

Huomautukset

L 250/86

CN 2014

muut
luuttomat

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 29 59 – – – – –

muut

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0203 29 55 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

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

A

A

Maatalous

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

A

A

0204 22 10 – – – lyhyet etuneljännekset

Maatalous

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

A

A

0204 22 30 – – – kyljysrivi ja/tai satula

Maatalous

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

A

A

0204 22 50 – – – paistit

Maatalous

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

A

A

0204 22 90 – – – muut

Maatalous

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

A

A

Tavaran kuvaus

0203 29 90 – – – muuta

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jää
dytetty

0204 10 00 – karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdyte
tyt

FI

0204

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty

0204 22

– – muut palat, luulliset

Euroopan unionin virallinen lehti

0204 21 00 – – ruhot ja puoliruhot

L 250/87

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

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

A

A

Maatalous

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

A

A

Maatalous

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

A

A

0204 42 10 – – – lyhyet etuneljännekset

Maatalous

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

A

A

0204 42 30 – – – kyljysrivi ja/tai satula

Maatalous

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

A

A

0204 42 50 – – – paistit

Maatalous

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

A

A

0204 42 90 – – – muut

Maatalous

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

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

0204 23 00 – – luuton liha

Maatalous

0204 30 00 – karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/88

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– muu lampaanliha, jäädytetty

0204 42

– – muut palat, luulliset

Euroopan unionin virallinen lehti

0204 41 00 – – ruhot ja puoliruhot

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

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

A

A

Maatalous

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

A

A

0204 50 11 – – – ruhot ja puoliruhot

Maatalous

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

A

A

0204 50 13 – – – lyhyet etuneljännekset

Maatalous

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

A

A

0204 50 15 – – – kyljysrivi ja/tai satula

Maatalous

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

A

A

0204 50 19 – – – paistit

Maatalous

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

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0204 43 10 – – – karitsaa

Maatalous

0204 43 90 – – – muuta

0204 43

Huomautukset

– – luuton liha

– – tuore tai jäähdytetty

Euroopan unionin virallinen lehti

– vuohenliha

FI

0204 50

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

L 250/89

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/90

CN 2014

– – – muut
Maatalous

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

A

A

0204 50 39 – – – –

luuttomat palat

Maatalous

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

A

A

0204 50 51 – – – ruhot ja puoliruhot

Maatalous

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

A

A

0204 50 53 – – – lyhyet etuneljännekset

Maatalous

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

A

A

0204 50 55 – – – kyljysrivi ja/tai satula

Maatalous

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

A

A

0204 50 59 – – – paistit

Maatalous

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

A

A

Maatalous

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

A

A

– – jäädytetty

Euroopan unionin virallinen lehti

luulliset palat

FI

0204 50 31 – – – –

– – – muut
luulliset palat

16.9.2016

0204 50 71 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

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

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0206 10 95 – – – pallealiha ja kuveliha

Maatalous

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

X

A

0206 10 98 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0206 21 00 – – kieli

Maatalous

vapaa

A

A

0206 22 00 – – maksa

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

0205 00 20 – tuore tai jäähdytetty
0205 00 80 – jäädytetty

0204 50 79 – – – –

luuttomat palat

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore,
jäähdytetty taijäädytetty

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin,
muulin ja muuliaasinmuut syötävät osat, tuoreet,
jäähdytetyt tai jäädytetyt

0206 10

– nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt

0206 10 10 – – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tar
koitetut

Euroopan unionin virallinen lehti

0206

– – muut

– nautaa, jäädytetyt

L 250/91

0206 29

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Huomautukset

L 250/92

CN 2014

– – muut

FI

0206 29 10 – – – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen
tarkoitetut
– – – muut
pallealiha ja kuveliha

Maatalous

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

X

A

0206 29 99 – – – –

muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0206 41 00 – – maksa

Maatalous

vapaa

A

A

0206 49 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0206 80 91 – – – hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

Maatalous

6,4 %

A

A

0206 80 99 – – – lammasta tai vuohta

Maatalous

vapaa

A

A

0206 30 00 – sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt
– sikaa, jäädytetyt

0206 80

Euroopan unionin virallinen lehti

0206 29 91 – – – –

– muut, tuoreet tai jäähdytetyt

0206 80 10 – – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tar
koitetut
– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

0206 90 91 – – – hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

Maatalous

6,4 %

A

A

0206 90 99 – – – lammasta tai vuohta

Maatalous

vapaa

A

A

0207 11 10 – – – kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipi
neen (ns. 83-prosenttistakanaa)

Maatalous

26,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 11 30 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, mutta kaulan,sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

Maatalous

29,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 11 90 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia ja ilman kaulaa,sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai
muussamuodossa

Maatalous

32,5 EUR/
100 kg

A

A

0206 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut, jäädytetyt

FI

0206 90 10 – – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tar
koitetut

– – muut

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät
osat,tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

– kanaa

0207 11

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

Euroopan unionin virallinen lehti

0207

L 250/93

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

29,9 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

32,5 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

102,4 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0207 12 10 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, mutta kaulan,sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

Maatalous

0207 12 90 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia ja ilman kaulaa,sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai
muussamuodossa

0207 12

Huomautukset

– – paloittelematon, jäädytetty

– – – palat
0207 13 10 – – – –

––––

luuttomat

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

35,8 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 30 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 40 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 50 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

60,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 60 – – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat

Maatalous

46,3 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0207 13 20 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai
jäähdytetyt

FI

0207 13

Tavaran kuvaus

L 250/94

CN 2014

Tavaran kuvaus

0207 13 70 – – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

100,8 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

FI

– – – muut eläimenosat
maksa

Maatalous

6,4 %

A

A

0207 13 99 – – – –

muut

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

102,4 EUR/
100 kg

A

A

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt
– – – palat

0207 14 10 – – – –

––––

luuttomat

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

35,8 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 30 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 40 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 50 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

60,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 60 – – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat

Maatalous

46,3 EUR/
100 kg

A

A

L 250/95

0207 14 20 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 13 91 – – – –

0207 14

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Tavaran kuvaus

0207 14 70 – – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

100,8 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

FI

– – – muut eläimenosat
maksa

Maatalous

6,4 %

A

A

0207 14 99 – – – –

muut

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 24 10 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, mutta kaulan,sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttistakalk
kunaa)

Maatalous

34 EUR/
100 kg

A

A

0207 24 90 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia ja ilman kaulaa,sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa),
taimuussa muodossa

Maatalous

37,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 25 10 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, mutta kaulan,sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttistakalk
kunaa)

Maatalous

34 EUR/
100 kg

A

A

0207 25 90 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia ja ilman kaulaa,sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa),
taimuussa muodossa

Maatalous

37,3 EUR/
100 kg

A

A

– kalkkunaa

0207 25

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 14 91 – – – –

0207 24

Huomautukset

L 250/96

CN 2014

– – paloittelematon, jäädytetty

16.9.2016

0207 26

Tavaran kuvaus

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

85,1 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai
jäähdytetyt
FI

– – – palat
0207 26 10 – – – –

––––

luuttomat

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

41 EUR/
100 kg

A

A

0207 26 30 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 26 40 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 26 50 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

67,9 EUR/
100 kg

A

A

–––––

koipi-reisipalat ja niiden palat

0207 26 60 – – – – – –

koivet ja niiden palat

Maatalous

25,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 26 70 – – – – – –

muut

Maatalous

46 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

83 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

6,4 %

A

A

0207 26 80 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 26 20 – – – – –

muut

– – – muut eläimenosat
maksa

L 250/97

0207 26 91 – – – –

Tavaran kuvaus

0207 26 99 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

85,1 EUR/
100 kg

A

A

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

FI

0207 27

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/98

CN 2014

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt
– – – palat

0207 27 10 – – – –

luulliset

0207 27 20 – – – – –

puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

41 EUR/
100 kg

A

A

0207 27 30 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 27 40 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 27 50 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

67,9 EUR/
100 kg

A

A

–––––

koipi-reisipalat ja niiden palat
koivet ja niiden palat

Maatalous

25,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 27 70 – – – – – –

muut

Maatalous

46 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

83 EUR/
100 kg

A

A

muut

16.9.2016

0207 27 60 – – – – – –

0207 27 80 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

luuttomat

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut eläimenosat
maksa

Maatalous

6,4 %

A

A

0207 27 99 – – – –

muut

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 41 20 – – – kynittynä, veret laskettuna, puhdistamatto
mana tai suolistettuna,päineen ja koipineen
(ns. 85-prosenttista ankkaa)

Maatalous

38 EUR/
100 kg

A

A

0207 41 30 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, mutta kaulan,sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ank
kaa)

Maatalous

46,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 41 80 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia ja ilman kaulaa,sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai
muussamuodossa

Maatalous

51,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 42 30 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, mutta kaulan,sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ank
kaa)

Maatalous

46,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 42 80 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia ja ilman kaulaa,sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai
muussamuodossa

Maatalous

51,3 EUR/
100 kg

A

A

FI

0207 27 91 – – – –

– ankkaa
0207 41

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 42

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

– – paloittelematon, jäädytetty

L 250/99

Tavaran kuvaus

0207 43 00 – – rasvainen maksa (”foie gras”), tuore taijäähdy
tetty

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

128,3 EUR/
100 kg

A

A

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/100

CN 2014

0207 44

– – muu, tuore tai jäähdytetty
– – – palat

0207 44 10 – – – –

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

56,4 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 31 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 41 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 51 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 61 – – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat

Maatalous

46,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 71 – – – – –

puhdistettua ankkaa

Maatalous

66 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 81 – – – – –

muut

Maatalous

123,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0207 44 21 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

luuttomat

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut eläimenosat
maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie
gras”)

Maatalous

6,4 %

A

A

0207 44 99 – – – –

muut

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

128,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 45

FI

0207 44 91 – – – –

– – muu, jäädytetty

0207 45 10 – – – –

––––

luuttomat

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

56,4 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 31 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 41 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 51 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 61 – – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat

Maatalous

46,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 71 – – – – –

puhdistettua ankkaa

Maatalous

66 EUR/
100 kg

A

A

L 250/101

0207 45 21 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – palat

Tavaran kuvaus

0207 45 81 – – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

123,2 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

FI

– – – muut eläimenosat
––––

maksa
rasvainen maksa (”foie gras”)

Maatalous

vapaa

A

A

0207 45 95 – – – – –

muu

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 51 10 – – – kynittynä, veret laskettuna, puhdistamatto
mana, päineen ja koipineen(ns. 82-prosent
tista hanhea)

Maatalous

45,1 EUR/
100 kg

A

A

0207 51 90 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, sydämen jakivipiiran kanssa tai il
man (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muus
samuodossa

Maatalous

48,1 EUR/
100 kg

A

A

0207 52 10 – – – kynittynä, veret laskettuna, puhdistamatto
mana, päineen ja koipineen(ns. 82-prosent
tista hanhea)

Maatalous

45,1 EUR/
100 kg

A

A

0207 52 90 – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja
koipia, sydämen jakivipiiran kanssa tai il
man (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muus
samuodossa

Maatalous

48,1 EUR/
100 kg

A

A

muut

– hanhea
0207 51

0207 52

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 45 93 – – – – –

0207 45 99 – – – –

Huomautukset

L 250/102

CN 2014

– – paloittelematon, jäädytetty

16.9.2016

Tavaran kuvaus

0207 53 00 – – rasvainen maksa (”foie gras”), tuore taijäähdy
tetty

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

110,5 EUR/
100 kg

A

A

Huomautukset

FI

0207 54

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – muu, tuore tai jäähdytetty
– – – palat

0207 54 10 – – – –

––––

luuttomat

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

52,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 31 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 41 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 51 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

86,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 61 – – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat

Maatalous

69,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 71 – – – – –

puhdistettua hanhea

Maatalous

66 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 81 – – – – –

muut

Maatalous

123,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

6,4 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 54 21 – – – – –

– – – muut eläimenosat
maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie
gras”)

L 250/103

0207 54 91 – – – –

Tavaran kuvaus

0207 54 99 – – – –

muu

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

110,5 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

L 250/104

CN 2014

FI

0207 55

– – muu, jäädytetty
– – – palat

0207 55 10 – – – –

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

52,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 31 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 41 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 51 – – – – –

rinta ja sen palat

Maatalous

86,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 61 – – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat

Maatalous

69,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 71 – – – – –

puhdistettua hanhea

Maatalous

66 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 81 – – – – –

muut

Maatalous

123,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0207 55 21 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

luuttomat

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut eläimenosat
maksa

FI

––––

rasvainen maksa (”foie gras”)

Maatalous

vapaa

A

A

0207 55 95 – – – – –

muu

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

49,3 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

128,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 99 – – – –

0207 60

muut

– helmikanaa

0207 60 05 – – paloittelematon, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädy
tetyt
– – muu, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty
– – – palat
0207 60 10 – – – –

––––

luuttomat

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 55 93 – – – – –

luulliset
puolikkaat ja neljännekset

Maatalous

54,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 60 31 – – – – –

kokonaiset siivet, myös ilman siiven
kärkiä

Maatalous

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 60 41 – – – – –

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

L 250/105

0207 60 21 – – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

rinta ja sen palat

Maatalous

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 60 61 – – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat

Maatalous

46,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 60 81 – – – – –

muut

Maatalous

123,2 EUR/
100 kg

A

A

FI

0207 60 51 – – – – –

Huomautukset

L 250/106

CN 2014

– – – muut eläimenosat
maksa

Maatalous

6,4 %

A

A

0207 60 99 – – – –

muut

Maatalous

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0208 10 10 – – kesyä kania

Maatalous

6,4 %

A

A

0208 10 90 – – muuta

Maatalous

vapaa

A

A

0208 30 00 – kädellistä nisäkästä

Maatalous

9%

A

A

Maatalous

6,4 %

A

A

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet,
jäähdytetyt taijäädytetyt

0208 10

– kania tai jänistä

0208 40

Euroopan unionin virallinen lehti

0207 60 91 – – – –

– valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea–lahkon ni
säkästä);manaattia ja merilehmää eli dugongia
(Sirenia–lahkon nisäkästä);hyljettä, merileijonaa
ja mursua (Pinnipedia–alalahkonnisäkästä)
16.9.2016

0208 40 10 – – valaanlihaa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0208 40 20 – – hylkeenlihaa

Maatalous

6,4 %

A

A

0208 40 80 – – muuta

Maatalous

9%

A

A

0208 50 00 – matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

Maatalous

9%

A

A

0208 60 00 – kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae)

Maatalous

9%

A

A

0208 90 10 – – kesyä kyyhkyä

Maatalous

6,4 %

A

A

0208 90 30 – – riistaa, muuta kuin kania tai jänistä

Maatalous

vapaa

A

A

0208 90 60 – – poroa

Maatalous

9%

A

A

0208 90 70 – – sammakonreidet

Maatalous

6,4 %

A

A

0208 90 98 – – muuta

Maatalous

9%

A

A

Maatalous

21,4 EUR/
100 kg

A

A

0208 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muuta

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipi
karjanrasva,sulattamattomat tai muutoin erotta
mattomat, tuoreet, jäähdytetyt,jäädytetyt, suolatut,
suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0209 10

– sikaa

Euroopan unionin virallinen lehti

0209

– – siansilava
L 250/107

0209 10 11 – – – tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai
suolavedessä

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

23,6 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

12,9 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

41,5 EUR/
100 kg

A

A

Ohjeellinen tulli

0209 10 19 – – – kuivattu tai savustettu

Maatalous

0209 10 90 – – sianrasva

0209 90 00 – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suola
vedessä, kuivatut taisavustetut; lihasta ja muista
eläimenosista valmistettu syötävä jauho jajauhe
– sianliha

0210 11

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset
– – – kesyä sikaa
––––

suolattu tai suolavedessä

0210 11 11 – – – – –

kinkku ja sen palat

Maatalous

77,8 EUR/
100 kg

A

A

0210 11 19 – – – – –

lapa ja sen palat

Maatalous

60,1 EUR/
100 kg

A

A

––––

Huomautukset

FI

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

0210

Tavaran kuvaus

L 250/108

CN 2014

kuivattu tai savustettu
kinkku ja sen palat

Maatalous

151,2 EUR/
100 kg

A

A

0210 11 39 – – – – –

lapa ja sen palat

Maatalous

119 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0210 11 31 – – – – –

Tavaran kuvaus

0210 11 90 – – – muuta

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

15,4 %

A

A

– – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava)
sekä niiden palat

Huomautukset

FI

0210 12

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – – kesyä sikaa
suolattu tai suolavedessä

Maatalous

46,7 EUR/
100 kg

A

A

0210 12 19 – – – –

kuivattu tai savustettu

Maatalous

77,8 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

15,4 %

A

A

0210 12 90 – – – muuta
0210 19

– – muut
– – – kesyä sikaa
––––

suolattu tai suolavedessä
pekonipuolikas ja kinkuton pekoni
puolikas

Maatalous

68,7 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 20 – – – – –

etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa

Maatalous

75,1 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 30 – – – – –

etuosa ja sen palat

Maatalous

60,1 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 40 – – – – –

selkä ja sen palat

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 50 – – – – –

muut

Maatalous

86,9 EUR/
100 kg

A

A

L 250/109

0210 19 10 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

0210 12 11 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

kuivattu tai savustettu
etuosa ja sen palat

Maatalous

119 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 70 – – – – –

selkä ja sen palat

Maatalous

149,6 EUR/
100 kg

A

A

–––––

FI

0210 19 60 – – – – –

muut
luuttomat

Maatalous

151,2 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 89 – – – – – –

muut

Maatalous

151,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

15,4 %

A

A

0210 20 10 – – luullinen

Maatalous

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

X

A

0210 20 90 – – luuton

Maatalous

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

X

A

Maatalous

15,4 %

A

A

0210 19 90 – – – muuta
– naudanliha

Euroopan unionin virallinen lehti

0210 19 81 – – – – – –

0210 20

Huomautukset

L 250/110

CN 2014

– muut, myös lihasta tai muista eläimenosista val
mistettu syötävä jauhoja jauhe
16.9.2016

0210 91 00 – – kädellistä nisäkästä

0210 92

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

15,4 %

A

A

0210 92 10 – – – valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea–lah
kon nisäkästä);manaattia ja merilehmää eli
dugongia (Sirenia–lahkonnisäkästä)

FI

– – valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea–lahkon
nisäkästä);manaattia ja merilehmää eli dugon
gia (Sirenia–lahkon nisäkästä);hyljettä, merilei
jonaa ja mursua (Pinnipedia–alalahkonnisä
kästä)

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
liha

Maatalous

1 300 EUR/
1 000 kg

A

A

0210 92 92 – – – –

muut eläimenosat

Maatalous

15,4 %

A

A

0210 92 99 – – – –

lihasta tai muista eläimenosista valmis
tettu syötävä jauho jajauhe

Maatalous

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

X

A

Maatalous

15,4 %

A

A

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

222,7 EUR/
100 kg

A

A

0210 93 00 – – matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)
0210 99

Euroopan unionin virallinen lehti

0210 92 91 – – – –

– – muu
– – – liha

0210 99 10 – – – –

––––

lampaan- ja vuohenliha
luullinen

L 250/111

0210 99 21 – – – – –

hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai
kuivattu

Tavaran kuvaus

0210 99 29 – – – – –

luuton

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

311,8 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

poronliha

Maatalous

15,4 %

A

A

0210 99 39 – – – –

muu

Maatalous

1 300 EUR/
1 000 kg

A

A

FI

0210 99 31 – – – –

Huomautukset

L 250/112

CN 2014

– – – muut eläimenosat
––––

kesyä sikaa
maksa

Maatalous

64,9 EUR/
100 kg

A

A

0210 99 49 – – – – –

muut

Maatalous

47,2 EUR/
100 kg

A

A

––––

nautaa

0210 99 51 – – – – –

pallealiha ja kuveliha

Maatalous

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

X

A

0210 99 59 – – – – –

muut

Maatalous

12,8 %

X

A

––––

Euroopan unionin virallinen lehti

0210 99 41 – – – – –

muuta

–––––

siipikarjan maksa
hanhen tai ankan rasvainen maksa
(”foie gras”),suolattu tai suolavedessä

Maatalous

vapaa

A

A

0210 99 79 – – – – – –

muu

Maatalous

6,4 %

A

A

16.9.2016

0210 99 71 – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

15,4 %

A

A

Maatalous

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

X

A

0301 11 00 – – makean veden kalat

Kalatalous

vapaa

A*

A

0301 19 00 – – muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0301 91 10 – – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chryso
gaster–lajinkalat

Kalatalous

8%

A*

A

0301 91 90 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

Kalatalous

vapaa

A*

A

0210 99 85 – – – – –

muut

0210 99 90 – – – lihasta tai muista eläimenosista valmistettu
syötävä jauho jajauhe

03

3 RYHMÄ – KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄI
SET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄTSELKÄRANGAT
TOMAT

0301

Elävät kalat
– akvaariokalat

– muut elävät kalat
0301 91

– taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjo
lohi(Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (On
corhynchusclarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabo
nita),Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chryso
gaster

– – ankeriaat (Anguilla spp.)

0301 92 10 – – – pituus alle 12 cm

L 250/113

0301 92

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0301 92 30 – – – pituus vähintään 12 cm mutta alle 20 cm

Kalatalous

vapaa

A*

A

0301 92 90 – – – pituus vähintään 20 cm

Kalatalous

vapaa

A*

A

0301 93 00 – – karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius,Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Kalatalous

8%

A*

A

0301 94 10 – – – Thunnus thynnus–lajin tonnikala

Kalatalous

16 %

A*

A

0301 94 90 – – – Thunnus orientalis–lajin tonnikala

Kalatalous

16 %

A*

A

0301 95 00 – – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

Kalatalous

16 %

A*

A

0301 94

0301 99

– – Thunnus thynnus–ja Thunnus orientalis–lajinton
nikala

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/114

Toimiala

CN 2014

– – muut

– – – makean veden kalat

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch,Oncorhynchus masou ja Oncorhyn
chus rhodurus), merilohi(Salmo salar) ja to
navanjokilohi (Hucho hucho)

Kalatalous

2%

A*

A

0301 99 18 – – – –

muut

Kalatalous

8%

A*

A

16.9.2016

0301 99 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

16 %

A*

A

0302 11 10 – – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chryso
gaster–lajinkalat

Kalatalous

8%

A*

A

0302 11 20 – – – kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut ka
lat, päineen jakiduksineen, kappalepaino
suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat,
päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino
suurempi kuin 1 kg

Kalatalous

12 %

A*

A

0302 11 80 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

0302 13 00 – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha,Onchorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,On
corhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus)

Kalatalous

2%

A*

A

0302 14 00 – – merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hu
chohucho)

Kalatalous

2%

A*

A

0302 19 00 – – muut

Kalatalous

8%

A*

A

Tavaran kuvaus

0301 99 85 – – – muut
Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet
eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

FI

0302

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan maksa, mäti
taimaiti
0302 11

Euroopan unionin virallinen lehti

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir
jolohi(Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchusclarki), kultalohi (Oncorhynchus
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhyn
chus chrysogaster

L 250/115

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0302 21 10 – – – grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoi
des)

Kalatalous

8%

A*

A

0302 21 30 – – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

Kalatalous

8%

A*

A

0302 21 90 – – – tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 22 00 – – punakampela (Pleuronectes platessa)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 23 00 – – kielikampelat eli merianturat (Solea spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 24 00 – – piikkikampela (Psetta maxima)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 29 10 – – – lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 29 80 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

Kalatalous

vapaa

A*

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/116

Toimiala

CN 2014

– kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossi
dae, Soleidae,Scophthalmidae ja Citharidae), ei kui
tenkaan maksa, mätitai maiti
FI

0302 21

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0302 29

– – pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippog
lossus hippoglossus,Hippoglossus stenolepis)

– tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), ei kuitenkaan maksa, mäti
taimaiti
0302 31

– – valkotonnikala (Thunnus alalunga)
16.9.2016

0302 31 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

22 %

A*

A

0302 32 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 32 90 – – – muu

Kalatalous

22 %

A*

A

0302 33 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 33 90 – – – muu

Kalatalous

22 %

A*

A

0302 34 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 34 90 – – – muu

Kalatalous

22 %

A*

A

Tavaran kuvaus

0302 31 90 – – – muu

0302 33

0302 35

– – boniitti

– – isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

Euroopan unionin virallinen lehti

0302 34

– – keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

FI

0302 32

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – Thunnus thynnus–ja Thunnus orientalis–lajinton
nikala
– – – Thunnus thynnus–lajin tonnikala
nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 35 19 – – – –

muu

Kalatalous

22 %

A*

A

L 250/117

0302 35 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/118

CN 2014

– – – Thunnus orientalis–lajin tonnikala
nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 35 99 – – – –

muu

Kalatalous

22 %

A*

A

0302 36 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 36 90 – – – muu

Kalatalous

22 %

A*

A

0302 39 20 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 39 80 – – – muu

Kalatalous

22 %

A*

A

0302 41 00 – – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 42 00 – – sardellit (Engraulis spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 36

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0302 39

FI

0302 35 91 – – – –

– silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii),
sardellit(Engraulis spp.), sardiinit (Sardina pilchar
dus,Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili
(Sprattussprattus), makrillit (Scomber scombrus,
Scomberaustralasicus, Scomber japonicus), perun
piikkimakrilli japiikkimakrilli (Trachurus spp.),
oka-ahven (Rachycentroncanadum) ja miekkakala
(Xiphias gladius), ei kuitenkaanmaksa, mäti tai
maiti

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0302 43 10 – – – Sardina pilchardus–lajin sardiinit

Kalatalous

23 %

A*

A

0302 43 30 – – – Sardinops–suvun sardiinit; Sardinella spp.

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 43 90 – – – kilohaili (Sprattus sprattus)

Kalatalous

13 %

A*

A

0302 44 00 – – makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomberjaponicus)

Kalatalous

20 %

A*

A

0302 45 10 – – – piikkimakrilli (Trachurus trachurus)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 45 30 – – – chilenpiikkimakrilli (Trachurus murphyi)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 45 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 46 00 – – oka-ahven (Rachycentron canadum)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 47 00 – – miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

15 %

A*

A

Kalatalous

12 %

A*

A

0302 43

Huomautukset

– – sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),Sar
dinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

Euroopan unionin virallinen lehti

– – perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus
spp.)

FI

0302 45

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Mac
rouridae-,Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja
Muraenolepididae–heimoon kuuluvat kalat, ei kui
tenkaan maksa,mäti tai maiti
0302 51

0302 51 10 – – – Gadus morhua–lajin turska

L 250/119

– – turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0302 51 90 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

0302 52 00 – – kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 53 00 – – seiti (Pollachius virens)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 54

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/120

Toimiala

CN 2014

– – kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomu
turskat(Urophycis spp.)
– – – Merluccius–suvun kummeliturskat
kapinkummeliturska (Merluccius capensis)
jasyvänmerenkummeliturska (syvänme
renkapinkummeliturska) (Merlucciuspara
doxus)

Kalatalous

15 %

C*

A

0302 54 15 – – – –

etelänkummeliturska (Merluccius australis)

Kalatalous

15 %

C*

A

0302 54 19 – – – –

muut

Kalatalous

15 %

C*

A

0302 54 90 – – – Urophycis–suvun suomuturskat

Kalatalous

15 %

C*

A

0302 55 00 – – alaskanseiti (Theragra chalcogramma)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 59 10 – – – Boreogadus saida–lajin kala (jäämerenseiti)

Kalatalous

12 %

A*

A

0302 59 20 – – – valkoturska (Merlangius merlangus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 59 30 – – – lyyraturska (Pollachius pollachius)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 56 00 – – mustakitaturskat (Micromesistius
Micromesistiusaustralis)
0302 59

poutassou,

Euroopan unionin virallinen lehti

0302 54 11 – – – –

– – muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0302 59 40 – – – molvat (Molva spp.)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 59 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 71 00 – – tilapiat (Oreochromis spp.)

Kalatalous

8%

A*

A

0302 72 00 – – merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
riasspp., Ictalurus spp.)

Kalatalous

8%

A*

A

0302 73 00 – – karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius,Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Kalatalous

8%

A*

A

0302 74 00 – – ankeriaat (Anguilla spp.)

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 79 00 – – muut

Kalatalous

8%

A*

A

0302 81 10 – – – Squalus acanthias–lajin piikkihai

Kalatalous

6%

A*

A

0302 81 20 – – – Scyliorhinus–suvun punahai

Kalatalous

6%

A*

A

0302 81 30 – – – sillihai (Lamna nasus)

Kalatalous

8%

A*

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius
spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),kar
pit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopha
ryngodonidellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp.,Mylopharyngodon piceus), ankeriaat (Anguilla
spp.),niilinahven (Lates niloticus) ja käärmeenpää
kalat (Channaspp.), ei kuitenkaan maksa, mäti tai
maiti
Euroopan unionin virallinen lehti

– muut kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti
0302 81

– – haikalat

L 250/121

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0302 81 90 – – – muut

Kalatalous

8%

A*

A

0302 82 00 – – rauskut (Rajidae)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 83 00 – – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 84 10 – – – meribassi (Dicentrarchus labrax)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 84 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 85 10 – – – hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit
(Pagellusspp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 85 30 – – – kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 85 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

vapaa

A*

A

0302 84

0302 89

– – meribassi (Dicentrarchus spp.)

– – hammasahvenet (Sparidae)

Euroopan unionin virallinen lehti

0302 85

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/122

Toimiala

CN 2014

– – muut

0302 89 10 – – – makean veden kalat
– – – muut
––––

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuottei
den teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

16.9.2016

0302 89 21 – – – – –

Euthynnus–suvun kalat, muut kuin alani
mikkeessä0302 33 mainittu boniitti (Eut
hynnus(Katsuwonus) pelamis)

Tavaran kuvaus

0302 89 29 – – – – –

punasimput
spp.)

(puna-ahvenet)

0302 89 31 – – – – –

Sebastes marinus–lajin
(puna-ahven)

0302 89 39 – – – – –

muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

22 %

A*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

(Sebastes

punasimppu

merilahnat (Brama spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0302 89 50 – – – –

merikrotit (Lophius spp.)

Kalatalous

15 %

C*

A

0302 89 60 – – – –

Genypterus blacodes–lajin kalat (partanilk
kalaji)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0302 89 90 – – – –

muut

Kalatalous

15 %

A*

A

Kalatalous

10 %

A*

A

0303 11 00 – – punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

Kalatalous

2%

A*

A

0303 12 00 – – muut tyynenmerenlohet (Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawyt
scha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus ma
souja Oncorhynchus rhodurus)

Kalatalous

2%

A*

A

0303 13 00 – – merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hu
chohucho)

Kalatalous

2%

A*

A

0303

Euroopan unionin virallinen lehti

0302 89 40 – – – –

0302 90 00 – maksa, mäti ja maiti

Huomautukset

FI

––––

muu

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu
nimikkeen 0304 kalanliha
– lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan maksa, mäti
taimaiti

L 250/123

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0303 14 10 – – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chryso
gaster–lajinkalat

Kalatalous

9%

A*

A

0303 14 20 – – – kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut ka
lat, päineen jakiduksineen, kappalepaino
suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat,
päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino
suurempi kuin 1 kg

Kalatalous

12 %

A*

A

0303 14 90 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

0303 19 00 – – muut

Kalatalous

9%

A*

A

0303 23 00 – – tilapiat (Oreochromis spp.)

Kalatalous

8%

A*

A

0303 24 00 – – merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
riasspp., Ictalurus spp.)

Kalatalous

8%

A*

A

0303 25 00 – – karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Kalatalous

8%

A*

A

0303 14

Tavaran kuvaus

FI

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir
jolohi(Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchusclarki), kultalohi (Oncorhynchus
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhyn
chus chrysogaster

Huomautukset

L 250/124

Toimiala

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

– tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius
spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),kar
pit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopha
ryngodonidellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp.,Mylopharyngodon piceus), ankeriaat (Anguilla
spp.),niilinahven (Lates niloticus) ja käärmeenpää
kalat (Channaspp.), ei kuitenkaan maksa, mäti tai
maiti

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0303 26 00 – – ankeriaat (Anguilla spp.)

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 29 00 – – muut

Kalatalous

8%

A*

A

0303 31 10 – – – grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoi
des)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 31 30 – – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 31 90 – – – tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 32 00 – – punakampela (Pleuronectes platessa)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 33 00 – – kielikampelat eli merianturat (Solea spp.)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 34 00 – – piikkikampela (Psetta maxima)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 39 10 – – – kampela (Platichthys flesus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 39 30 – – – Rhombosolea–suvun kalat

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 39 50 – – – Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphusnovaezelan
diae–lajien kalat

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossi
dae, Soleidae,Scophthalmidae ja Citharidae), ei kui
tenkaan maksa, mätitai maiti
0303 31

Euroopan unionin virallinen lehti

0303 39

– – pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippog
lossus hippoglossus,Hippoglossus stenolepis)

– – muut

L 250/125

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 41 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 41 90 – – – muu

Kalatalous

22 %

A*

A

Tavaran kuvaus

0303 39 85 – – – muut

0303 41

– – valkotonnikala (Thunnus alalunga)

– – keltaevätonnikala (Thunnus albacares)
– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu
––––

kokonaisena

0303 42 12 – – – – –

kappalepaino suurempi kuin 10 kg

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 42 18 – – – – –

muut

Kalatalous

vapaa

A*

A

––––

Euroopan unionin virallinen lehti

0303 42

FI

– tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), ei kuitenkaan maksa, mäti
taimaiti

Huomautukset

L 250/126

Toimiala

CN 2014

muut
kappalepaino suurempi kuin 10 kg

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 42 48 – – – – –

muut

Kalatalous

vapaa

A*

A

Kalatalous

22 %

A*

A

0303 42 90 – – – muu

16.9.2016

0303 42 42 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0303 43 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 43 90 – – – muu

Kalatalous

22 %

A*

A

0303 44 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 44 90 – – – muut

Kalatalous

22 %

A*

A

0303 43

– – boniitti

– – isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

– – Thunnus thynnus–ja Thunnus orientalis–lajinton
nikala
– – – Thunnus thynnus–lajin tonnikala

0303 45 12 – – – –

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 45 18 – – – –

muut

Kalatalous

22 %

A*

A

Euroopan unionin virallinen lehti

0303 45

Huomautukset

FI

0303 44

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – Thunnus orientalis–lajin tonnikala
nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 45 99 – – – –

muut

Kalatalous

22 %

A*

A

L 250/127

0303 45 91 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0303 46 10 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 46 90 – – – muut

Kalatalous

22 %

A*

A

0303 49 20 – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden
teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 49 85 – – – muut

Kalatalous

22 %

A*

A

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 53 10 – – – Sardina pilchardus–lajin sardiini

Kalatalous

23 %

A*

A

0303 53 30 – – – Sardinops–suvun sardiinit; Sardinella spp.

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 46

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

– – muut

0303 51 00 – – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Euroopan unionin virallinen lehti

– silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii),
sardiinit(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardi
nella spp.,kilohaili (Sprattus sprattus), makrillit
(Scomber scombrus,Scomber australasicus, Scomber
japonicus), perunpiikkimakrillija piikkimakrilli
(Trachurus spp.), oka-ahven (Rachycentroncana
dum) ja miekkakala (Xiphias gladius), ei kuiten
kaanmaksa, mäti tai maiti

0303 53

Huomautukset

FI

0303 49

Tavaran kuvaus

L 250/128

Toimiala

CN 2014

– – sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),Sar
dinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

13 %

A*

A

0303 54 10 – – – Scomber scombrus ja Scomber japonicus -lajin
makrillit

Kalatalous

Katso huo
mautus

A*

A

0303 54 90 – – – Scomber australasicus–lajin makrilli

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 55 10 – – – piikkimakrilli (Trachurus trachurus)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 55 30 – – – chilenpiikkimakrilli (Trachurus murphyi)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 55 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 56 00 – – oka-ahven (Rachycentron canadum)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 57 00 – – miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 63 10 – – – Gadus morhua–lajin turska

Kalatalous

12 %

A*

A

0303 63 30 – – – Gadus ogac–lajin turska

Kalatalous

12 %

A*

A

Tavaran kuvaus

0303 53 90 – – – kilohaili (Sprattus sprattus)

0303 55

Huomautukset

– – makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomberjaponicus)

FI

0303 54

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

vapaa;

tullattaessa

Euroopan unionin virallinen lehti

– – perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus
spp.)

Tullattaessa 15.2.–15.6.:
16.6.–14.2.:20 %.

– Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Mac
rouridae-,Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja
Muraenolepididae–heimoon kuuluvat kalat, ei kui
tenkaan maksa,mäti tai maiti
0303 63

– – turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

L 250/129

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0303 63 90 – – – Gadus macrocephalus–lajin turska

Kalatalous

12 %

A*

A

0303 64 00 – – kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 65 00 – – seiti (Pollachius virens)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 66

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/130

Toimiala

CN 2014

– – kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomu
turskat(Urophycis spp.)
– – – Merluccius–suvun kummeliturskat
kapinkummeliturska (Merluccius capensis)
jasyvänmerenkummeliturska (syvänme
renkapinkummeliturska) (Merlucciuspara
doxus)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 66 12 – – – –

argentiinankummeliturska
hubbsi)

Kalatalous

15 %

C*

A

0303 66 13 – – – –

etelänkummeliturska (Merluccius australis)

Kalatalous

15 %

C*

A

0303 66 19 – – – –

muut

Kalatalous

15 %

C*

A

0303 66 90 – – – Urophycis–suvun suomuturskat

Kalatalous

15 %

C*

A

0303 67 00 – – alaskanseiti (Theragra chalcogramma)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 68 10 – – – mustakitaturska (Micromesistius poutassou tai
Gaduspoutassou)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 68 90 – – – etelän mustakitaturska (Micromesistius aust
ralis)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 68

– – mustakitaturskat (Micromesistius
Micromesistiusaustralis)

(Merluccius

Euroopan unionin virallinen lehti

0303 66 11 – – – –

poutassou,

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0303 69 10 – – – Boreogadus saida–lajin kalat (jäämerenseiti)

Kalatalous

12 %

A*

A

0303 69 30 – – – valkoturska (Merlangius merlangus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 69 50 – – – lyyraturska (Pollachius pollachius)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 69 70 – – – hoki (Macruronus novaezelandiae)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 69 80 – – – molvat (Molva spp.)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 69 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 81 10 – – – Squalus acanthias–lajin piikkihait

Kalatalous

6%

A*

A

0303 81 20 – – – Scyliorhinus–suvun punahait

Kalatalous

6%

A*

A

0303 81 30 – – – sillihai (Lamna nasus)

Kalatalous

8%

A*

A

0303 81 90 – – – muut

Kalatalous

8%

A*

A

0303 82 00 – – rauskut (Rajidae)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 83 00 – – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 69

Tavaran kuvaus

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – haikalat

FI

– muut kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti
0303 81

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/131

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0303 84 10 – – – meribassi (Dicentrarchus labrax)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 84 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

0303 84

Huomautukset

– – meribassit (Dicentrarchus spp.)

FI

0303 89

Tavaran kuvaus

L 250/132

Toimiala

CN 2014

– – muut

0303 89 10 – – – makean veden kalat

––––

Euthynnus–suvun kalat, muut kuin alani
mikkeessä0303 43 mainittu boniitti (Eut
hynnus (Katsuwonus)pelamis)

0303 89 21 – – – – –

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuottei
den teolliseenvalmistukseen tarkoitettu

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 89 29 – – – – –

muut

Kalatalous

22 %

A*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

––––

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

punasimput
spp.)

(puna-ahvenet)

0303 89 31 – – – – –

Sebastes marinus–lajin
(puna-ahven)

0303 89 39 – – – – –

muut

(Sebastes

punasimppu

Orcynopsis unicolor–lajin kala (juovaton
sarda)

Kalatalous

Katso huo
mautus

A*

A

0303 89 45 – – – –

sardellit (Engraulis spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

Tullattaessa 15.2.–15.6.:
16.6.–14.2.:10 %.

vapaa;

tullattaessa
16.9.2016

0303 89 40 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 89 55 – – – –

kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 89 60 – – – –

merilahnat (Brama spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 89 65 – – – –

merikrotit (Lophius spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 89 70 – – – –

Genypterus blacodes–lajin kalat (partanilk
kalaji)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0303 89 90 – – – –

muut

Kalatalous

15 %

A*

A

0303 90 10 – – mäti ja maiti, deoksiribonukleiinihapon tai
protamiinisulfaatinvalmistukseen

Kalatalous

vapaa

A*

A

0303 90 90 – – muu

Kalatalous

10 %

A*

A

Kalatalous

9%

C*

A

0303 90

0304

– maksa, mäti ja maiti

Euroopan unionin virallinen lehti

hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit
(Pagellusspp.)

FI

0303 89 50 – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai
jauhettuna), tuoreet,jäähdytetyt tai jäädytetyt

0304 31 00 – – tilapiat (Oreochromis spp.)

L 250/133

– tilapian (Oreochromis spp.), merikissan (Pangasius
spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),kar
pin (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopha
ryngodonidellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp.,Mylopharyngodon piceus), ankeriaan (Anguilla
spp.), niilinahvenen (Lates niloticus) ja käärmeen
pääkalan(Channa spp.) tuoreet tai jäähdytetyt fi
leet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0304 32 00 – – merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
riasspp., Ictalurus spp.)

Kalatalous

9%

C*

A

0304 33 00 – – niilinahven (Lates niloticus)

Kalatalous

9%

C*

A

0304 39 00 – – muut

Kalatalous

9%

C*

A

Kalatalous

2%

A*

A

0304 42 10 – – – kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappale
paino suurempi kuin400 g

Kalatalous

12 %

A*

A

0304 42 50 – – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chryso
gaster–lajinkalat

Kalatalous

9%

A*

A

0304 42 90 – – – muuta

Kalatalous

12 %

A*

A

0304 43 00 – – kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynog
lossidae, Soleidae,Scophthalmidae ja Citharidae)

Kalatalous

18 %

A*

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/134

Toimiala

CN 2014

FI

– muiden kalojen tuoreet tai jäähdytetyt fileet

0304 42

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir
jolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchusclarki), kultalohi (Oncorhynchus
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhyn
chus chrysogaster

Euroopan unionin virallinen lehti

0304 41 00 – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhyn
chus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,Oncor
hynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), meri
lohi(Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hu
cho)

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0304 44 10 – – – turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) ja Boreogadus saida–lajin kalaa
(jäämerenseitiä)

Kalatalous

18 %

A*

A

0304 44 30 – – seitiä (Pollachius virens)

Kalatalous

18 %

A*

A

0304 44 90 – – – muuta

Kalatalous

18 %

A*

A

0304 45 00 – – miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

18 %

A*

A

0304 46 00 – – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

18 %

A*

A

Kalatalous

9%

C*

A

Kalatalous

18 %

A*

A

Kalatalous

18 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

0304 44

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Mac
rouridae-,Melanonidae-, Merlucciidae-, MoridaejaMuraenolepididae–heimoon kuuluvat kalat
FI

– – muut

0304 49 10 – – – makean veden kalaa
– – – muuta
0304 49 50 – – – –

punasimppua
spp.)

0304 49 90 – – – –

muut

(puna-ahventa)

(Sebastes

Euroopan unionin virallinen lehti

0304 49

– muut, tuoreet tai jäähdytetyt

L 250/135

0304 51 00 – – tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Panga
sius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.),karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus),
ankeriaat (Anguilla spp.),niilinahven (Lates ni
loticus) ja käärmeenpääkalat (Channaspp.)

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0304 52 00 – – lohikalat

Kalatalous

8%

A*

A

0304 53 00 – – Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Mac
rouridae-,Melanonidae-, Merlucciidae-, MoridaejaMuraenolepididae–heimoon kuuluvat kalat

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 54 00 – – miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 55 00 – – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

0304 59

Huomautukset

– – muut

0304 59 10 – – – makean veden kalaa
– – – muut
0304 59 50 – – – –

ns. perhosfileet, silliä tai silakkaa

Kalatalous

Katso huo
mautus

A*

A

0304 59 90 – – – –

muut

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 61 00 – – tilapiat (Oreochromis spp.)

Kalatalous

9%

C*

A

0304 62 00 – – merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
riasspp., Ictalurus spp.)

Kalatalous

9%

C*

A

Tullattaessa 15.2.–15.6.:
16.6.–14.2.:15 %.

vapaa;

tullattaessa

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/136

Toimiala

CN 2014

– tilapiat (Oreochromis spp.), merikissan (Pangasius
spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),kar
pin (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopha
ryngodonidellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), ankeriaan (An
guilla spp.),niilinahvenen (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalan (Channa spp.) jäädytetyt fileet

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0304 63 00 – – niilinahven (Lates niloticus)

Kalatalous

9%

C*

A

0304 69 00 – – muut

Kalatalous

9%

C*

A

0304 71 10 – – – Gadus macrocephalus–lajin turskaa

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 71 90 – – – muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 72 00 – – kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 73 00 – – seiti (Pollachius virens)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Mac
rouridae-,Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja
Muraenolepididae–heimoon kuuluvien kalojen
jäädytetytfileet
0304 71

– – kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomu
turskat(Urophycis spp.)

Euroopan unionin virallinen lehti

0304 74

– – turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

– – – Merluccius–suvun kummeliturskat
kapinkummeliturska (Merluccius capensis)
jasyvänmerenkummeliturska (syvänme
renkapinkummeliturska) (Merlucciuspara
doxus)

Kalatalous

7,5 %

B*

A

0304 74 15 – – – –

argentiinankummeliturska
hubbsi)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 74 19 – – – –

muut

Kalatalous

6,1 %

A*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 74 90 – – – Urophycis–suvun suomuturskat

(Merluccius

L 250/137

0304 74 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

13,7 %

A*

A

0304 79 10 – – – Boreogadus saida–lajin kala (jäämerenseiti)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 79 30 – – – valkoturska (Merlangius merlangus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 79 50 – – – hoki (Macruronus novaezelandiae)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 79 80 – – – molvat (Molva spp.)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 79 90 – – – muut

Kalatalous

15 %

C*

A

Kalatalous

2%

A*

A

0304 82 10 – – – kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappale
paino suurempi kuin400 g

Kalatalous

12 %

A*

A

0304 82 50 – – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chryso
gaster–lajinkalaa

Kalatalous

9%

A*

A

Tavaran kuvaus

0304 75 00 – – alaskanseiti (Theragra chalcogramma)
– – muut

FI

0304 79

0304 82

Euroopan unionin virallinen lehti

– muiden kalojen jäädytetyt fileet
0304 81 00 – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhyn
chus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,Oncor
hynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), meri
lohi(Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hu
cho)

Huomautukset

L 250/138

Toimiala

CN 2014

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir
jolohi(Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchusclarki), kultalohi (Oncorhynchus
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhyn
chus chrysogaster

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

12 %

A*

A

0304 83 10 – – – punakampelaa (Pleuronectes platessa)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 83 30 – – – kampelaa (Platichthys flesus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 83 50 – – – lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 83 90 – – – muuta

Kalatalous

15 %

C*

A

0304 84 00 – – miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 85 00 – – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 86 00 – – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 87 00 – – tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti (Euthynnus
(Katsuwonus)pelamis)

Kalatalous

18 %

A*

A

Kalatalous

9%

C*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Tavaran kuvaus

0304 82 90 – – – muuta

Euroopan unionin virallinen lehti

0304 89

– – kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynog
lossidae, Soleidae,Scophthalmidae ja Citharidae)

FI

0304 83

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

0304 89 10 – – – makean veden kalat
– – – muut
––––

(puna-ahvenet)

Sebastes marinus–lajin
(puna-ahvenet)

(Sebastes

punasimppu

L 250/139

0304 89 21 – – – – –

punasimppu
spp.)

Tavaran kuvaus

0304 89 29 – – – – –

muut
Euthynnus–suvun kalat, muut kuin alani
mikkeessä0304 87 00 mainittu boniitti
(Euthynnus(Katsuwonus) pelamis)

––––

makrilli (Scomber scombrus, Scomber aust
ralasicus, Scomberjaponicus) tai Orcynopsis
unicolor–lajin kalat (juovatonsarda)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Kalatalous

18 %

A*

A

Scomber australasicus–lajin makrilli

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 89 49 – – – – –

muut

Kalatalous

15 %

A*

A

––––

haikalat

0304 89 51 – – – – –

piikkihait (Squalus acanthias) tai puna
hait (Scyliorhinusspp.)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 89 55 – – – – –

sillihait (Lamna nasus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 89 59 – – – – –

muut hait

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 89 60 – – – –

merikrotti (Lophius spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 89 90 – – – –

muut

Kalatalous

15 %

C*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Euroopan unionin virallinen lehti

0304 89 41 – – – – –

Huomautukset

FI

0304 89 30 – – – –

Toimiala

L 250/140

CN 2014

– muut, jäädytetyt
16.9.2016

0304 91 00 – – miekkakala (Xiphias gladius)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 93 10 – – – surimi

Kalatalous

14,2 %

A*

A

0304 93 90 – – – muut

Kalatalous

8%

A*

A

0304 94 10 – – – surimi

Kalatalous

14,2 %

A*

A

0304 94 90 – – – muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Kalatalous

14,2 %

A*

A

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Tavaran kuvaus

0304 92 00 – – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

0304 95

– – alaskanseiti (Theragra chalcogramma)

– – Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Mac
rouridae-,Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridaeja Muraenolepididae–heimoon kuuluvat kalat,
ei kuitenkaanalaskanseiti (Theragra chalco
gramma)

0304 95 10 – – – surimi

Euroopan unionin virallinen lehti

0304 94

– – tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Panga
sius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.),karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
ankeriaat (Anguilla spp.),niilinahven (Lates ni
loticus) ja käärmeenpääkalat (Channaspp.)

FI

0304 93

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – muut
––––

Gadus macrocephalus–lajin turska

L 250/141

0304 95 21 – – – – –

turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) jaBoreogadus saida–lajin ka
lat (jäämerenseiti)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0304 95 25 – – – – –

Gadus morhua–lajin turska

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 95 29 – – – – –

muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 95 40 – – – –

seiti (Pollachius virens)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 95 50 – – – –

Merluccius–suvun kummeliturskat

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 95 60 – – – –

mustakitaturska (Micromesistius poutassou
tai Gaduspoutassou)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 95 90 – – – –

muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

Kalatalous

14,2 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

Katso huo
mautus

A*

A

0304 99

Euroopan unionin virallinen lehti

0304 95 30 – – – –

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/142

Tavaran kuvaus

CN 2014

– – muut

0304 99 10 – – – surimi

– – – muut

0304 99 21 – – – –

––––

muut

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea
pallasii)

Tullattaessa 15.2.–15.6.:
16.6.–14.2.:15 %.

vapaa;

tullattaessa

16.9.2016

0304 99 23 – – – – –

makean veden kalat

Tavaran kuvaus

(puna-ahven)

(Sebastes

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

8%

A*

A

punasimppu
spp.)

0304 99 55 – – – – –

lasikampela (Lepidorhombus spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 99 61 – – – – –

merilahna (Brama spp.)

Kalatalous

15 %

A*

A

0304 99 65 – – – – –

merikrotti (Lophius spp.)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0304 99 99 – – – – –

muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0305 10 00 – ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut
jauhot, jauheet japelletit

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 20 00 – kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut,
suolatut taisuolavedessä

Kalatalous

11 %

A*

A

Kalatalous

16 %

A*

A

FI

0304 99 29 – – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; sa
vustettu kala, myösennen savustamista tai sen ai
kana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksisoveltuvat
kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Euroopan unionin virallinen lehti

0305

– kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei
kuitenkaansavustetut

L 250/143

0305 31 00 – – tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Panga
sius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.),karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus),
ankeriaat (Anguilla spp.),niilinahven (Lates ni
loticus) ja käärmeenpääkalat (Channaspp.)

0305 32

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/144

CN 2014

– – Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Mac
rouridae-,Melanonidae-, Merlucciidae-, MoridaejaMuraenolepididae–heimoon kuuluvat kalat
FI

– – – turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) jaBoreogadus saida–lajin kalaa
(jäämerenseitiä)
Gadus macrocephalus–lajin turska

Kalatalous

16 %

A*

A

0305 32 19 – – – –

muut

Kalatalous

20 %

A*

A

Kalatalous

16 %

A*

A

0305 39 10 – – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch,Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus
rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tona
vanjokilohta (Hucho hucho),suolattuina tai
suolavedessä

Kalatalous

15 %

A*

A

0305 39 50 – – – grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoi
des), suolattuna taisuolavedessä

Kalatalous

15 %

A*

A

0305 39 90 – – – muut

Kalatalous

16 %

A*

A

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 32 90 – – – muut
0305 39

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0305 32 11 – – – –

– savustettu kala, myös fileet, ei kuitenkaan muut
syötävätkalanosat

16.9.2016

0305 41 00 – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhyn
chus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,Oncor
hynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), meri
lohi(Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hu
cho)

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0305 42 00 – – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

10 %

A*

A

0305 43 00 – – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir
jolohi(Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchusclarki), kultalohi (Oncorhynchus
aguabonita),Oncorhynchus apache ja Oncorhyn
chus chrysogaster

Kalatalous

14 %

A*

A

0305 44 10 – – ankerias (Anguilla spp.)

Kalatalous

14 %

A*

A

0305 44 90 – – – muu

Kalatalous

14 %

A*

A

0305 49 10 – – – grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoi
des)

Kalatalous

15 %

A*

A

0305 49 20 – – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

Kalatalous

16 %

A*

A

0305 49 30 – – makrilli (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomberjaponicus)

Kalatalous

14 %

A*

A

0305 49 80 – – – muu

Kalatalous

14 %

A*

A

0305 44

0305 49

– – tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Panga
sius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.),karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus),
ankeriaat (Anguilla spp.),niilinahven (Lates ni
loticus) ja käärmeenpääkalat (Channaspp.)

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/145

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0305 51 10 – – – kuivattu, suolaamaton

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 51 90 – – – kuivattu, suolattu

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 59 10 – – – Boreogadus saida–lajin kala (jäämerenseiti)

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 59 30 – – – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea palla
sii)

Kalatalous

12 %

A*

A

0305 59 50 – – sardelli (Engraulis spp.)

Kalatalous

10 %

A*

A

0305 59 70 – – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

Kalatalous

15 %

A*

A

0305 59 80 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

0305 61 00 – – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

12 %

A*

A

0305 62 00 – – turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 63 00 – – sardelli (Engraulis spp.)

Kalatalous

10 %

A*

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/146

Toimiala

CN 2014

– kuivattu kala, ei kuitenkaan muut syötävät kala
nosat, myös suolattu,mutta ei savustettu
– – turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0305 59

FI

0305 51

– suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu kala,
sekä suolavedessäoleva kala, ei kuitenkaan muut
syötävät kalanosat

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

12 %

A*

A

0305 69 10 – – – Boreogadus saida–lajin kala (jäämerenseiti)

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 69 30 – – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

Kalatalous

15 %

A*

A

0305 69 50 – – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch,Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus
rhodurus), merilohi(Salmo salar) ja tonavan
jokilohi (Hucho hucho)

Kalatalous

11 %

A*

A

0305 69 80 – – – muu

Kalatalous

12 %

A*

A

0305 71 10 – – – savustettu

Kalatalous

14 %

A*

A

0305 71 90 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

0305 72 00 – – kalan päät, pyrstöt ja vatsat

Kalatalous

13 %

A*

A

0305 64 00 – – tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Panga
sius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.),karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus),
ankeriaat (Anguilla spp.),niilinahven (Lates ni
loticus) ja käärmeenpääkalat (Channaspp.)
0305 69

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– kalojen evät, päät, pyrstöt, vatsa ja muut syötä
vät kalanosat
0305 71

– – hain evät

L 250/147

Tavaran kuvaus

0305 79 00 – – muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

13 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuo
reet, jäähdytetyt,jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai
suolavedessä; savustetut äyriäiset,kuorineen tai il
man kuorta, myös ennen savustamista tai sen aika
nakuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä
tai vedessä keitetyt,myös jäähdytetyt, jäädytetyt,
kuivatut, suolatut tai suolavedessä;ihmisravinnoksi
soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja
pelletit

– – langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Ja
susspp.)

0306 11 05 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat
– – – muut
0306 11 10 – – – –

langustin pyrstöt

Kalatalous

12,5 %

A*

A

0306 11 90 – – – –

muut

Kalatalous

12,5 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

Kalatalous

6%

A*

A

0306 12

Euroopan unionin virallinen lehti

– jäädytetyt
0306 11

Huomautukset

FI

0306

Toimiala

L 250/148

CN 2014

– – hummerit (Homarus spp.)

0306 12 05 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

0306 12 10 – – – –

kokonaiset

16.9.2016

– – – muut

Tavaran kuvaus

0306 12 90 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

16 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

– – taskuravut

0306 14 05 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Huomautukset

FI

0306 14

muut

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
Paralithodes camchaticus- ja Callinectes sapi
dus–lajinsekä Chionoecetes–suvun lajien
taskuravut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0306 14 30 – – – –

isotaskuravut (Cancer pagarus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0306 14 90 – – – –

muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0306 15 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Kalatalous

20 %

A*

A

0306 15 90 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

0306 15

0306 16

– – keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

Euroopan unionin virallinen lehti

0306 14 10 – – – –

– – kylmän veden katkaravut (Pandalus spp., Cran
goncrangon)
L 250/149

0306 16 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0306 16 91 – – – –

Crangon crangon–lajin katkaravut

Kalatalous

18 %

A*

A

0306 16 99 – – – –

muut

Kalatalous

12 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

Huomautukset

L 250/150

Tavaran kuvaus

CN 2014

– – – muut

– – muut katkaravut

– – – muut
0306 17 91 – – – –

Parapenaeus longirostris–lajiin kuuluvat

Kalatalous

12 %

A*

A

0306 17 92 – – – –

Penaeus–sukuun kuuluvat

Kalatalous

12 %

A*

A

0306 17 93 – – – –

Pandalidae–heimon katkaravut, eivät kui
tenkaanPandalus–sukuun kuuluvat

Kalatalous

12 %

A*

A

0306 17 94 – – – –

Crangon–sukuun kuuluvat katkaravut, ei
vät kuitenkaan Crangoncrangon–lajin kat
karavut

Kalatalous

18 %

A*

A

0306 17 99 – – – –

muut

Kalatalous

12 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

Euroopan unionin virallinen lehti

0306 17 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

0306 19

FI

0306 17

– – muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäi
sistä valmistetut jauhot,jauheet ja pelletit
16.9.2016

0306 19 05 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
makean veden ravut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0306 19 90 – – – –

muut

Kalatalous

12 %

A*

A

0306 21 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Kalatalous

20 %

A*

A

0306 21 90 – – – muut

Kalatalous

12,5 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

FI

0306 19 10 – – – –

– jäädyttämättömät
0306 21

– – hummerit (Homarus spp.)

0306 22 10 – – – elävät

Euroopan unionin virallinen lehti

0306 22

– – langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Ja
susspp.)

– – – muut
0306 22 30 – – – –

––––

savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamatto
mat
muut
kokonaiset

Kalatalous

8%

A*

A

0306 22 99 – – – – –

muut

Kalatalous

10 %

A*

A

L 250/151

0306 22 91 – – – – –

0306 24

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

8%

A*

A

Huomautukset

L 250/152

CN 2014

– – taskuravut

FI

0306 24 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat
– – – muut
isotaskuravut (Cancer pagarus)

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0306 24 80 – – – –

muut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0306 25 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Kalatalous

20 %

A*

A

0306 25 90 – – – muut

Kalatalous

12 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

Kalatalous

18 %

A*

A

0306 25

0306 26

– – keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

Euroopan unionin virallinen lehti

0306 24 30 – – – –

– – kylmän veden katkaravut (Pandalus spp., Cran
goncrangon)

0306 26 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat
– – – muut
––––

tuoreet tai jäähdytetyt, tai höyryssä tai
vedessä keitetyt

16.9.2016

0306 26 31 – – – – –

Crangon crangon–lajin katkaravut

Tavaran kuvaus

0306 26 39 – – – – –

0306 27

muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

18 %

A*

A

Kalatalous

12 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

– – muut katkaravut

0306 27 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

0306 27 91 – – – –

Pandalidae–heimon katkaravut, eivät kui
tenkaanPandalus–sukuun kuuluvat

Kalatalous

12 %

A*

A

0306 27 95 – – – –

Crangon–sukuun kuuluvat katkaravut, ei
vät kuitenkaan Crangoncrangon–lajin kat
karavut

Kalatalous

18 %

A*

A

0306 27 99 – – – –

muut

Kalatalous

12 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

0306 29

Huomautukset

FI

0306 26 90 – – – –

muut

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäi
sistä valmistetut jauhot,jauheet ja pelletit

0306 29 05 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat
– – – muut
makean veden ravut

Kalatalous

7,5 %

A*

A

0306 29 90 – – – –

muut

Kalatalous

12 %

A*

A

L 250/153

0306 29 10 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0307 11 10 – – – litteät osterit (Ostrea–suvun lajit), elävät,
kappalepainokuorineen enintään 40 g

Kalatalous

vapaa

A*

A

0307 11 90 – – – muut

Kalatalous

9%

A*

A

0307 19 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Kalatalous

20 %

A*

A

0307 19 90 – – – muut

Kalatalous

9%

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

0307

Tavaran kuvaus

FI

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuo
reet, jäähdytetyt,jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai
suolavedessä; savustetut nilviäiset,kuorineen tai il
man kuorta, myös ennen savustamista tai sen aika
nakuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat nil
viäisistä valmistetutjauhot, jauheet ja pelletit

Huomautukset

L 250/154

Toimiala

CN 2014

– osterit
0307 11

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0307 19

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

– kampasimpukat ja muut Pecten–, Chlamys–taiPla
copecten–suvun simpukat
0307 21 00 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt
0307 29

– – muut
16.9.2016

0307 29 05 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
isokampasimpukat (Pecten maximus), jää
dytetyt

Kalatalous

8%

A*

A

0307 29 90 – – – –

muut

Kalatalous

8%

A*

A

0307 31 10 – – – Mytilus spp.

Kalatalous

10 %

A*

A

0307 31 90 – – – Perna spp.

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

FI

0307 29 10 – – – –

– sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.)
0307 31

– – muut

0307 39 05 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

0307 39

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

– – – muut
0307 39 10 – – – –

Mytilus spp.

Kalatalous

10 %

A*

A

0307 39 90 – – – –

Perna spp.

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

– seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Se
piolaspp.) ja kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo
spp.,Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)
0307 41

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt
L 250/155

0307 41 10 – – – seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja
Sepiolaspp.)

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/156

CN 2014

– – – kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)
Loligo spp.

Kalatalous

6%

A*

A

0307 41 99 – – – –

muut

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

0307 49

FI

0307 41 92 – – – –

– – muut

– – – jäädytetyt
––––

seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma
ja Sepiolaspp.)

–––––

Sepiola spp.

0307 49 09 – – – – – –

mustekalat (Sepiola rondeleti)

Kalatalous

6%

A*

A

0307 49 11 – – – – – –

muut

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

0307 49 18 – – – – –
––––

muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0307 49 05 – – – savustetut, myös ennen savustamista tai sen
aikana kuumakäsitellyt,muuten valmista
mattomat

kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

–––––

Loligo spp.
Loligo vulgaris

Kalatalous

6%

A*

A

0307 49 33 – – – – – –

Loligo pealei

Kalatalous

6%

A*

A

16.9.2016

0307 49 31 – – – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Loligo patagonica

Kalatalous

6%

A*

A

0307 49 38 – – – – – –

muut

Kalatalous

6%

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

0307 49 59 – – – – –

muut

FI

0307 49 35 – – – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma
ja Sepiolaspp.)

––––

kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

0307 49 92 – – – – –

Loligo spp.

Kalatalous

6%

A*

A

0307 49 99 – – – – –

muut

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

Kalatalous

8%

C*

A

– meritursaat (Octopus spp.)
0307 51 00 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt
0307 59

Euroopan unionin virallinen lehti

0307 49 71 – – – –

– – muut

0307 59 05 – – – savustetut, myös ennen savustamista tai sen
aikana kuumakäsitellyt,muuten valmista
mattomat
– – – muut
jäädytetyt

L 250/157

0307 59 10 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

8%

A*

A

0307 60 10 – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös
ennen savustamista tai senaikana kuumakäsi
tellyt, muuten valmistamattomat

Kalatalous

20 %

A*

A

0307 60 90 – – muut

Kalatalous

vapaa

A*

A

Kalatalous

11 %

A*

A

0307 79 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Kalatalous

20 %

A*

A

0307 79 30 – – – venussimpukat tai muut Veneridae–heimoon
kuuluvat lajit,jäädytetyt

Kalatalous

8%

A*

A

0307 79 90 – – – muut

Kalatalous

11 %

A*

A

Kalatalous

11 %

A*

A

Tavaran kuvaus

0307 59 90 – – – –

– etanat, ei kuitenkaan rantakotilot

FI

0307 60

muut

0307 79

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– Arcidae-, Arcticidae-, Cardiidae-, Donacidae-, Hia
tellidae-,Mactridae-, Mesodesmatidae-, Myidae-, Se
melidae-, Solecurtidae-,Solenidae-, Tridacnidae- ja
Veneridae–heimoon kuuluvatsimpukat
0307 71 00 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Huomautukset

L 250/158

Toimiala

CN 2014

– merikorvat (Haliotis spp.)
16.9.2016

0307 81 00 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0307 89 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Kalatalous

20 %

A*

A

0307 89 90 – – – muut

Kalatalous

11 %

A*

A

0307 91 10 – euroopanliitokalmari (Todarodes sagittatus)

Kalatalous

6%

A*

A

0307 91 90 – – – muut

Kalatalous

11 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

0307 89

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

FI

– muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot,
jauheet ja pelletit

0307 99

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

– – muut

0307 99 10 – – – savustetut, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai senaikana
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

0307 91

– – – jäädytetyt
Illex spp.

Kalatalous

8%

A*

A

0307 99 14 – – – –

euroopanliitokalmari (Todarodes sagittatus)

Kalatalous

6%

A*

A

0307 99 17 – – – –

muut

Kalatalous

11 %

A*

A

L 250/159

0307 99 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/160

CN 2014

– – – muut
Kalatalous

6%

A*

A

0307 99 80 – – – –

muut

Kalatalous

11 %

A*

A

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 19 10 – – – savustetut, myös ennen savustamista tai sen
aikana kuumakäsitellyt,muuten valmista
mattomat

Kalatalous

26 %

A*

A

0308 19 30 – – – jäädytetyt

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 19 90 – – – muut

Kalatalous

11 %

A*

A

Kalatalous

11 %

A*

A

0308

Vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäi
set ja nilviäiset),elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädyte
tyt, kuivatut, suolatut taisuolavedessä; savustetut
vedessä elävät selkärangattomat (muut kuinäyriäi
set ja nilviäiset), myös ennen savustamista tai sen
aikanakuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat
vedessä elävistäselkärangattomista (muista kuin äy
riäisistä ja nilviäisistä) valmistetutjauhot, jauheet ja
pelletit
– merimakkarat (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

0308 11 00 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt
0308 19

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

euroopanliitokalmari (Todarodes sagittatus)

FI

0307 99 20 – – – –

– merisiilit (Strongylocentrotus spp., Paracentrotuslivi
dus, Loxechinus albus, Echinusesculentus)
16.9.2016

0308 21 00 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0308 29 10 – – – savustetut, myös ennen savustamista tai sen
aikana kuumakäsitellyt,muuten valmista
mattomat

Kalatalous

26 %

A*

A

0308 29 30 – – – jäädytetyt

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 29 90 – – – muut

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 30 10 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 30 30 – – – savustetut, myös ennen savustamista tai sen
aikana kuumakäsitellyt,muuten valmista
mattomat

Kalatalous

26 %

A*

A

0308 30 50 – – jäädytetyt

Kalatalous

vapaa

A*

A

0308 30 90 – – muut

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 90 10 – – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 90 30 – – savustetut, myös ennen savustamista tai sen
aikana kuumakäsitellyt,muuten valmistamat
tomat

Kalatalous

26 %

A*

A

0308 90 50 – – jäädytetyt

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 90 90 – – muut

Kalatalous

11 %

A*

A

0308 29

– – muut

– meduusat (Rhopilema spp.)

Euroopan unionin virallinen lehti

0308 90

Huomautukset

FI

0308 30

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

L 250/161

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

13,8 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

12,9 EUR/
100 kg

A

A

0401 20 11 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 2 litraa

Maatalous

18,8 EUR/
100 kg

A

A

0401 20 19 – – – muu

Maatalous

17,9 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

22,7 EUR/
100 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

0401 10 10 – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 2 litraa

Maatalous

0401 10 90 – – muu

04

4 RYHMÄ – MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LIN
NUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE
KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT
TUOTTEET

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai
muutamakeutusainetta sisältämätön

0401 10

– rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti,
mutta enintään 6 painoprosenttia

Euroopan unionin virallinen lehti

0401 20

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/162

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– – enintään 3 painoprosenttia

– – suurempi kuin 3 painoprosenttia
16.9.2016

0401 20 91 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 2 litraa

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

21,8 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

57,5 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

56,6 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 11 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 2 litraa

Maatalous

57,5 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 19 – – – muu

Maatalous

56,6 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 31 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 2 litraa

Maatalous

110 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 39 – – – muu

Maatalous

109,1 EUR/
100 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

0401 40 10 – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 2 litraa

0401 40 90 – – muu

0401 20 99 – – – muu

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

0401 40

– rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosent
tia

– – enintään 21 painoprosenttia

Euroopan unionin virallinen lehti

0401 50

– rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia,
mutta enintään 10 painoprosenttia

– – suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta
enintään 45 painoprosenttia

L 250/163

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

183,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

182,8 EUR/
100 kg

A

A

0402 10 11 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2,5 kg

Maatalous

125,4 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 19 – – – muu

Maatalous

118,8 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 91 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2,5 kg

Maatalous

1,19 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 27,5 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 99 – – – muu

Maatalous

1,19 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 21 EUR/
100 kg

E*

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0401 50 91 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosi
sältö enintään 2 litraa

Maatalous

0401 50 99 – – – muu

Huomautukset

L 250/164

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– – suurempi kuin 45 painoprosenttia

0402 10

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, rasvapitoisuusenintään 1,5 painoprosent
tia
– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämätön

Euroopan unionin virallinen lehti

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai
muutamakeutusainetta sisältävä

FI

0402

– – muu

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa, rasvapitoisuussuurempi kuin 1,5 paino
prosenttia
FI

0402 21

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämätön
– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

Maatalous

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0402 21 18 – – – –

muu

Maatalous

130,4 EUR/
100 kg

A*

A

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painopro
senttia
0402 21 91 – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

Maatalous

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

0402 21 99 – – – –

muu

Maatalous

161,9 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0402 29

Euroopan unionin virallinen lehti

0402 21 11 – – – –

– – muu
– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

0402 29 11 – – – –

L 250/165

erikoismaito pikkulapsille, enintään net
topainoltaan 500 g:nilmanpitävissä asti
oissa, rasvapitoisuus suurempi kuin 10
painoprosenttia

Tavaran kuvaus

––––

0402 29 19 – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

muu
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

muu

0402 29 91 – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

Maatalous

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0402 29 99 – – – –

muu

Maatalous

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

0402 91 10 – – – rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia

Maatalous

34,7 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 30 – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 8 painopro
senttia, mutta enintään 10 painoprosenttia

Maatalous

43,4 EUR/
100 kg

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painopro
senttia

FI

0402 29 15 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/166

CN 2014

– muu
0402 91

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämätön

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painopro
senttia, mutta enintään 45 painoprosenttia
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

Maatalous

110 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 59 – – – –

muu

Maatalous

109,1 EUR/
100 kg

A

A

FI

0402 91 51 – – – –

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painopro
senttia
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

Maatalous

183,7 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 99 – – – –

muu

Maatalous

182,8 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

57,2 EUR/
100 kg

A

A

0402 99

– – muu

0402 99 10 – – – rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia

Euroopan unionin virallinen lehti

0402 91 91 – – – –

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 painopro
senttia, mutta enintään 45 painoprosenttia
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

Maatalous

1,08 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 19,4 EUR/
100 kg

A

A

0402 99 39 – – – –

muu

Maatalous

1,08 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 18,5 EUR/
100 kg

A

A
L 250/167

0402 99 31 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/168

CN 2014

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painopro
senttia
Maatalous

1,81 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 19,4 EUR/
100 kg

A

A

0402 99 99 – – – –

muu

Maatalous

1,81 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 18,5 EUR/
100 kg

A

A

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja
kerma, jogurtti, kefiirija muu käynyt tai hapatettu
maito ja kerma, myös tiivistetty taimaustettu tai li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedel
mää,pähkinää tai kaakaota sisältävä

0403 10

– jogurtti

Euroopan unionin virallinen lehti

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 2,5 kg

FI

0402 99 91 – – – –

– – maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää
tai kaakaotasisältämätön
– – – sokeria tai muuta makeutusainetta sisältä
mätön, rasvapitoisuus
enintään 3 painoprosenttia

Maatalous

20,5 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 13 – – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta
enintään 6 painoprosenttia

Maatalous

24,4 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 19 – – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

Maatalous

59,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0403 10 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muu, rasvapitoisuus
Maatalous

0,17 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 33 – – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta
enintään 6 painoprosenttia

Maatalous

0,2 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 39 – – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

Maatalous

0,54 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai
kaakaota sisältävä

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 3 painoprosenttia

FI

0403 10 31 – – – –

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä
muodossa,maitorasvapitoisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

8,3 %
+ 95 EUR/
100 kg

0%
+ 95 EUR/
100 kg

A

0403 10 53 – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 59 – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 168,8 EUR/
100 kg

A

L 250/169

0403 10 51 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/170

CN 2014

– – – muu, maitorasvapitoisuus
Maatalous

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

0%
+ 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 93 – – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta
enintään 6 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

A

0403 10 99 – – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 26,6 EUR/
100 kg

A

0403 90

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 3 painoprosenttia

– muu
– – maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää
tai kaakaotasisältämätön
– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä
muodossa
––––

FI

0403 10 91 – – – –

lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältämätön,rasvapitoisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 13 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 19 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

16.9.2016

0403 90 11 – – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muu, rasvapitoisuus

Maatalous

0,95 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 33 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 39 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

– – – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 1,5 painoprosenttia

FI

0403 90 31 – – – – –

––––

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältämätön,rasvapitoisuus

enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

20,5 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 53 – – – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia,
mutta enintään 6 painoprosenttia

Maatalous

24,4 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 59 – – – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

Maatalous

59,2 EUR/
100 kg

A

A

L 250/171

0403 90 51 – – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/172

CN 2014

muu, rasvapitoisuus
Maatalous

0,17 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 63 – – – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia,
mutta enintään 6 painoprosenttia

Maatalous

0,2 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 69 – – – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

Maatalous

0,54 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai
kaakaota sisältävä

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 3 painoprosenttia

FI

0403 90 61 – – – – –

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä
muodossa,maitorasvapitoisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

8,3 %
+ 95 EUR/
100 kg

0%
+ 95 EUR/
100 kg

A

0403 90 73 – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 79 – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 168,8 EUR/
100 kg

A

16.9.2016

0403 90 71 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muu, maitorasvapitoisuus
Maatalous

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

0%
+ 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 93 – – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta
enintään 6 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

A

0403 90 99 – – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

Maatalous

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

0%
+ 26,6 EUR/
100 kg

A

Maatalous

7 EUR/100 kg

A*

A

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainettasisältävä; muualle kuulumattomat
maidon luonnollisista aineosistakoostuvat tuotteet,
myös sokeria tai muuta makeutusainettasisältävät

0404 10

– hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisät
tyä sokeria taimuuta makeutusainetta sisältävä

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 3 painoprosenttia

FI

0403 90 91 – – – –

– – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muo
dossa
––––

lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältämätön,proteiinipitoisuus (typ
pipitoisuus × 6,38)

––––

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapi
toisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

L 250/173

0404 10 02 – – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 06 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

FI

0404 10 04 – – – – –

Huomautukset

L 250/174

CN 2014

––––

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja ras
vapitoisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 14 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 16 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

– – – muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus ×
6,38)
––––

Euroopan unionin virallinen lehti

0404 10 12 – – – – –

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapi
toisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

0,07 EUR/kg/
maitoaineso
saa
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 28 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A
16.9.2016

0404 10 26 – – – – –

Tavaran kuvaus

0404 10 32 – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

FI

––––

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja ras
vapitoisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

0,95 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 36 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 38 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

0,07 EUR/kg/
maidon kuivaainetta

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

0404 10 34 – – – – –

– – muu
– – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön,proteiinipitoisuus (typpipitoi
suus × 6,38)
––––

enintään 1,5 painoprosenttia

L 250/175

0404 10 48 – – – – –

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapi
toisuus

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

135,7 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 54 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

167,2 EUR/
100 kg

A

A

FI

0404 10 52 – – – – –

Huomautukset

L 250/176

CN 2014

––––

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja ras
vapitoisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

100,4 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 58 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

135,7 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 62 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

167,2 EUR/
100 kg

A

A

– – – muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus ×
6,38)
––––

Euroopan unionin virallinen lehti

0404 10 56 – – – – –

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapi
toisuus
enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

0,07 EUR/kg/
maidon kuivaainetta
+ 16,8 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 74 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A

A
16.9.2016

0404 10 72 – – – – –

Tavaran kuvaus

0404 10 76 – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A

A

Ohjeellinen tulli

Maatalous

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja ras
vapitoisuus

enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

0,95 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 82 – – – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia,
mutta enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 84 – – – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A

A

0404 90 21 – – enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 23 – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta
enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

Euroopan unionin virallinen lehti

0404 10 78 – – – – –

0404 90

Huomautukset

FI

––––

suurempi kuin 27 painoprosenttia

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– muu

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältämätön,rasvapitoisuus

L 250/177

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

0,95 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 83 – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta
enintään 27 painoprosenttia

Maatalous

1,31 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 89 – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

Maatalous

1,62 EUR/kg/
maitoaineso
saa+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

0404 90 81 – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0404 90 29 – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

Huomautukset

L 250/178

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

– – muu, rasvapitoisuus

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut le
vitteet

0405 10

– voi

Euroopan unionin virallinen lehti

0405

– – rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia

– – – luonnollinen voi

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg

16.9.2016

0405 10 11 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

Maatalous

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

0405 10 50 – – – heravoi

Maatalous

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

0405 10 90 – – muut

Maatalous

231,3 EUR/
100 kg

F*

A

0405 20 10 – – rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi
kuin 60 painoprosenttia

Maatalous

9 % + EA

0 % + EA

A

0405 20 30 – – rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään
75 painoprosenttia

Maatalous

9 % + EA

0 % + EA

A

0405 20 90 – – rasvapitoisuus suurempi kuin 75 mutta pie
nempi kuin 80 painoprosenttia

Maatalous

189,6 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

231,3 EUR/
100 kg

A*

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

0405 10 30 – – – uudelleen yhdistetty (recombined) voi

0405 10 19 – – – –

muut

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

0405 90

– maidosta valmistetut levitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

0405 20

– muut

L 250/179

0405 90 10 – – rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia
ja vesipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

231,3 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

185,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

221,2 EUR/
100 kg

A

A

0406 20 10 – – vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu
kuoritusta maidosta,lisättyjä hienoksi jauhet
tuja yrttejä sisältävä

Maatalous

7,7 %

A*

A

0406 20 90 – – muu

Maatalous

188,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

144,9 EUR/
100 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

0406 10 20 – – rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia

0406 10 80 – – muu

0405 90 90 – – muut

Huomautukset

L 250/180

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

0406

Juusto ja juustoaine

0406 10

– tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja
juustoaine

0406 30

– juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riip
pumatta

Euroopan unionin virallinen lehti

0406 20

– sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

16.9.2016

0406 30 10 – – valmistettu yksinomaan Emmental-, Gruyèreja Appenzell-juustoista javoi sisältää lisättyä
vihreää alppijuustoa (Schabziger);vähittäis
myyntipakkauksissa, rasvapitoisuus enintään
56 prosenttiakuiva-aineen painosta

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muu

FI

– – – rasvapitoisuus enintään 36 painoprosenttia
ja rasvapitoisuuskuiva-aineen painosta

enintään 48 painoprosenttia

Maatalous

139,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 30 39 – – – –

suurempi kuin 48 painoprosenttia

Maatalous

144,9 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

215 EUR/
100 kg

A

A

0406 40 10 – – Roquefort

Maatalous

140,9 EUR/
100 kg

A*

A

0406 40 50 – – Gorgonzola

Maatalous

140,9 EUR/
100 kg

A*

A

0406 40 90 – – muut

Maatalous

140,9 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

167,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 30 90 – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 36 painopro
senttia

0406 40

0406 90

– sinihomejuusto ja muut juustot, joissa on Peni
cilliumroqueforti–homeitiöillä tuotettuja juovia

Euroopan unionin virallinen lehti

0406 30 31 – – – –

– muu juusto
L 250/181

0406 90 01 – – jalostettavaksi tarkoitettu

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 17 – – – Bergkäse, Appenzell

Maatalous

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 18 – – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or
ja Tête de Moine

Maatalous

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 19 – – – vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu
kuoritusta maidosta,lisättyjä hienoksi jau
hettuja yrttejä sisältävä

Maatalous

7,7 %

A*

A

0406 90 21 – – – Cheddar

Maatalous

167,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 23 – – – Edam

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 25 – – – Tilsit

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 27 – – – Butterkäse

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 29 – – – Kashkaval

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0406 90 13 – – – Emmental

Maatalous

0406 90 15 – – – Gruyère, Sbrinz

Huomautukset

L 250/182

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– – muu

FI

Euroopan unionin virallinen lehti
16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

151 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 37 – – – Finlandia

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 39 – – – Jarlsberg

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

0406 90 32 – – – Feta

Maatalous

0406 90 35 – – – Kefalo-Tyri

Huomautukset

FI

Toimiala

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

0406 90 50 – – – –

––––

juusto, joka on valmistettu lampaan- tai
puhvelinmaidosta, suolavettäsisältävissä
astioissa tai lampaan- tai vuohennahkai
sissaleileissä
muu

–––––

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muu

rasvapitoisuus enintään 40 painopro
senttia ja rasvattoman aineenvesipitoi
suus

––––––

enintään 47 painoprosenttia
Grana Padano, Parmigiano Reg
giano

Maatalous

188,2 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 63 – – – – – – –

Fiore Sardo, Pecorino

Maatalous

188,2 EUR/
100 kg

A*

A

L 250/183

0406 90 61 – – – – – – –

Tavaran kuvaus

0406 90 69 – – – – – – –

muu

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

188,2 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

L 250/184

CN 2014

FI

––––––

suurempi kuin 47 painoprosenttia,
mutta enintään 72 painoprosenttia
Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 75 – – – – – – –

Asiago, Caciocavallo, Montasio,
Ragusano

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 76 – – – – – – –

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo,
Havarti, Maribo, Samsø

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 78 – – – – – – –

Gouda

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 79 – – – – – – –

Esrom, Italico, Kernhem, SaintNectaire, Saint-Paulin, Taleggio

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 81 – – – – – – –

Cantal, Cheshire, Wensleydale,
Lancashire, Double Gloucester,
Blarney,Colby, Monterey

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 82 – – – – – – –

Camembert

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 84 – – – – – – –

Brie

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 85 – – – – – – –

Kefalograviera, Kasseri

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A*

A

16.9.2016

Provolone

Euroopan unionin virallinen lehti

0406 90 73 – – – – – – –

Tavaran kuvaus

–––––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muu juusto, rasvattoman aineen
vesipitoisuus
Maatalous

151 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 87 – – – – – – – –

suurempi kuin 52 painopro
senttia, mutta enintään 62 pai
noprosenttia

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 88 – – – – – – – –

suurempi kuin 62 painopro
senttia, mutta enintään 72 pai
noprosenttia

Maatalous

151 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

185,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

221,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

35 EUR/
1 000 p/st

A

A

Maatalous

105 EUR/
1 000 p/st

A

A

0406 90 99 – – – – –

0407

suurempi kuin 72 painoprosenttia

muu

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keite
tyt

Euroopan unionin virallinen lehti

suurempi kuin 47 painopro
senttia, mutta enintään 52 pai
noprosenttia

FI

0406 90 86 – – – – – – – –

0406 90 93 – – – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– hedelmöittyneet munat haudottamista varten
0407 11 00 – – kananmunat

0407 19

– – muut
– – – muut siipikarjan munat kuin kananmunat
kalkkunan- tai hanhenmunat

L 250/185

0407 19 11 – – – –

35 EUR/
1 000 p/st

A

A

Maatalous

7,7 %

A

A

Maatalous

30,4 EUR/
100 kg

A

A

0407 29 10 – – – muut siipikarjan munat kuin kananmunat

Maatalous

30,4 EUR/
100 kg

A

A

0407 29 90 – – – muut

Maatalous

7,7 %

A

A

0407 90 10 – – siipikarjan munat

Maatalous

30,4 EUR/
100 kg

A

A

0407 90 90 – – muut

Maatalous

7,7 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0407 19 19 – – – –

muut

0407 19 90 – – – muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

FI

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

L 250/186

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– muut tuoreet munat
0407 21 00 – – kananmunat

0407 29

0408

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

0407 90

– – muut

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen,
tuoreet, kuivatut, höyryssätai vedessä keitetyt,
muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavallasäilötyt,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainettasi
sältävät
– munankeltuainen
– – kuivattu

0408 11 20 – – – ihmisravinnoksi soveltumaton

16.9.2016

0408 11

Tavaran kuvaus

0408 11 80 – – – muu

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

142,3 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

FI

0408 19

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – muu

0408 19 20 – – – ihmisravinnoksi soveltumaton
– – – muu
nestemäinen

Maatalous

62 EUR/
100 kg

A

A

0408 19 89 – – – –

muu, myös jäädytetty

Maatalous

66,3 EUR/
100 kg

A

A

0408 91 20 – – – ihmisravinnoksi soveltumattomat

Maatalous

vapaa

A

A

0408 91 80 – – – muut

Maatalous

137,4 EUR/
100 kg

A

A

0408 99 20 – – – ihmisravinnoksi soveltumattomat

Maatalous

vapaa

A

A

0408 99 80 – – – muut

Maatalous

35,3 EUR/
100 kg

A

A

0409 00 00 Luonnonhunaja

Maatalous

17,3 %

A

A

– muut
0408 91

0408 99

– – kuivatut

Euroopan unionin virallinen lehti

0408 19 81 – – – –

– – muut

L 250/187

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

7,7 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0502 10 00 – sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä nii
den jätteet

Maatalous

vapaa

A

A

0502 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0504 00 00 Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat,
kokonaisina taipaloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädy
tetyt, suolatut, suolavedessä,kuivatut tai savustetut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

0410 00 00 Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumat
tomat

Huomautukset

L 250/188

Toimiala

CN 2014

FI

05

5 RYHMÄ – MUUALLE KUULUMATTOMAT
ELÄINPERÄISET TUOTTEET

0501 00 00 Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvat
tomiksi tehdyt;hiusjätteet

0502

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut
osat, höyhenet jahöyhenen osat (myös leikatuin
reunoin) sekä untuvat, joita ei oleenempää valmis
tettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsiteltysäily
tystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu
jauhe jajätteet

0505 10

– pehmustehöyhenet; untuvat
16.9.2016

0505 10 10 – – valmistamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyrän
karvat ja muutharjantekoon käytettävät karvat; täl
laisten harjaksien ja karvojenjätteet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0505 10 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0505 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0506 10 00 – osseiini ja hapolla käsitellyt luut

Maatalous

vapaa

A

A

0506 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0507 10 00 – norsunluu; norsunluusta saatu jauhe ja jätteet

Maatalous

vapaa

A

A

0507 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0508 00 00 Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai
yksinkertaisestivalmistetut, mutta muutoin työstä
mättömät; nilviäisten, äyriäisten japiikkinahkaisten
kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamatto
mattai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrä
muotoisiksi leikatut,näistä tuotteista saatu jauhe ja
jätteet

Maatalous

vapaa

A

A

0510 00 00 Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; es
panjankärpänen; sappi,myös kuivattu; tuoreet,
jäähdytetyt, jäädytetyt tai muutenväliaikaisesti säi
lötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käyte
täänfarmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

Maatalous

vapaa

A

A

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvatto
miksi tehdyt,yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei
määrämuotoisiksi leikatut),hapolla käsitellyt tai de
gelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe jajätteet

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja he
tulaharjat, sarvet,kaviot, sorkat, kynnet ja nokat,
valmistamattomat tai yksinkertaisestivalmistetut,
mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuot
teista saatujauhe ja jätteet

Euroopan unionin virallinen lehti

0507

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/189

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

0511 91 10 – – – kalanjätteet

Kalatalous

vapaa

A*

A

0511 91 90 – – – muu

Kalatalous

vapaa

A*

A

Maatalous

vapaa

A

A

0511

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/190

Toimiala

CN 2014

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravin
noksi soveltumattomatkuolleet 1 tai 3 ryhmän
eläimet
FI

0511 10 00 – naudan siemenneste

– muut

0511 91

– – muut

0511 99 10 – – – jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujät
teet ja niiden kaltaisetjätteet

Euroopan unionin virallinen lehti

0511 99

– – kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista ve
dessä elävistäselkärangattomista saadut tuot
teet; kuolleet 3 ryhmän eläimet

– – – pesusienet, eläinperäiset

valmistamattomat

Maatalous

vapaa

A

A

0511 99 39 – – – –

muut

Maatalous

5,1 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

0511 99 85 – – – muut

16.9.2016

0511 99 31 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0601 10 10 – – hyasintit

Maatalous

5,1 %

A

A

0601 10 20 – – narsissit

Maatalous

5,1 %

A

A

0601 10 30 – – tulppaanit

Maatalous

5,1 %

A

A

0601 10 40 – – gladiolukset

Maatalous

5,1 %

A

A

0601 10 90 – – muut

Maatalous

5,1 %

A

A

0601 20 10 – – sikurit elävinä kasveina tai juurina

Maatalous

vapaa

A

A

0601 20 30 – – orkideat, hyasintit, narsissit ja tulppaanit

Maatalous

9,6 %

A

A

II JAKSO – KASVITUOTTEET

06

6 RYHMÄ – ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT
KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDENKALTAISET
TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

0601

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepoti
lassa olevat,kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä
kasveina tai juurina, eikuitenkaan nimikkeen 1212
juuret

0601 10

– sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, le
potilassa

0601 20

Euroopan unionin virallinen lehti

II

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kas
vavat tai kukkivat;sikurit elävinä kasveina tai
juurina

L 250/191

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

6,4 %

A

A

0602 10 10 – – viiniköynnös

Maatalous

vapaa

A

A

0602 10 90 – – muut

Maatalous

4%

A

A

0602 20 10 – – viiniköynnökset, vartetut tai juurrutetut

Maatalous

vapaa

A

A

0602 20 90 – – muut

Maatalous

8,3 %

A

A

0602 30 00 – rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

Maatalous

8,3 %

A

A

0602 40 00 – ruusut, myös vartetut

Maatalous

8,3 %

A

A

0602 90 10 – – sienirihmasto

Maatalous

8,3 %

A

A

0602 90 20 – – ananakset

Maatalous

vapaa

A

A

0602 90 30 – – kasvikset ja mansikat

Maatalous

8,3 %

A

A

0601 20 90 – – muut
0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat
ja varttamisoksat;sienirihmasto

0602 10

– juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

0602 90

– puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät
tai pähkinät ovatsyötäviä

Euroopan unionin virallinen lehti

0602 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/192

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

8,3 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

––––

FI

– – – avomaankasvit

puut ja pensaat

0602 90 41 – – – – –

metsäpuut

–––––

muut

juurrutetut pistokkaat ja nuoret tai
met

Maatalous

6,5 %

A

A

0602 90 49 – – – – – –

muut

Maatalous

8,3 %

A

A

Maatalous

8,3 %

A

A

Maatalous

6,5 %

A

A

0602 90 50 – – – –

muut avomaankasvit

Euroopan unionin virallinen lehti

0602 90 45 – – – – – –

– – – huonekasvit

0602 90 70 – – – –

––––

juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet, ei
kuitenkaan kaktukset

muut

kukkivat kasvit nupullisina tai kukki
vina, ei kuitenkaankaktukset

Maatalous

6,5 %

A

A

0602 90 99 – – – – –

muut

Maatalous

6,5 %

A

A

L 250/193

0602 90 91 – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

G*

A

Tullattaessa 1.6.–31.10.: 12 %; tullattaessa 1.11.–
31.5.:8,5 %.

Maatalous

Katso huo
mautus

X

A

Tullattaessa 1.6.–31.10.: 12 %; tullattaessa 1.11.–
31.5.:8,5 %.

0603 13 00 – – orkideat

Maatalous

Katso huo
mautus

G*

A

Tullattaessa 1.6.–31.10.: 12 %; tullattaessa 1.11.–
31.5.:8,5 %.

0603 14 00 – – krysanteemit

Maatalous

Katso huo
mautus

G*

A

Tullattaessa 1.6.–31.10.: 12 %; tullattaessa 1.11.–
31.5.:8,5 %.

0603 15 00 – – liljat (Lilium spp.)

Maatalous

Katso huo
mautus

H*

A

Tullattaessa 1.6.–31.10.: 12 %; tullattaessa 1.11.–
31.5.:8,5 %.

0603 19 10 – – – gladiolukset

Maatalous

Katso huo
mautus

A*

A

Tullattaessa 1.6.–31.10.: 12 %; tullattaessa 1.11.–
31.5.:8,5 %.

0603 19 80 – – – muut

Maatalous

Katso huo
mautus

H*

A

Tullattaessa 1.6.–31.10.: 12 %; tullattaessa 1.11.–
31.5.:8,5 %.

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0603 11 00 – – ruusut

Maatalous

0603 12 00 – – neilikat

0603

Tavaran kuvaus

Huomautukset

FI

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat
kukkakimppuihin taikoristetarkoituksiin, tuoreet,
kuivatut, värjätyt, valkaistut,kyllästetyt tai muulla
tavalla valmistetut

L 250/194

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– tuoreet

Euroopan unionin virallinen lehti

0603 19

– – muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

10 %

I*

A

0604 20 11 – – – poronjäkälä

Maatalous

vapaa

A

A

0604 20 19 – – – muu

Maatalous

5%

A

A

0604 20 20 – – joulupuut

Maatalous

2,5 %

A

A

0604 20 40 – – havupuun oksat

Maatalous

2,5 %

A

A

0604 20 90 – – muut

Maatalous

2%

A

A

0604 90 11 – – – poronjäkälä

Maatalous

vapaa

A

A

0604 90 19 – – – muu

Maatalous

5%

A

A

0603 90 00 – muut
0604

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei
ole kukkia taikukannuppuja, sekä ruoho, sammal
ja jäkälä, jollaiset soveltuvatkukkakimppuihin tai
koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt,val
kaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut

0604 20

– tuoreet

Euroopan unionin virallinen lehti

– – sammal ja jäkälä

0604 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
– – sammal ja jäkälä

L 250/195

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0604 90 91 – – – ei enempää valmistetut kuin kuivatut

Maatalous

vapaa

A

A

0604 90 99 – – – muut

Maatalous

10,9 %

A

A

Maatalous

4,5 %

A

A

Maatalous

5,8 %

A

A

0701 90 50 – – – uudet perunat, tullattaessa 1.1.–30.6.

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

0701 90 90 – – – muut

Maatalous

11,5 %

A

A

0702 00 00 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/196

Toimiala

CN 2014

– – muut

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

0701 10 00 – siemenperunat

0701 90

Euroopan unionin virallinen lehti

7 RYHMÄ – KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄ
VÄT KASVIT, JUURET JAMUKULAT

FI

07

– muut

0701 90 10 – – tärkkelyksen valmistukseen tarkoitetut

– – muut

Tullattaessa 1.1.–15.5.: 9,6 %; tullattaessa 16.5.–
30.6.:13,4 %.

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0703 10 11 – – – istukassipulit

Maatalous

9,6 %

A

A

0703 10 19 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

0703 10 90 – – salottisipuli

Maatalous

9,6 %

A

A

0703 20 00 – valkosipuli

Maatalous

9,6 %
+ 120 EUR/
100 kg

A

A

0703 90 00 – purjosipuli ja muut Allium–sukuiset kasvikset

Maatalous

10,4 %

A

A

0704 10 00 – kukkakaali

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

0704 20 00 – ruusukaali

Maatalous

12 %

A

A

Tavaran kuvaus

Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja pur
josipulit sekämuut Allium–sukuiset kasvikset

0703 10

– kepasipuli ja salottisipuli

FI

0703

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – kepasipuli

Euroopan unionin virallinen lehti

0704

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssä
kaali ja lehtikaalisekä niiden kaltainen Brassica–su
kuinen syötävä kaali

Tullattaessa 15.4.–30.11.: 13,6 % MIN1,6 EUR/
100 kg/net; tullattaessa 1.12–14.4.: 9,6 %
MIN1,1 EUR/100 kg/net.
L 250/197

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

12 % MIN
0,4 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

12 %

A

A

0705 11 00 – – keräsalaatti

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

0705 19 00 – – muut

Maatalous

10,4 %

A

A

0705 21 00 – – salaattisikuri eli suppusikuri (Cichorium intybus
var.foliosum)

Maatalous

10,4 %

A

A

0705 29 00 – – muut

Maatalous

10,4 %

A

A

Maatalous

13,6 %

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0704 90 10 – – valko- ja punakaali

Maatalous

0704 90 90 – – muut

0704 90

Huomautukset

– muut

FI

0705

Tavaran kuvaus

L 250/198

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä
sikuritja endiivit (Cichorium spp.)

Tullattaessa 1.4.–30.11.: 12 % MIN 2 EUR/
100 kg/br;tullattaessa 1.12.–31.3.: 10,4 %
MIN1,3 EUR/100 kg/br.

Euroopan unionin virallinen lehti

– salaatit (Lactuca sativa)

– sikurit ja endiivit

0706

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuu
ret, kaurajuuret,mukulasellerit, retiisit ja retikat
sekä niiden kaltaiset syötävätjuuret
16.9.2016

0706 10 00 – porkkanat ja nauriit

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

A

A

Maatalous

12 %

A

A

Maatalous

13,6 %

A

A

0707 00 05 – kurkut (ei kuitenkaan pikkukurkut)

Maatalous

Tulohinnat

A

A

0707 00 90 – pikkukurkut

Maatalous

12,8 %

A

A

0708 10 00 – herneet (Pisum sativum)

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

Tullattaessa 1.6.–31.8.: 13,6 %; tullattaessa 1.9.–
31.5.:8 %.

0708 20 00 – pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

Tullattaessa 1.10.–31.6.: 10,4 % MIN1,6 EUR/
100 kg/net; tullattaessa 1.7.–30.9.: 13,6 %MIN
1,6 EUR/100 kg/net.

0708 90 00 – muut palkokasvit

Maatalous

11,2 %

A

A

Maatalous

10,2 %

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0706 90 10 – – mukulasellerit

Maatalous

0706 90 30 – – piparjuuret (Cochlearia armoracia)
0706 90 90 – – muut

0706 90

0709

– muut
Tullattaessa 1.5.–30.9.: 10,4 %; tullattaessa
1.10.–30.4.:13,6 %.

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut
Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

Euroopan unionin virallinen lehti

0708

Huomautukset

FI

0707 00

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset
L 250/199

0709 20 00 – parsa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0709 30 00 – munakoisot

Maatalous

12,8 %

A

A

0709 40 00 – ruoti- eli lehtiselleri

Maatalous

12,8 %

A

A

Maatalous

12,8 %

A

A

0709 59 10 – – – kantarellit

Maatalous

3,2 %

A

A

0709 59 30 – – – tatit

Maatalous

5,6 %

A

A

0709 59 50 – – – multasienet

Maatalous

6,4 %

A

A

0709 59 90 – – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

7,2 %

A

A

0709 60 91 – – – Capsicum–sukuiset hedelmät, kapsasiinin tai
Capsicuminalkoholipitoisten
oleoresiinien
valmistukseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

0709 60 95 – – – haihtuvien öljyjen ja resinoidien teolliseen
valmistukseentarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/200

Toimiala

CN 2014

– sienet ja multasienet (tryffelit)
0709 51 00 – – Agaricus–sukuiset-sienet
0709 59

Euroopan unionin virallinen lehti

0709 60

– – muut

– Capsicum–tai Pimenta–sukuiset hedelmät

0709 60 10 – – makeat ja miedot paprikat
– – muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0709 60 99 – – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

0709 70 00 – pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

Maatalous

10,4 %

A

A

Maatalous

Tulohinnat

A

A

0709 92 10 – – – muuhun käyttöön kuin öljyn valmistukseen
tarkoitetut

Maatalous

4,5 %

A

A

0709 92 90 – – – muut

Maatalous

13,1 EUR/
100 kg

A

A

0709 93 10 – – – kesäkurpitsat

Maatalous

Tulohinnat

A

A

0709 93 90 – – – muut

Maatalous

12,8 %

A

A

0709 99 10 – – – salaattikasvit, muut kuin salaatit (Lactuca sa
tiva) sekä sikuritja endiivit (Cichorium spp.)

Maatalous

10,4 %

A

A

0709 99 20 – – – lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit

Maatalous

10,4 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
0709 91 00 – – latva-artisokat

0709 93

0709 99

– – oliivit

Euroopan unionin virallinen lehti

0709 92

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

– – kurpitsat (Cucurbita spp.)
Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

– – muut

L 250/201

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0709 99 40 – – – kaprikset

Maatalous

5,6 %

A

A

0709 99 50 – – – fenkoli

Maatalous

8%

A

A

0709 99 60 – – – sokerimaissi

Maatalous

9,4 EUR/
100 kg

X

A

0709 99 90 – – – muut

Maatalous

12,8 %

A

A

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 21 00 – – herneet (Pisum sativum)

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 22 00 – – pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 29 00 – – muut

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 30 00 – pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 40 00 – sokerimaissi

Maatalous

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

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

Maatalous

15,2 %

A

A

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä kei
tetyt)

0710 10 00 – perunat
– palkokasvit, myös silvityt

0710 80

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/202

Toimiala

CN 2014

– muut kasvikset
16.9.2016

0710 80 10 – – oliivit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0710 80 51 – – – makeat ja miedot paprikat

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 80 59 – – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

0710 80 61 – – – Agaricus spp.

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 80 69 – – – muut

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 80 70 – – tomaatit

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 80 80 – – latva-artisokat

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 80 85 – – parsat

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 80 95 – – muut

Maatalous

14,4 %

A

A

0710 90 00 – kasvissekoitukset

Maatalous

14,4 %

A

A

Maatalous

6,4 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – Capsicum–tai Pimenta–sukuiset hedelmät

FI

– – sienet

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla
taisuolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntä
liuoksessa) säilöttyinä,mutta siinä tilassa välittö
mään kulutukseen soveltumattomina

0711 20

– oliivit
L 250/203

0711 20 10 – – muuhun käyttöön kuin öljyn valmistukseen
tarkoitetut

Euroopan unionin virallinen lehti

0711

13,1 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

12 %

A

A

0711 51 00 – – Agaricus–sukuiset-sienet

Maatalous

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

A

A

0711 59 00 – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

0711 90 10 – – – Capsicum–tai Pimenta–sukuiset hedelmät, ei
kuitenkaanmakeat ja miedot paprikat

Maatalous

6,4 %

A

A

0711 90 30 – – – sokerimaissi

Maatalous

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

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

0711 90 50 – – – kepasipulit

Maatalous

7,2 %

A

A

0711 90 70 – – – kaprikset

Maatalous

4,8 %

A

A

0711 90 80 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

0711 90 90 – – kasvissekoitukset

Maatalous

12 %

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0711 20 90 – – muut

Maatalous

0711 40 00 – kurkut

Huomautukset

FI

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

L 250/204

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– sienet ja multasienet (tryffelit)

– muut kasvikset; kasvissekoitukset
– – kasvikset

Euroopan unionin virallinen lehti

0711 90

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

12,8 %

A

A

0712 31 00 – – Agaricus–sukuiset-sienet

Maatalous

12,8 %

A

A

0712 32 00 – – puunkorvat (Auricularia spp.)

Maatalous

12,8 %

A

A

0712 33 00 – – poimuhytykät (Tremella spp.)

Maatalous

12,8 %

A

A

0712 39 00 – – muut

Maatalous

12,8 %

A

A

Maatalous

10,2 %

A

A

0712 90 11 – – – hybridit, kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

0712 90 19 – – – muut

Maatalous

9,4 EUR/
100 kg

A

A

0712 90 30 – – tomaatit

Maatalous

12,8 %

A

A

0712 90 50 – – porkkanat

Maatalous

12,8 %

A

A

0712 90 90 – – muut

Maatalous

12,8 %

A

A

0712

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut,
rouhitut taijauhetut, mutta ei enempää valmistetut
FI

0712 20 00 – kepasipulit
– sienet, puunkorvat (Auricularia spp.), poimuhy
tykät(Tremella spp.) ja multasienet (tryffelit)

– muut kasvikset; kasvissekoitukset

0712 90 05 – – perunat, myös paloitellut tai viipaloidut,
mutta ei enempäävalmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

0712 90

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

L 250/205

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0713 10 10 – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

0713 10 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0713 20 00 – kahviherneet (garbanzot)

Maatalous

vapaa

A

A

0713 31 00 – – Vigna mungo (L.) Hepper- tai Vigna radiata (L.)
Wilczek-lajin pavut

Maatalous

vapaa

A

A

0713 32 00 – – adsukipavut (Phaseolus tai Vigna angularis)

Maatalous

vapaa

A

A

0713 33 10 – – – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

0713 33 90 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0713 34 00 – – maapavut (Vigna subterranea tai Voandzeiasub
terranea)

Maatalous

vapaa

A

A

0713 35 00 – – lehmänpapu (Vigna unguiculata)

Maatalous

vapaa

A

A

0713 39 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai hal
kaistu

0713 10

– herneet (Pisum sativum)

FI

0713

Huomautukset

L 250/206

Toimiala

CN 2014

0713 33

Euroopan unionin virallinen lehti

– pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

– – tarhapavut (Phaseolus vulgaris)

16.9.2016

0713 40 00 – linssit eli kylvövirvilät

Maatalous

vapaa

A

A

0713 50 00 – härkäpavut (Vicia faba var. major, Vicia faba var.
equina ja Vicia faba var. minor)

Maatalous

3,2 %

A

A

0713 60 00 – kyyhkynherne (Cajanus cajan)

Maatalous

3,2 %

A

A

0713 90 00 – muut

Maatalous

3,2 %

A

A

Maatalous

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714 20 10 – – tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoi
tettuina

Maatalous

3%

A

A

0714 20 90 – – muut

Maatalous

6,4 EUR/
100 kg

A

A

0714 30 00 – jamssit (Dioscorea spp.)

Maatalous

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714 40 00 – taarot (Colocasia spp.)

Maatalous

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714 50 00 – kaakaotaarot (Xanthosoma spp.)

Maatalous

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714

Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-ar
tisokat, bataatit janiiden kaltaiset runsaasti tärkke
lystä tai inuliinia sisältävät juuretja mukulat, tuo
reet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myöspaloi
tellut tai pelleteiksi valmistetut; saagoydin

0714 10 00 – maniokkijuuret (kassava)

0714 20

– bataatit

Huomautukset

L 250/207

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9,5 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

3%

A

A

0801 11 00 – – kuivatut kookospähkinänsydämet

Maatalous

vapaa

A

A

0801 12 00 – – sisimmässä kuoressa

Maatalous

vapaa

A

A

0801 19 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0801 21 00 – – kuorelliset

Maatalous

vapaa

A

A

0801 22 00 – – kuorettomat

Maatalous

vapaa

A

A

0801 31 00 – – kuorelliset

Maatalous

vapaa

A

A

0801 32 00 – – kuorettomat

Maatalous

vapaa

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0714 90 20 – – arrow- ja salepjuuret sekä niiden kaltaiset run
saasti tärkkelystäsisältävät juuret ja mukulat

Maatalous

0714 90 90 – – muut

0714 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/208

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– muut

0801

Tuoreet tai kuivatut kookos-, para- ja cashewpähki
nät, myöskuorettomat
– kookospähkinät

Euroopan unionin virallinen lehti

8 RYHMÄ – SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKI
NÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONINKUORET

FI

08

– parapähkinät

– cashewpähkinät

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0802 11 10 – – – karvaat

Maatalous

vapaa

A

A

0802 11 90 – – – muut

Maatalous

5,6 %

A

A

0802 12 10 – – – karvaat

Maatalous

vapaa

A

A

0802 12 90 – – – muut

Maatalous

3,5 %

A

A

0802 21 00 – – kuorelliset

Maatalous

3,2 %

A

A

0802 22 00 – – kuorettomat

Maatalous

3,2 %

A

A

0802 31 00 – – kuorelliset

Maatalous

4%

A

A

0802 32 00 – – kuorettomat

Maatalous

5,1 %

A

A

Maatalous

5,6 %

A

A

0802

Tavaran kuvaus

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuoretto
mat
FI

– mantelit
0802 11

– – kuorelliset

– – kuorettomat

– hasselpähkinät, myös filbertspähkinät (Corylus
spp.)

Euroopan unionin virallinen lehti

0802 12

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– saksanpähkinät

0802 41 00 – – kuorelliset

L 250/209

– – kastanjat (Castanea spp.)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

5,6 %

A

A

0802 51 00 – – kuorelliset

Maatalous

1,6 %

A

A

0802 52 00 – – kuorettomat

Maatalous

1,6 %

A

A

0802 61 00 – – kuorelliset

Maatalous

2%

A

A

0802 62 00 – – kuorettomat

Maatalous

2%

A

A

0802 70 00 – koolapähkinät (colapähkinät)

Maatalous

vapaa

A

A

0802 80 00 – areca- eli betelpähkinät

Maatalous

vapaa

A

A

0802 90 10 – – pekaanipähkinät

Maatalous

vapaa

A

A

0802 90 50 – – pinjansiemenet

Maatalous

2%

A

A

0802 90 85 – – muut

Maatalous

2%

A

A

0803 10 10 – – tuoreet

Maatalous

16 %

A

A

0803 10 90 – – kuivatut

Maatalous

16 %

A

A

Tavaran kuvaus

0802 42 00 – – kuorettomat

FI

– pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

Huomautukset

L 250/210

Toimiala

CN 2014

– australianpähkinät (macadamiapähkinät)

– muut

0803

Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit

0803 10

– jauhobanaanit

Euroopan unionin virallinen lehti

0802 90

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

132 EUR/
1 000 kg

X

A

Maatalous

16 %

A

A

Maatalous

7,7 %

A

A

0804 20 10 – – tuoreet

Maatalous

5,6 %

A

A

0804 20 90 – – kuivatut

Maatalous

8%

A

A

0804 30 00 – ananakset

Maatalous

5,8 %

A

A

0804 40 00 – avokadot

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

0804 50 00 – guavat, mangot ja mangostanit

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

Tulohinnat

D*

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0803 90 10 – – tuoreet

Maatalous

0803 90 90 – – kuivatut

0803 90

– muut

Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset,
avokadot, guavat,mangot ja mangostanit
Euroopan unionin virallinen lehti

0804 10 00 – taatelit
0804 20

Huomautukset

FI

0804

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– viikunat

0805

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

0805 10

– appelsiinit
Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

L 250/211

0805 10 20 – – makeat appelsiinit, tuoreet

Tullattaessa 1.12.–31.5.: 4 %; tullattaessa 1.6.–
30.11.:5,1 %.

L 250/212

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

A

A

Tullattaessa 1.4.–15.10.:
16.10.–31.3.:16 %.

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0805 20 30 – – monrealit (monreales) ja satsumat

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0805 20 50 – – mandariinit ja wilkingit

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0805 20 70 – – tangeriinit

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0805 20 90 – – muut

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0805 40 00 – greipit ja pomelot

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

Tullattaessa 1.5.–31.10.: 2,4 %; tullattaessa
1.11.–30.4.:1,5 %.

Maatalous

Tulohinnat

A*

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä ja vaiheluokkaa sovel
letaan 1.5.–30.10.

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

0805 20 10 – – klementiinit

0805 10 80 – – muut

Huomautukset

12

%;

tullattaessa

FI

0805 20

Euroopan unionin virallinen lehti

0805 50

– mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); kle
mentiinit, wilkingit jamuut niiden kaltaiset sit
rushedelmähybridit

– sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum) ja limetit
(Citrusaurantifolia, Citrus latifolia)

16.9.2016

0805 50 10 – – sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0805 50 90 – – limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Maatalous

12,8 %

A

A

0805 90 00 – muut

Maatalous

12,8 %

A

A

0806 10 10 – syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä ja vaiheluokkaa sovel
letaan 1.11.–20.7.

0806 10 90 – – muut

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

Tullattaessa 15.7.–31.10.: 17,6 %; tullattaessa
1.11.–14.7.14,4 %.

0806 20 10 – – korintit

Maatalous

2,4 %

A

A

0806 20 30 – – sultanarusinat

Maatalous

2,4 %

A

A

0806 20 90 – – muut

Maatalous

2,4 %

A

A

Maatalous

8,8 %

A

A

Tavaran kuvaus

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet

0806 10

– tuoreet

0807

– – kuivatut

Euroopan unionin virallinen lehti

0806 20

FI

0806

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat

– melonit (myös vesimelonit)
L 250/213

0807 11 00 – – vesimelonit

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0807 19 00 – – muut

Maatalous

8,8 %

A

A

0807 20 00 – papaijat

Maatalous

vapaa

A

A

0808 10 10 – omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen
tarkoitetut, irtotavarana,tullattaessa 16.9.–15.12.

Maatalous

7,2 % MIN
0,36 EUR/
100 kg

A

A

0808 10 80 – – muut

Maatalous

Tulohinnat

X

A

0808 30 10 – päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen
tarkoitetut,irtotavarana, tullattaessa 1.8.–31.12.

Maatalous

7,2 % MIN
0,36 EUR/
100 kg

A

A

0808 30 90 – – muut

Maatalous

Tulohinnat

A*

A

0808 40 00 – kvittenit

Maatalous

7,2 %

A

A

Maatalous

Tulohinnat

A

A

0808

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit

0808 10

– omenat

0808 30

0809

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/214

Toimiala

CN 2014

– päärynät

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä ja vaiheluokkaa sovel
letaan 1.5.–30.6.

Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nekta
riinit), luumut jaoratuomenmarjat
Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

16.9.2016

0809 10 00 – aprikoosit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0809 21 00 – – hapankirsikat (Prunus cerasus)

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0809 29 00 – – muut

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0809 30 10 – – nektariinit

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0809 30 90 – – muut

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0809 40 05 – – luumut

Maatalous

Tulohinnat

A

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

0809 40 90 – – oratuomenmarjat

Maatalous

12 %

A

A

Maatalous

Katso huo
mautus

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– kirsikat

0810

– persikat, myös nektariinit

– luumut ja oratuomenmarjat

Euroopan unionin virallinen lehti

0809 40

FI

0809 30

Muut tuoreet hedelmät

Tullattaessa 1.8.–30.4.: 11,2 %; tullattaessa 1.5.–
31.7.:12,8 % MIN 2,4 EUR/100 kg/net.

L 250/215

0810 10 00 – mansikat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0810 20 10 – – vadelmat

Maatalous

8,8 %

A

A

0810 20 90 – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

0810 30 10 – – mustaherukat

Maatalous

8,8 %

A

A

0810 30 30 – – punaherukat

Maatalous

8,8 %

A

A

0810 30 90 – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

0810 40 10 – – puolukat (Vaccinium vitis-idaea–lajin hedelmät)

Maatalous

vapaa

A

A

0810 40 30 – – mustikat (Vaccinium myrtillus–lajin hedelmät)

Maatalous

3,2 %

A

A

0810 40 50 – – pensaskarpalot ja pensasmustikat (Vaccinium
macrocarpon jaVaccinium corymbosum–lajin he
delmät)

Maatalous

3,2 %

A

A

0810 40 90 – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

0810 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/216

Toimiala

CN 2014

– vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja lo
ganinmarjat
FI

0810 30

– karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium–
suvunhedelmät

Euroopan unionin virallinen lehti

0810 40

– musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

A

A

Maatalous

8,8 %

A

A

Maatalous

8,8 %

A

A

0810 90 20 – – tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun
hedelmät, sapotillat,passiohedelmät, karambo
lat ja pitahaijat

Maatalous

vapaa

A

A

0810 90 75 – – muut

Maatalous

8,8 %

A

A

0811 10 11 – – – sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painopro
senttia

Maatalous

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

A

A

0811 10 19 – – – muut

Maatalous

20,8 %

A

A

0811 10 90 – – muut

Maatalous

14,4 %

J

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

0810 50 00 – kiivit

Maatalous

0810 60 00 – durianit
0810 70 00 – kakit

Huomautukset

Tullattaessa 15.5.–15.11.:
16.11.–14.5.:8,8 %.

8

%;

tullattaessa

FI

Toimiala

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

0810 90

– muut

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai
vedessä taihöyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainettasisältävät

0811 10

– mansikat

Euroopan unionin virallinen lehti

0811

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävät

L 250/217

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

20,8 %

A

A

0811 20 31 – – – vadelmat

Maatalous

14,4 %

A

A

0811 20 39 – – – mustaherukat

Maatalous

14,4 %

A

A

0811 20 51 – – – punaherukat

Maatalous

12 %

A

A

0811 20 59 – – – karhunvatukat ja mulperinmarjat

Maatalous

12 %

A

A

0811 20 90 – – – muut

Maatalous

14,4 %

A

A

Maatalous

13 %
+ 5,3 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

0811 20 11 – – – sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painopro
senttia

Maatalous

0811 20 19 – – – muut

0811 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/218

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loga
ninmarjat, musta-, valko-ja punaherukat sekä
karviaiset
FI

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävät

0811 90

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– muut
– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävät
– – – sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painopro
senttia
trooppiset hedelmät ja trooppiset pähki
nät

16.9.2016

0811 90 11 – – – –

Tavaran kuvaus

0811 90 19 – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

FI

– – – muut
trooppiset hedelmät ja trooppiset pähki
nät

Maatalous

13 %

A

A

0811 90 39 – – – –

muut

Maatalous

20,8 %

A

A

0811 90 50 – – – mustikat (Vaccinium myrtillus–lajin hedel
mät)

Maatalous

12 %

A

A

0811 90 70 – – – Vaccinium myrtilloides- ja Vaccinium angustifo
lium–lajinhedelmät

Maatalous

3,2 %

A

A

– – muut

– – – kirsikat
hapankirsikat (Prunus cerasus)

Maatalous

14,4 %

A

A

0811 90 80 – – – –

muut

Maatalous

14,4 %

A

A

0811 90 85 – – – trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät

Maatalous

9%

A

A

0811 90 95 – – – muut

Maatalous

14,4 %

A

A

Maatalous

8,8 %

A

A

0812

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikki
dioksidikaasulla taisuolavedessä, rikkihapoke- tai
muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä,mutta siinä
tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

0812 10 00 – kirsikat

L 250/219

0811 90 75 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

0811 90 31 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0812 90 25 – aprikoosit, appelsiinit

Maatalous

12,8 %

A

A

0812 90 30 – – papaijat

Maatalous

2,3 %

A

A

0812 90 40 – – mustikat (Vaccinium myrtillus–lajin hedelmät)

Maatalous

6,4 %

A

A

0812 90 70 – – guavat, mangot, mangostanit, tamarindit, cas
hew-omenat, litsit,jakkipuun hedelmät, sapo
tillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijatja
trooppiset pähkinät

Maatalous

5,5 %

A

A

0812 90 98 – – muut

Maatalous

8,8 %

A

A

0813 10 00 – aprikoosit

Maatalous

5,6 %

A

A

0813 20 00 – luumut

Maatalous

9,6 %

A

A

0813 30 00 – omenat

Maatalous

3,2 %

A

A

0813 40 10 – – persikat, myös nektariinit

Maatalous

5,6 %

A

A

0813 40 30 – – päärynät

Maatalous

6,4 %

A

A

0813 40 50 – – papaijat

Maatalous

2%

A

A

0812 90

– muut

Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuu
lumattomat; tämän ryhmänpähkinöiden ja/tai kui
vattujen hedelmien sekoitukset

Euroopan unionin virallinen lehti

0813 40

Huomautukset

FI

0813

Tavaran kuvaus

L 250/220

Toimiala

CN 2014

– muut hedelmät

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0813 40 65 – – tamarindit, cashew-omenat, litsit, jakkipuun
hedelmät, sapotillat,passiohedelmät, karambo
lat ja pitahaijat

Maatalous

vapaa

A

A

0813 40 95 – – muut

Maatalous

2,4 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

0813 50

– tämän ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen
hedelmien sekoitukset

– – – luumuja sisältämättömät
0813 50 12 – – – –

papaijoista, tamarindeistä, cashew-ome
noista, litseistä, jakkipuunhedelmistä, sa
potilloista, passiohedelmistä, karambo
loista japitahaijoista

Maatalous

4%

A

A

0813 50 15 – – – –

muut

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

9,6 %

A

A

0813 50 31 – – – trooppisia pähkinöitä sisältävät

Maatalous

4%

A

A

0813 50 39 – – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

8%

A

A

0813 50 19 – – – luumuja sisältämättömät

Euroopan unionin virallinen lehti

– – kuivattujen hedelmien sekoitukset, ei kuiten
kaan nimikkeiden0801–0806 hedelmien se
koitukset

– – sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan ni
mikkeiden 0801 ja0802 pähkinöitä

0813 50 91 – – – luumuja tai viikunoita sisältämättömät

L 250/221

– – muut sekoitukset

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0813 50 99 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

0814 00 00 Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin)
kuoret, tuoreet,jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti
suolavedessä, rikkihapoke- taimuussa säilöntä
liuoksessa säilöttyinä

Maatalous

1,6 %

A

A

0901 11 00 – – kofeiinipitoinen

Maatalous

vapaa

A

A

0901 12 00 – – kofeiiniton

Maatalous

8,3 %

A

A

0901 21 00 – – kofeiinipitoinen

Maatalous

7,5 %

A

A

0901 22 00 – – kofeiiniton

Maatalous

9%

A

A

0901 90 10 – – kahvinkuoret ja -kalvot

Maatalous

vapaa

A

A

0901 90 90 – – kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet

Maatalous

11,5 %

A

A

09

9 RYHMÄ – KAHVI, TEE, MATE JA MAUSTEET

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuo
ret ja -kalvot;kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia,
sen määrästä riippumatta
– paahtamaton kahvi

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/222

Toimiala

CN 2014

– paahdettu kahvi

0901 90

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0902 10 00 – vihreä tee (fermentoimaton), tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään 3 kg

Maatalous

3,2 %

A

A

0902 20 00 – muu vihreä tee (fermentoimaton)

Maatalous

vapaa

A

A

0902 30 00 – musta tee (fermentoitu) ja osittain fermentoitu
tee, tuotetta lähinnäolevan pakkauksen netto
paino enintään 3 kg

Maatalous

vapaa

A

A

0902 40 00 – muu musta tee (fermentoitu) ja muu osittain fer
mentoitu tee

Maatalous

vapaa

A

A

0903 00 00 Mate

Maatalous

vapaa

A

A

0904 11 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0904 12 00 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

4%

A

A

0904 21 10 – – – makeat ja miedot paprikat (Capsicum an
nuum)

Maatalous

9,6 %

A

A

0904 21 90 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0902

Huomautukset

Tee, myös maustettu

– Piper–sukuinen pippuri

Euroopan unionin virallinen lehti

Piper–sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai
jauhetutCapsicum–tai Pimenta–sukuiset hedelmät

FI

0904

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– Capsicum–tai Pimenta–sukuiset hedelmät
0904 21

– – kuivatut, murskaamattomat ja jauhamattomat

L 250/223

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

5%

A

A

0905 10 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

6%

A

A

0905 20 00 – murskattu tai jauhettu

Maatalous

6%

A

A

0906 11 00 – kaneli (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Maatalous

vapaa

A

A

0906 19 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

0906 20 00 – murskatut tai jauhetut

Maatalous

vapaa

A

A

0907 10 00 – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

8%

A

A

0907 20 00 – murskattu tai jauhettu

Maatalous

8%

A

A

0908 11 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0908 12 00 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

0904 22 00 – – murskatut tai jauhetut

0906

Vanilja

FI

0905

Kaneli ja kanelinnuput

0908

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukka
varret)

Euroopan unionin virallinen lehti

– murskaamattomat ja jauhamattomat

0907

Huomautukset

L 250/224

Toimiala

CN 2014

Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma
– muskottipähkinä

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0908 21 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0908 22 00 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

vapaa

A

A

0908 31 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0908 32 00 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

vapaa

A

A

0909 21 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0909 22 00 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

vapaa

A

A

0909 31 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0909 32 00 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muskottikukka

FI

– kardemumma

Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan),
korianterin,roomankuminan tai kuminan hedelmät
ja siemenet; katajanmarjat
– korianteri

Euroopan unionin virallinen lehti

0909

– roomankumina (Cuminum cyminum)

0909 61 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

L 250/225

– anis, tähtianis, kumina ja fenkoli (saksanku
mina); katajanmarjat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

0910 11 00 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0910 12 00 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

vapaa

A

A

0910 20 10 – – murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

vapaa

A

A

0910 20 90 – – murskattu tai jauhettu

Maatalous

8,5 %

A

A

0910 30 00 – kurkuma

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

0909 62 00 – – murskattu tai jauhettu
Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinleh
det, curry ja muutmausteet

FI

0910

Huomautukset

L 250/226

Toimiala

CN 2014

– inkivääri

– sahrami

Euroopan unionin virallinen lehti

0910 20

– muut mausteet
0910 91

– – tämän ryhmän 1 huomautuksen b alakoh
dassa tarkoitetut sekoitukset

0910 91 05 – – – curry
– – – muut
murskaamattomat ja jauhamattomat

Maatalous

vapaa

A

A

0910 91 90 – – – –

murskatut tai jauhetut

Maatalous

12,5 %

A

A

16.9.2016

0910 91 10 – – – –

0910 99

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

0910 99 10 – – – sarviapilan siemenet
– – – timjami
––––

murskaamaton ja jauhamaton
kangasajuruoho (villitimjami) (Thymus
serpyllum L.)

Maatalous

vapaa

A

A

0910 99 33 – – – – –

muu

Maatalous

7%

A

A

Maatalous

8,5 %

A

A

Maatalous

7%

A

A

0910 99 39 – – – –

murskattu tai jauhettu

0910 99 50 – – – laakerinlehdet
– – – muut
0910 99 91 – – – –

murskaamattomat ja jauhamattomat

Maatalous

vapaa

A

A

0910 99 99 – – – –

murskatut tai jauhetut

Maatalous

12,5 %

A

A

1001 11 00 – – siemenvilja

Maatalous

148 EUR/
1 000 kg

A

A

1001 19 00 – – muut

Maatalous

148 EUR/
1 000 kg

A

A

10

10 RYHMÄ – VILJA

1001

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja

Euroopan unionin virallinen lehti

0910 99 31 – – – – –

– makaroni- eli durumvehnä

L 250/227

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1001 91 10 – – – spelttivehnä

Maatalous

12,8 %

A

A

1001 91 20 – – – tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin se
kavilja

Maatalous

95 EUR/
1 000 kg

A

A

1001 91 90 – – – muu

Maatalous

95 EUR/
1 000 kg

A

A

1001 99 00 – – muut

Maatalous

95 EUR/
1 000 kg

A

A

1002 10 00 – siemenvilja

Maatalous

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1002 90 00 – muut

Maatalous

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1003 10 00 – siemenvilja

Maatalous

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1003 90 00 – muut

Maatalous

93 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

89 EUR/
1 000 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/228

Toimiala

CN 2014

– muut

1003

1004

Ruis

Euroopan unionin virallinen lehti

1002

– – siemenvilja

FI

1001 91

Ohra

Kaura
16.9.2016

1004 10 00 – siemenvilja

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

89 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

1005 10 15 – – – yksinkertaiset hybridit

Maatalous

vapaa

A

A

1005 10 18 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1005 10 90 – – muu

Maatalous

94 EUR/
1 000 kg

X

A

1005 90 00 – muu

Maatalous

94 EUR/
1 000 kg

X

A

Maatalous

7,7 %

X

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

1005 10 13 – – – kolminkertaiset hybridit

1004 90 00 – muut

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

1005

Maissi

1005 10

– siemenvilja
– – hybridimaissi

Riisi

1006 10

– kuorimaton riisi (paddy- eli raakariisi)

1006 10 10 – – siemenvilja

Euroopan unionin virallinen lehti

1006

– – muu
– – – kiehautettu (parboiled) riisi
lyhytjyväinen

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 23 – – – –

keskipitkäjyväinen

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

L 250/229

1006 10 21 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/230

CN 2014

pitkäjyväinen
jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2, muttapie
nempi kuin 3

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 27 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

FI

1006 10 25 – – – – –

– – – muu
lyhytjyväinen

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 94 – – – –

keskipitkäjyväinen

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

pitkäjyväinen

1006 10 96 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2, muttapie
nempi kuin 3

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 98 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3

Maatalous

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 11 – – – lyhytjyväinen

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 13 – – – keskipitkäjyväinen

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20

Euroopan unionin virallinen lehti

1006 10 92 – – – –

– esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi)
– – kiehautettu (parboiled) riisi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – pitkäjyväinen
jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku suurempi kuin 2, muttapienempi
kuin 3

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 17 – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku vähintään 3

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 92 – – – lyhytjyväinen

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 94 – – – keskipitkäjyväinen

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

FI

1006 20 15 – – – –

– – muu

1006 20 96 – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku suurempi kuin 2, muttapienempi
kuin 3

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 98 – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suh
deluku vähintään 3

Maatalous

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – pitkäjyväinen

– osittain kai kokonaan hiottu riisi, myös kiillo
tettu tailasitettu
– – osittain hiottu riisi
– – – kiehautettu (parboiled) riisi
lyhytjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 23 – – – –

keskipitkäjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

L 250/231

1006 30 21 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/232

CN 2014

pitkäjyväinen
jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2, muttapie
nempi kuin 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 27 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

FI

1006 30 25 – – – – –

– – – muu
lyhytjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 44 – – – –

keskipitkäjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

pitkäjyväinen

1006 30 46 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2, muttapie
nempi kuin 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 48 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

Euroopan unionin virallinen lehti

1006 30 42 – – – –

– – kokonaan hiottu riisi
– – – kiehautettu (parboiled) riisi
lyhytjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 63 – – – –

keskipitkäjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

16.9.2016

1006 30 61 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

pitkäjyväinen
jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2, muttapie
nempi kuin 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 67 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

FI

1006 30 65 – – – – –

– – – muu
lyhytjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 94 – – – –

keskipitkäjyväinen

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

pitkäjyväinen
jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku suurempi kuin 2, muttapie
nempi kuin 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 98 – – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen
suhdeluku vähintään 3

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

X

A

Maatalous

65 EUR/
1 000 kg

X

A

Maatalous

6,4 %

X

A

1006 40 00 – rikkoutuneet riisinjyvät

1007

Durra

1007 10

– siemenvilja

1007 10 10 – – hybridit, kylvämiseen tarkoitetut

L 250/233

1006 30 96 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

1006 30 92 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

94 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

94 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

37 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 21 00 – – siemenvilja

Maatalous

56 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 29 00 – – muut

Maatalous

56 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 30 00 – kanariansiemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1008 40 00 – fonio (Digitaria spp.)

Maatalous

37 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 50 00 – kvinoa (Chenopodium quinoa)

Maatalous

37 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 60 00 – ruisvehnä

Maatalous

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 90 00 – muu vilja

Maatalous

37 EUR/
1 000 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

1007 10 90 – – muu

Maatalous

1007 90 00 – muut

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/234

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

1008

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja

1008 10 00 – tattari

Euroopan unionin virallinen lehti

– hirssi

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

172 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

172 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

172 EUR/
1 000 kg

A

A

1102 20 10 – – rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1102 20 90 – – muu

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

X

A

Maatalous

171 EUR/
1 000 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

1101 00 11 – makaroni- eli durumvehnää

Maatalous

1101 00 15 – tavallista vehnää ja spelttivehnää

1101 00 90 – vehnän ja rukiin sekajauhot

11 RYHMÄ – MYLLYTEOLLISUUSTUOTTEET;
MALTAAT; TÄRKKELYS; INULIINI; VEHNÄGLU
TEENI

1101 00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajau
hot

FI

11

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– hienot vehnäjauhot

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai veh
nän ja rukiinsekajauhot

1102 20

– maissijauho

1102 90

Euroopan unionin virallinen lehti

1102

– muut
L 250/235

1102 90 10 – – ohrajauho

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

164 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1102 90 70 – – ruisjauho

Maatalous

168 EUR/
1 000 kg

A

A

1102 90 90 – – muu

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 11 10 – – – makaroni- eli durumvehnää

Maatalous

267 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 11 90 – – – tavallista vehnää tai spelttivehnää

Maatalous

186 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 13 10 – – – rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

Maatalous

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 13 90 – – – muu

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

X

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

1102 90 30 – – kaurajauho

Maatalous

1102 90 50 – – riisijauho

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/236

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit
– rouheet ja karkeat jauhot

1103 11

1103 13

– – vehnää

Euroopan unionin virallinen lehti

1103

– – maissia

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

171 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

164 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 19 50 – – – riisiä

Maatalous

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 19 90 – – – muuta viljaa

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 25 – – ruista tai ohraa

Maatalous

171 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 30 – – kauraa

Maatalous

164 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 40 – – maissia

Maatalous

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 20 50 – – riisiä

Maatalous

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 20 60 – – vehnää

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 90 – – muuta viljaa

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

1103 19 20 – – – ruista tai ohraa

Maatalous

1103 19 40 – – – kauraa

1103 19

Huomautukset

– – – muuta viljaa

Euroopan unionin virallinen lehti

– viljapelletit

FI

1103 20

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

L 250/237

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

93 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

182 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 10 – – – vehnää

Maatalous

175 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 30 – – – ruista

Maatalous

171 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 50 – – – maissia

Maatalous

173 EUR/
1 000 kg

X

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

1104 12 10 – – – valssatut

Maatalous

1104 12 90 – – – hiutaleiksi valmistetut

1104

Tavaran kuvaus

FI

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut,
valssatut,hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leika
tut tai karkeasti rouhitut),ei kuitenkaan nimikkeen
1006 riisi; viljanjyvien alkiot,kokonaiset, valssatut,
hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

Huomautukset

L 250/238

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät
1104 12

– – muuta viljaa

Euroopan unionin virallinen lehti

1104 19

– – kauraa

– – – ohraa
valssatut

Maatalous

97 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 69 – – – –

hiutaleiksi valmistetut

Maatalous

189 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016

1104 19 61 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muuta viljaa

Maatalous

234 EUR/
1 000 kg

X

A

1104 19 99 – – – –

muut

Maatalous

173 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 40 – – – kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhi
tut

Maatalous

162 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 50 – – – pyöristetyt

Maatalous

145 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 95 – – – muut

Maatalous

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 23 40 – – – kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhi
tut; pyöristetyt

Maatalous

152 EUR/
1 000 kg

X

A

1104 23 98 – – – muut

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

X

A

– muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyö
ristetyt, leikatut taikarkeasti rouhitut)

1104 22

1104 23

– – kauraa

Euroopan unionin virallinen lehti

riisihiutaleet

FI

1104 19 91 – – – –

– – maissia

L 250/239

1104 29

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/240

CN 2014

– – muuta viljaa

FI

– – – ohraa
kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rou
hitut

Maatalous

150 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 05 – – – –

pyöristetyt

Maatalous

236 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 08 – – – –

muut

Maatalous

97 EUR/
1 000 kg

A

A

– – – muuta viljaa
1104 29 17 – – – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rou
hitut

Maatalous

129 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 30 – – – –

pyöristetyt

Maatalous

154 EUR/
1 000 kg

A

A

––––

Euroopan unionin virallinen lehti

1104 29 04 – – – –

ainoastaan karkeasti rouhitut
vehnää

Maatalous

99 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 55 – – – – –

ruista

Maatalous

97 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 59 – – – – –

muuta viljaa

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016

1104 29 51 – – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut
Maatalous

99 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 85 – – – – –

ruista

Maatalous

97 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 89 – – – – –

muuta viljaa

Maatalous

98 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 30 10 – – vehnää

Maatalous

76 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 30 90 – – muuta viljaa

Maatalous

75 EUR/
1 000 kg

X

A

1105 10 00 – jauhot ja jauhe

Maatalous

12,2 %

A

A

1105 20 00 – hiutaleet, jyväset ja pelletit

Maatalous

12,2 %

A

A

Maatalous

7,7 %

A

A

1105

1106

– viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiuta
leiksi valmistetut taijauhetut

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja
jauhe sekä hiutaleet,jyväset ja pelletit

Euroopan unionin virallinen lehti

vehnää

FI

1104 29 81 – – – – –

1104 30

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta, nimik
keen 0714 saagosta, juurista tai mukuloista val
mistetut hienotja karkeat jauhot sekä jauhe; 8 ryh
män tuotteista valmistetut hienot jakarkeat jauhot
sekä jauhe
L 250/241

1106 10 00 – nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta valmis
tetut

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

95 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

166 EUR/
1 000 kg

A

A

1106 30 10 – – banaaneista valmistetut

Maatalous

10,9 %

A

A

1106 30 90 – – muut

Maatalous

8,3 %

A

A

1107 10 11 – – – jauhona

Maatalous

177 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 19 – – – muussa muodossa

Maatalous

134 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 91 – – – jauhona

Maatalous

173 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 99 – – – muussa muodossa

Maatalous

131 EUR/
1 000 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

1106 20 10 – – denaturoidut

Maatalous

1106 20 90 – – muut

1106 20

Huomautukset

– nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai mukulois
tavalmistetut
FI

1106 30

Tavaran kuvaus

L 250/242

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– 8 ryhmän tuotteista valmistetut

Maltaat, myös paahdetut

1107 10

– paahtamattomat
– – vehnää

Euroopan unionin virallinen lehti

1107

– – muut

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

152 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

224 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 12 00 – – maissitärkkelys

Maatalous

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 13 00 – – perunatärkkelys

Maatalous

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 14 00 – – maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys)

Maatalous

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 19 10 – – – riisitärkkelys

Maatalous

216 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 19 90 – – – muu

Maatalous

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 20 00 – inuliini

Maatalous

19,2 %

15,7 %

A

1109 00 00 Vehnägluteeni, myös kuivattu

Maatalous

512 EUR/
1 000 kg

X

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

1108 11 00 – – vehnätärkkelys

1107 20 00 – paahdetut

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

1108

Tärkkelys; inuliini
– tärkkelys

Euroopan unionin virallinen lehti

1108 19

– – muu tärkkelys

L 250/243

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1201 10 00 – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1201 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

1202 41 00 – – kuorelliset

Maatalous

vapaa

A

A

1202 42 00 – – kuoritut, myös murskatut

Maatalous

vapaa

A

A

1203 00 00 Kopra

Maatalous

vapaa

A

A

1204 00 10 – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1204 00 90 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

12 RYHMÄ – ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT;
ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT;TEOLLI
SUUS- JA LÄÄKEKASVIT; OLJET JA KASVIREHU

1201

Soijapavut, myös murskatut

FI

12

Huomautukset

L 250/244

Toimiala

CN 2014

Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättö
mät maapähkinät, myöskuoritut tai murskatut

1202 30 00 – kylvämiseen tarkoitetut

– muut

1204 00

Euroopan unionin virallinen lehti

1202

Pellavansiemenet, myös murskatut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1205 10 10 – – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1205 10 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1205 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

1206 00 91 – – kuoritut; harmaa- ja valkearaidallisissa kuo
rissa

Maatalous

vapaa

A

A

1206 00 99 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

1207 21 00 – – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1207 29 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1207 30 00 – risiininsiemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1205

Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut

1205 10

– niukasti erukahappoa sisältävät rapsin- ja ryp
sinsiemenet

Auringonkukansiemenet, myös murskatut

1206 00 10 – kylvämiseen tarkoitetut
– muut

1207

Euroopan unionin virallinen lehti

1206 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut

1207 10 00 – palmunpähkinät ja -ytimet
– puuvillansiemenet

L 250/245

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1207 40 10 – – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1207 40 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1207 50 10 – – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1207 50 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1207 60 00 – saflorin (Carthamus tinctorius) siemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1207 70 00 – meloninsiemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1207 91 10 – – – kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1207 91 90 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

1207 40

– seesaminsiemenet

– sinapinsiemenet

1207 99

– – unikonsiemenet

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut
1207 91

Huomautukset

FI

1207 50

Tavaran kuvaus

L 250/246

Toimiala

CN 2014

– – muut

1207 99 20 – – – kylvämiseen tarkoitetut
– – – muut
hampunsiemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1207 99 96 – – – –

muut

Maatalous

vapaa

A

A

16.9.2016

1207 99 91 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1208 10 00 – soijapavuista valmistetut

Maatalous

4,5 %

A

A

1208 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

8,3 %

A

A

Maatalous

2,5 %

A

A

1209 22 10 – – puna-apila (Trifolium pratense L.)

Maatalous

vapaa

A

A

1209 22 80 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1209 23 11 – – – nurminadan (Festuca pratensis Huds.) sieme
net

Maatalous

vapaa

A

A

1209 23 15 – – – punanadan (Festuca rubra L.) siemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1209 23 80 – – – muut

Maatalous

2,5 %

A

A

1209 24 00 – – niittynurmikan (Poa pratensis L.) siemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1208

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan si
nappijauho

Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kyl
vämiseen

– rehukasvien siemenet
1209 21 00 – sini- eli rehumailasen (alfalfa) siemenet

1209 23

– apilan (Trifolium spp.) siemenet

Euroopan unionin virallinen lehti

1209 10 00 – sokerijuurikkaansiemenet

1209 22

Huomautukset

FI

1209

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – nadansiemenet

L 250/247

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1209 25 10 – – – italianraiheinä (myös westerwoldinraiheinä)
(Lolium multiflorumLam.)

Maatalous

vapaa

A

A

1209 25 90 – – – englanninraiheinä (Lolium perenne L.)

Maatalous

vapaa

A

A

1209 29 45 – – – timoteinsiemenet virnansiemenet; nurmi
kan siemenet (Poapalustris L., Poa trivialis L.);
koiranheinän(Dactylis glomerata L.) siemenet;
röllin(Agrostis–suvun lajit) siemenet

Maatalous

vapaa

A

A

1209 29 50 – – – lupiininsiemenet

Maatalous

2,5 %

A

A

1209 29 60 – – – rehujuurikkaansiemenet (Beta vulgaris var.
alba)

Maatalous

8,3 %

A

A

1209 29 80 – – – muut

Maatalous

2,5 %

A

A

1209 30 00 – pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruoh
omaisten kasviensiemenet

Maatalous

3%

A

A

1209 91 30 – – – punajuurensiemenet (Beta vulgaris var. condi
tiva)

Maatalous

8,3 %

A

A

1209 91 80 – – – muut

Maatalous

3%

A

A

1209 25

Huomautukset

– – raiheinän (Lolium multiflorum Lam., Lolium pe
renne L.)siemenet
FI

1209 29

Tavaran kuvaus

L 250/248

Toimiala

CN 2014

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut
1209 91

– – kasvisten siemenet

16.9.2016

1209 99

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

1209 99 10 – – – metsäpuiden siemenet
– – – muut

Maatalous

3%

A

A

1209 99 99 – – – –

muut

Maatalous

4%

A

A

Maatalous

5,8 %

A

A

1210 20 10 – – murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut,
runsaasti lupuliiniasisältävät; lupuliini

Maatalous

5,8 %

A

A

1210 20 90 – – muut

Maatalous

5,8 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

1210

Tuoreet tai kuivatut humalantähkät, myös murska
tut, jauhetut taipelleteiksi valmistetut; lupuliini

1210 10 00 – murskaamattomat, jauhamattomat ja pelleteiksi
valmistamattomathumalantähkät
1210 20

1211

– murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut
humalantähkät;lupuliini

Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät),
jollaisia käytetäänpääasiallisesti hajusteisiin, farma
seuttisiin tuotteisiin, hyönteistenja sienitautien tor
junta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin,tuo
reet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai
jauhetut

1211 20 00 – ginsengjuuri

L 250/249

pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen
kasvien (muut
kuinalanimikkeeseen
1209 30 kuuluvat) siemenet

Euroopan unionin virallinen lehti

1209 99 91 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1211 30 00 – kokapensaan lehdet

Maatalous

vapaa

A

A

1211 40 00 – unikko, lukuun ottamatta siemeniä

Maatalous

vapaa

A

A

1211 90 20 – – Ephedra–suvun kasvit ja niiden osat

Maatalous

vapaa

A

A

1211 90 30 – – tonkapavut

Maatalous

3%

A

A

1211 90 86 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1212 21 00 – – ihmisravinnoksi soveltuvat

Maatalous

vapaa

A

A

1212 29 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1212 91 20 – – – kuivattu, myös jauhettu

Maatalous

23 EUR/
100 kg

A

A

1212 91 80 – – – muut

Maatalous

6,7 EUR/
100 kg

A

A

1211 90

– muut

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokeri
juurikas jasokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädy
tetyt tai kuivatut, myösjauhetut; hedelmänkivet ja
-sydämet sekä muut kasvituotteet (myöspaahtamat
tomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret),
jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi,
muuallekuulumattomat
– merilevät ja muut levät

Euroopan unionin virallinen lehti

1212

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/250

Toimiala

CN 2014

– muut
1212 91

– – sokerijuurikas

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1212 92 00 – – johanneksenleipä

Maatalous

5,1 %

A

A

1212 93 00 – – sokeriruoko

Maatalous

4,6 EUR/
100 kg

A

A

1212 94 00 – – juurisikurit

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

5,8 %

A

A

1212 99 95 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1213 00 00 Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut,
jauhetut, puristetuttai pelleteiksi valmistetut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

5,8 %

A

A

1212 99

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut
– – – johanneksenleivän siemenet
kuorimattomat,
jauhamattomat

1212 99 49 – – – –

muut

1214

murskaamattomat

tai

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä,
sini- elirehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, re
hukaali, lupiini, virna janiiden kaltaiset rehuaineet,
myös pelleteiksi valmistetut

1214 10 00 – sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit
1214 90

Euroopan unionin virallinen lehti

1212 99 41 – – – –

– muut
L 250/251

1214 90 10 – – rehujuurikkaat, lantut ja muut rehujuuret

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

1301 20 00 – arabikumi

Maatalous

vapaa

A

A

1301 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1302 11 00 – – oopiumi

Maatalous

vapaa

A

A

1302 12 00 – – lakritsista saadut

Maatalous

3,2 %

A

A

1302 13 00 – – humalasta saadut

Maatalous

3,2 %

A

A

1302 19 05 – – – vaniljasta saatu oleohartsi

Maatalous

3%

A

A

1302 19 20 – – – Ephedra–suvun kasveista saadut

Maatalous

vapaa

A

A

1302 19 70 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1214 90 90 – – muut
13

13 RYHMÄ – KUMILAKAT; KUMIT, HARTSIT JA
MUUT KASVIMEHUT JA-UUTTEET

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, kumihartsit
ja oleohartsit(esimerkiksi palsamit)

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit
ja pektaatit;agar-agar ja muut kasviaineista saadut
kasvilimat ja paksunnosaineet,myös modifioidut
– kasvimehut ja -uutteet

1302 19

Euroopan unionin virallinen lehti

1302

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/252

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1302 20 10 – – kuivassa muodossa

Maatalous

19,2 %

12,8 %

A

1302 20 90 – – muut

Maatalous

11,2 %

7,4 %

A

Maatalous

vapaa

A

A

1302 32 10 – – – johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen
siemenistä saadut

Maatalous

vapaa

A

A

1302 32 90 – – – guar-siemenistä saadut

Maatalous

vapaa

A

A

1302 39 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1401 10 00 – bambu

Maatalous

vapaa

A

A

1401 20 00 – rottinki

Maatalous

vapaa

A

A

1302 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit

FI

– – kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunno
saineet, myösmodifioidut
1302 31 00 – – agar-agar
– – johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen
siemenistä taiguar-siemenistä saadut kasvili
mat ja paksunnosaineet, myösmodifioidut

14

14 RYHMÄ – KASVIPERÄISET PUNONTA- JA
PALMIKOINTIAINEET; MUUALLEKUULUMATTO
MAT KASVITUOTTEET

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmi
kointiin taipunontaan (esim. bambu, rottinki,
ruoko, kaisla, koripaju, raffia,puhdistettu, valkaistu
tai värjätty olki sekä niini)

Euroopan unionin virallinen lehti

1302 32

L 250/253

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

1404 20 00 – puuvillalintterit

Maatalous

vapaa

A

A

1404 90 00 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1501 10 10 – – muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvik
keiden valmistukseentarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1501 10 90 – – muut

Maatalous

17,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

1401 90 00 – muut
Muualle kuulumattomat kasvituotteet

III JAKSO – ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT
SEKÄ NIIDENPILKKOUTUMISTUOTTEET; VAL
MISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JAKASVI
VAHAT

15

15 RYHMÄ – ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖL
JYT SEKÄ NIIDENPILKKOUTUMISTUOTTEET;
VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA
KASVIVAHAT

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva,
muut kuinnimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat

1501 10

– sianihra (laardi)

1501 20

Euroopan unionin virallinen lehti

III

FI

1404

Huomautukset

L 250/254

Toimiala

CN 2014

– muu sianrasva
16.9.2016

1501 20 10 – – muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvik
keiden valmistukseentarkoitetut

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

17,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

11,5 %

A

A

1502 10 10 – – muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvik
keiden valmistukseentarkoitettu

Maatalous

vapaa

A

A

1502 10 90 – – muut

Maatalous

3,2 %

A

A

1502 90 10 – – muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvik
keiden valmistukseentarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1502 90 90 – – muut

Maatalous

3,2 %

A

A

1503 00 11 – – teolliseen käyttöön tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1503 00 19 – – muut

Maatalous

5,1 %

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

1501 20 90 – – muut

Maatalous

1501 90 00 – muut

Huomautukset

FI

Toimiala

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut
kuin nimikkeeseen1503 kuuluvat

1502 10

– taliöljy

1503 00

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

1502 90

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomarga
riini ja taliöljy,emulgoimattomat, sekoittamattomat
tai muutoin valmistamattomat
– laardisteariini ja oleosteariini

L 250/255

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1503 00 30 – taliöljy, muuhun teolliseen käyttöön kuin elin
tarvikkeidenvalmistukseen tarkoitettu

Maatalous

vapaa

A

A

1503 00 90 – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

3,8 %

A

A

1504 10 91 – – – pallasta

Maatalous

vapaa

A

A

1504 10 99 – – – muuta

Maatalous

vapaa

A

A

1504 20 10 – – jähmeät jakeet

Maatalous

10,9 %

A

A

1504 20 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

10,9 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/256

Toimiala

CN 2014

FI

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden ja
keet, myöspuhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat

1504 10

– kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet

– – muut

1504 20

1504 30

Euroopan unionin virallinen lehti

1504 10 10 – – A-vitamiinipitoisuus enintään 2 500 ky/g

– kalarasvat ja -öljyt (muut kuin kalanmaksaöljyt)
sekä niidenjakeet

– merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet
16.9.2016

1504 30 10 – – jähmeät jakeet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

1505 00 10 – villarasva, raaka

Maatalous

3,2 %

A

A

1505 00 90 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

1506 00 00 Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös
puhdistetut, muttakemiallisesti muuntamattomat

Maatalous

vapaa

A

A

1507 10 10 – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoitettu

Maatalous

3,2 %

A

A

1507 10 90 – – muu

Maatalous

6,4 %

A

A

1507 90 10 – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoitetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1507 90 90 – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

1504 30 90 – – muut

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lano
liini)

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta ke
miallisestimuuntamattomat

1507 10

– raaka öljy, myös sellainen, josta kasvilima on
poistettu

1507 90

Euroopan unionin virallinen lehti

1507

FI

1505 00

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

L 250/257

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1508 10 10 – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoitettu

Maatalous

vapaa

A

A

1508 10 90 – – muu

Maatalous

6,4 %

A

A

1508 90 10 – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoitetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1508 90 90 – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

1509 10 10 – – oliiviöljylamppuöljy (lampante olive oil)

Maatalous

122,6 EUR/
100 kg

A

A

1509 10 90 – – muu

Maatalous

124,5 EUR/
100 kg

A

A

1509 90 00 – muut

Maatalous

134,6 EUR/
100 kg

A

A

Tavaran kuvaus

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisestimuuntamattomat

1508 10

– raaka öljy

FI

1508

Huomautukset

L 250/258

Toimiala

CN 2014

– muut

1509

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisestimuuntamattomat

1509 10

– neitsytöljy

Euroopan unionin virallinen lehti

1508 90

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

110,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

160,3 EUR/
100 kg

A

A

1511 10 10 – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoitettu

Maatalous

vapaa

A

A

1511 10 90 – – muu

Maatalous

3,8 %

A

A

1511 90 11 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1511 90 19 – – – muut

Maatalous

10,9 %

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

1510 00 10 – raa'at öljyt

Maatalous

1510 00 90 – muut

1510 00

Tavaran kuvaus

Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisestimuuntamattomat

1511 10

– raaka öljy

1511 90

Euroopan unionin virallinen lehti

1511

FI

Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden
jakeet, myöspuhdistetut, mutta kemiallisesti muun
tamattomat, myös näiden öljyjen taijakeiden ja ni
mikkeen 1509 öljyjen tai jakeidensekoitukset

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– muut

– – jähmeät jakeet

L 250/259

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1511 90 91 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1511 90 99 – – – muut

Maatalous

9%

A

A

Maatalous

3,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/260

Toimiala

CN 2014

– – muut

– auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet
1512 11

– – raa'at öljyt

1512 11 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Euroopan unionin virallinen lehti

Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy
sekä niiden jakeet,myös puhdistetut, mutta kemial
lisesti muuntamattomat

FI

1512

– – – muut
1512 11 91 – – – –

auringonkukkaöljy

Maatalous

6,4 %

A

A

1512 11 99 – – – –

safloriöljy

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

1512 19

– – muut

16.9.2016

1512 19 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tettu

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

9,6 %

A

A

1512 21 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tettu

Maatalous

3,2 %

A

A

1512 21 90 – – – muu

Maatalous

6,4 %

A

A

1512 29 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1512 29 90 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

Maatalous

2,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

1512 19 90 – – – muut

1512 21

1513

– – raaka öljy, myös sellainen, josta gossypoli on
poistettu

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

1512 29

FI

– puuvillansiemenöljy ja sen jakeet

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kookos- (kopra-), palmunydin- ja babassuöljy sekä
niiden jakeet, myöspuhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat
– kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet

1513 11

– – raaka öljy
L 250/261

1513 11 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tettu

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/262

CN 2014

– – – muu

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1513 11 99 – – – –

muu

Maatalous

6,4 %

A

A

1513 19

FI

1513 11 91 – – – –

– – muut

1513 19 11 – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1513 19 19 – – – –

muut

Maatalous

10,9 %

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

– – – muut

1513 19 30 – – – –

––––

muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tar
koitetut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – jähmeät jakeet

muut

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1513 19 99 – – – – –

muut

Maatalous

9,6 %

A

A

16.9.2016

1513 19 91 – – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

3,2 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet

– – raa'at öljyt

1513 21 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

FI

1513 21

– – – muut

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1513 21 90 – – – –

muut

Maatalous

6,4 %

A

A

1513 29

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

1513 21 30 – – – –

– – – jähmeät jakeet

1513 29 11 – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1513 29 19 – – – –

muut

Maatalous

10,9 %

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

– – – muut

muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tar
koitetut

L 250/263

1513 29 30 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut

Maatalous

12,8 %

A

A

1513 29 90 – – – – –

muut

Maatalous

9,6 %

A

A

1514 11 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

3,2 %

A

A

1514 11 90 – – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

1514 19 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1514 19 90 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet,
myös puhdistetut,mutta kemiallisesti muuntamat
tomat

– niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy
sekä niidenjakeet:

1514 11

1514 19

– – raa'at öljyt

Euroopan unionin virallinen lehti

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 1 kg

FI

1513 29 50 – – – – –

1514

Huomautukset

L 250/264

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1514 91 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

3,2 %

A

A

1514 91 90 – – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

1514 99 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1514 99 90 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

Maatalous

3,2 %

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

1515

– – muut

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojo
baöljy) sekä niidenjakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

1514 99

– – raa'at öljyt

FI

1514 91

– pellavaöljy ja sen jakeet
1515 11 00 – – raaka öljy
1515 19

– – muut

L 250/265

1515 19 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

9,6 %

A

A

1515 21 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tettu

Maatalous

3,2 %

A

A

1515 21 90 – – – muu

Maatalous

6,4 %

A

A

1515 29 10 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1515 29 90 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

1515 30 10 – – synteettisten tekstiilikuitujen tai muovien val
mistukseen käytettävänamino-undekaaniha
pon valmistukseen tarkoitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1515 30 90 – – muut

Maatalous

5,1 %

A

A

1515 19 90 – – – muut

– maissiöljy ja sen jakeet

1515 21

1515 30

– – raaka öljy

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

1515 29

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/266

Toimiala

CN 2014

– risiiniöljy ja sen jakeet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1515 50 11 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tettu

Maatalous

3,2 %

A

A

1515 50 19 – – – muu

Maatalous

6,4 %

A

A

1515 50 91 – – – muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tarkoi
tetut

Maatalous

5,1 %

A

A

1515 50 99 – – – muut

Maatalous

9,6 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

1515 50

Tavaran kuvaus

– seesamiöljy ja sen jakeet

FI

– – raaka öljy

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

1515 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

1515 90 11 – – kiinanpuuöljy (tung-öljy); jojoba- ja oiticica
öljy; myrttivaha jajapaninvaha; niiden jakeet

– – tupakansiemenöljy ja sen jakeet

– – – raaka öljy

muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tar
koitettu

L 250/267

1515 90 21 – – – –

Tavaran kuvaus

1515 90 29 – – – –

muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

6,4 %

A

A

FI

– – – muut

muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tar
koitetut

Maatalous

vapaa

A

A

1515 90 39 – – – –

muut

Maatalous

9,6 %

A

A

Maatalous

3,2 %

A

A

– – muut öljyt ja niiden jakeet

– – – raa'at öljyt

––––

muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tar
koitetut

Euroopan unionin virallinen lehti

1515 90 31 – – – –

1515 90 40 – – – –

Huomautukset

L 250/268

CN 2014

muut

1515 90 51 – – – – –

jähmeät, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino enintään1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1515 90 59 – – – – –

jähmeät, muut; juoksevat

Maatalous

6,4 %

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

– – – muut

muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin elintarvikkeidenvalmistukseen tar
koitetut

16.9.2016

1515 90 60 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut

Maatalous

12,8 %

A

A

1515 90 99 – – – – –

jähmeät, muut; juoksevat

Maatalous

9,6 %

A

A

1516 10 10 – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1516 10 90 – – muut

Maatalous

10,9 %

A

A

Maatalous

3,4 %

A

A

Maatalous

12,8 %

A

A

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet,
osittain taikokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt,
uudelleen esteröidyt taielaidinoidut, myös puhdis
tetut, mutta ei enempää valmistetut

1516 10

– eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

Euroopan unionin virallinen lehti

jähmeät, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino enintään1 kg

FI

1515 90 91 – – – – –

1516 20

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

1516 20 10 – – hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

– – muut
L 250/269

1516 20 91 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

5,1 %

A

A

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tavaran kuvaus

L 250/270

CN 2014

Huomautukset

– – – muut

1516 20 95 – – – –

––––

rapsi-, rypsi-, pellava-, auringonkukka-,
illipe-, karite-, makore-,touloucouna- tai
babassuöljy, muuhun tekniseen tai teolli
seen käyttöönkuin elintarvikkeiden val
mistukseen tarkoitettu

muut

maapähkinä-, puuvillansiemen-, soijaja auringonkukkaöljy; muut öljyt,joissa
on vapaita rasvahappoja vähemmän
kuin 50 painoprosenttia jalukuun otta
matta palmunydin-, illipe-, kookos-,
rapsi-, rypsi- taikopaivaöljyä

Maatalous

9,6 %

A

A

1516 20 98 – – – – –

muut

Maatalous

10,9 %

A

A

1517 10 10 – – jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia,
mutta enintään 15 painoprosenttia maitoras
vaa

Maatalous

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0%
+ 28,4 EUR/
100 kg

A

1517 10 90 – – muut

Maatalous

16 %

A

A

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on
valmistettu eläin-tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai
tämän ryhmän eri rasvojen jaöljyjen jakeista, muut
kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat jaöljyt sekä
niiden jakeet

1517 10

– margariini, ei kuitenkaan nestemäinen marga
riini

16.9.2016

1516 20 96 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0%
+ 28,4 EUR/
100 kg

A

1517 90 91 – – – rasvaisten kasviöljyjen seokset, juoksevat

Maatalous

9,6 %

A

A

1517 90 93 – – – muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötä
vät seokset javalmisteet

Maatalous

2,9 %

A

A

1517 90 99 – – – muut

Maatalous

16 %

A

A

Maatalous

7,7 %

A

A

Maatalous

3,2 %

A

A

1517 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

FI

1517 90 10 – – joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia,
mutta enintään 15 painoprosenttia maitoras
vaa
– – muut

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, kei
tetyt,hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut,
tyhjössä tai inertissäkaasussa kuumentamalla poly
meroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut,
muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja
-öljyt sekäniiden jakeet; muualle kuulumattomat
syötäväksi kelpaamattomat seoksetja valmisteet,
jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai-öl
jyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen ja
keista

1518 00 10 – linoksiini

Euroopan unionin virallinen lehti

1518 00

– rasvaisten kasviöljyjen seokset, nestemäiset,
muuhun tekniseen taiteolliseen käyttöön kuin
elintarvikkeiden valmistukseentarkoitetut
L 250/271

1518 00 31 – – raa'at

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

5,1 %

A

A

Maatalous

7,7 %

A

A

1518 00 95 – – – syötäväksi kelpaamattomat seokset ja val
misteet, jotka on valmistettueläinrasvoista
ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öl
jyistätai niiden jakeista

Maatalous

2%

A

A

1518 00 99 – – – muut

Maatalous

7,7 %

A

A

1520 00 00 Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

1518 00 39 – – muut

1518 00 91 – – eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden ja
keet, keitetyt,hapetetut, dehydratoidut, rikite
tyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissäkaasussa
kuumentamalla polymeroidut tai muutoin ke
miallisesti muunnetut,muut kuin nimikkeen
1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekäniiden
jakeet

FI

– muut

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläis
vaha ja muuthyönteisvahat sekä spermaseetti,
myös puhdistetut tai värjätyt

1521 10 00 – kasvivahat
1521 90

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

1521

Huomautukset

L 250/272

Toimiala

CN 2014

– muut
16.9.2016

1521 90 10 – – spermaseetti, myös puhdistettu tai värjätty

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1521 90 91 – – – raa'at

Maatalous

vapaa

A

A

1521 90 99 – – – muut

Maatalous

2,5 %

A

A

Maatalous

3,8 %

A

A

1522 00 31 – – – neutralointimassa (soap-stock)

Maatalous

29,9 EUR/
100 kg

A

A

1522 00 39 – – – muut

Maatalous

47,8 EUR/
100 kg

A

A

1522 00 91 – – – öljyjen pohjasakat; neutralointimassa (soapstock)

Maatalous

3,2 %

A

A

1522 00 99 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös
puhdistetut tai värjätyt
FI

1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen
käsittelyssäsyntyneet jätteet

– rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsitte
lyssä syntyneetjätteet

– – joissa on oliiviöljyn ominaisuudet omaavaa
öljyä

Euroopan unionin virallinen lehti

1522 00 10 – degras

– – muut

L 250/273

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

15,4 %

A

A

1601 00 91 – – makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut,
kypsentämättömät

Maatalous

149,4 EUR/
100 kg

A

A

1601 00 99 – – muut

Maatalous

100,5 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

16,6 %

A

A

1602 20 10 – – hanhen- tai ankanmaksasta valmistetut

Maatalous

10,2 %

A

A

1602 20 90 – – muut

Maatalous

16 %

A

A

IV JAKSO – ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOT
TEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI(ETANOLI) JA
ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKAN
KORVIKKEET

16

16 RYHMÄ – LIHASTA, KALASTA, ÄYRIÄISISTÄ,
NILVIÄISISTÄ TAI MUISTAVEDESSÄ ELÄVISTÄ
SELKÄRANGATTOMISTA VALMISTETUT TUOT
TEET

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on val
mistettu lihasta,muista eläimenosista tai verestä;
tällaisiin tuotteisiin perustuvatelintarvikevalmisteet

1601 00 10 – maksasta valmistetut
– muut

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu
lihasta, muistaeläimenosista tai verestä

1602 10 00 – homogenoidut valmisteet
1602 20

Euroopan unionin virallinen lehti

IV

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/274

Toimiala

CN 2014

– eläimenmaksasta valmistetut

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– nimikkeen 0105 siipikarjasta valmistetut
– – kalkkunasta valmistetut

FI

1602 31

– – – joissa on vähintään 57 painoprosenttia sii
pikarjan lihaa tai muitaosia
joissa on yksinomaan kypsentämätöntä
kalkkunanlihaa

Maatalous

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 31 19 – – – –

muut

Maatalous

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 31 80 – – – muut

1602 32

– – kanaa
– – – joissa on vähintään 57 painoprosenttia sii
pikarjan lihaa tai muitaosia
kypsentämättömät

Maatalous

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 19 – – – –

muut

Maatalous

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 30 – – – joissa on vähintään 25 painoprosenttia,
mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia
siipikarjan lihaa tai muita osia

Maatalous

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 90 – – – muut

Maatalous

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/275

1602 32 11 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

1602 31 11 – – – –

1602 39

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – muut

FI

– – – joissa on vähintään 57 painoprosenttia sii
pikarjan lihaa tai muitaosia

kypsentämättömät

Maatalous

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 39 29 – – – –

muut

Maatalous

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 41 10 – – – kesyä sikaa

Maatalous

156,8 EUR/
100 kg

A

A

1602 41 90 – – – muuta

Maatalous

10,9 %

A

A

1602 42 10 – – – kesyä sikaa

Maatalous

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 42 90 – – – muuta

Maatalous

10,9 %

A

A

1602 39 85 – – – muut

– siasta valmistetut

1602 42

– – kinkku ja sen palat

Euroopan unionin virallinen lehti

1602 39 21 – – – –

1602 41

Huomautukset

L 250/276

CN 2014

– – lapa ja sen palat

16.9.2016

1602 49

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut, myös sekavalmisteet

––––

FI

– – – kesyä sikaa
joissa on vähintään 80 painoprosenttia
lihaa tai muita eläimenosia(mukaan lu
kien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä
riippumatta)
selkä ilman niskaa ja sen palat, myös
selästä ja kinkusta tehdytsekavalmisteet

Maatalous

156,8 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 13 – – – – –

niska ja sen palat, myös niskasta ja la
vasta tehdytsekavalmisteet

Maatalous

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 15 – – – – –

muut sekavalmisteet, joissa on kink
kua, lapaa, selkää tai niskaa taikkanii
den paloja

Maatalous

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 19 – – – – –

muut

Maatalous

85,7 EUR/
100 kg

A

A

joissa on vähintään 40 painoprosenttia,
mutta vähemmän kuin 80 painoprosent
tia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan
lukien ihra ja rasvalajista tai alkuperästä
riippumatta)

Maatalous

75 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 50 – – – –

joissa on vähemmän kuin 40 painopro
senttia lihaa tai muita eläimenosia(mu
kaan lukien ihra ja rasva lajista tai alku
perästä riippumatta)

Maatalous

54,3 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

10,9 %

A

A

1602 49 90 – – – muuta

L 250/277

1602 49 30 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

1602 49 11 – – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

303,4 EUR/
100 kg

X

A

Maatalous

16,6 %

A

A

Maatalous

16,6 %

A

A

Maatalous

16,6 %

A

A

Maatalous

10,9 %

A

A

Maatalous

85,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

303,4 EUR/
100 kg

X

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

1602 50 31 – – – säilykeliha (corned beef), ilmanpitävissä
pakkauksissa
1602 50 95 – – – muut

1602 50

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/278

CN 2014

– naudasta valmistetut

FI

1602 50 10 – – kypsentämättömät; kypsennetystä lihasta tai
kypsennetyistä muistaeläimenosista sekä kyp
sentämättömästä lihasta tai kypsentämättö
mistämuista eläimenosista tehdyt sekavalmis
teet
– – muut

– muut, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet

1602 90 10 – – eläimenverestä tehdyt valmisteet
– – muut
1602 90 31 – – – riistasta tai kanista valmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

1602 90

– – – muut
1602 90 51 – – – –

––––

joissa on kesyn sian lihaa tai kesyä sikaa
olevia muitaeläimenosia
muut

–––––

1602 90 61 – – – – – –

joissa on naudanlihaa tai nautaa olevia
muita eläimenosia

16.9.2016

kypsentämättömät; kypsennetystä li
hasta tai kypsennetyistä muistaeläi
menosista sekä kypsentämättömästä
lihasta tai kypsentämättömistä
muista eläimenosista tehdyt sekaval
misteet

Tavaran kuvaus

1602 90 69 – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

16,6 %

A

A

muut
lampaasta valmistetut

Maatalous

12,8 %

A

A

1602 90 95 – – – – – –

vuohesta valmistetut

Maatalous

16,6 %

A

A

1602 90 99 – – – – – –

muut

Maatalous

16,6 %

A

A

1603 00 10 – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg

Maatalous

12,8 %

A

A

1603 00 80 – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Kalatalous

5,5 %

A*

A

Kalatalous

15 %

A*

A

1604

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista
vedessä elävistäselkärangattomista saadut uutteet ja
mehut

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmä
distä valmistetutkaviaarinkorvikkeet

Euroopan unionin virallinen lehti

1602 90 91 – – – – – –

1603 00

Huomautukset

FI

–––––

muut

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan
murskeena taijauheena
1604 11 00 – – tyynenmerenlohet, merilohi ja tonavanjoki
lohi
1604 12

– – silli ja silakka
L 250/279

1604 12 10 – – – fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korp
pujauhoilla päällystetyt,myös öljyssä esikyp
sennetyt, jäädytetyt

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/280

CN 2014

– – – muut
ilmanpitävissä pakkauksissa

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 12 99 – – – –

muut

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 13

FI

1604 12 91 – – – –

– – sardiinit, Sardinella spp. ja kilohaili
– – – sardiinit
oliiviöljyssä

Kalatalous

12,5 %

A*

A

1604 13 19 – – – –

muut

Kalatalous

12,5 %

C*

A

Kalatalous

12,5 %

A*

A

Kalatalous

24 %

C*

A

1604 13 90 – – – muut
1604 14

– – tonnikala, boniitti ja sardat (Sarda spp.)

Euroopan unionin virallinen lehti

1604 13 11 – – – –

– – – tonnikala ja boniitti
1604 14 11 – – – –
––––

kasviöljyssä
muut
fileet (ns. ”loins”)

Kalatalous

24 %

C*

A

1604 14 18 – – – – –

muut

Kalatalous

24 %

C*

A

Kalatalous

25 %

A*

A

1604 14 90 – – – sardat (Sarda spp.)

16.9.2016

1604 14 16 – – – – –

1604 15

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – makrillit

FI

– – – Scomber scombrus ja Scomber japonicus–lajin
makrillit
fileet

Kalatalous

25 %

A*

A

1604 15 19 – – – –

muut

Kalatalous

25 %

A*

A

1604 15 90 – – – Scomber australasicus–lajin makrilli

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 16 00 – – sardelli (aito anjovis)

Kalatalous

25 %

C*

A

1604 17 00 – – ankeriaat

Kalatalous

20 %

A*

A

Kalatalous

7%

A*

A

– – muut

1604 19 10 – – – lohikalat, muut kuin tyynenmerenlohet,
merilohi jatonavanjokilohi
– – – Euthynnus–suvun kalat, muut kuin boniitti
[Euthynnus(Katsuwonus) pelamis]
1604 19 31 – – – –

fileet (ns. ”loins”)

Kalatalous

24 %

A*

A

1604 19 39 – – – –

muut

Kalatalous

24 %

A*

A

(juovaton

Kalatalous

12,5 %

A*

A

fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai
korppujauhoilla päällystetyt,myös öljyssä
esikypsytetyt, jäädytetyt

Kalatalous

7,5 %

A*

A

1604 19 50 – – – Orcynopsis
sarda)

unicolor–lajin

kala

Euroopan unionin virallinen lehti

1604 15 11 – – – –

1604 19

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
L 250/281

1604 19 91 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut
20 %

A*

A

1604 19 93 – – – – –

seiti (Pollachius virens)

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 19 94 – – – – –

kummeliturskat (Merluccius spp.) ja
suomuturskat(Urophycis spp.)

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 19 95 – – – – –

alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja
lyyraturskat(Pollachius pollachius)

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 19 97 – – – – –

muut

Kalatalous

20 %

A*

A

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 20 10 – – – tyynenmerenlohesta, merilohesta tai tona
vanjokilohesta

Kalatalous

5,5 %

A*

A

1604 20 30 – – – muusta lohikalasta kuin tyynenmerenlo
hesta, merilohesta taitonavanjokilohesta

Kalatalous

7%

A*

A

1604 20 40 – – – sardellista (aito anjovis)

Kalatalous

25 %

C*

A

1604 20 50 – – – sardiinista, sardasta, Scomber scombrus- ja
Scomberjaponicus–lajin makrillista, Orcynopsis
unicolor–lajinkalasta (juovaton sarda)

Kalatalous

25 %

C*

A

1604 20 70 – – – tonnikalasta, boniitista tai muusta Euthyn
nus–suvunkalasta

Kalatalous

24 %

C*

A

– muut kalavalmisteet ja -säilykkeet

1604 20 05 – – surimivalmisteet
– – muut, jotka on valmistettu

16.9.2016

Kalatalous

Euroopan unionin virallinen lehti

turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Ga
dus macrocephalus)

FI

1604 19 92 – – – – –

1604 20

Huomautukset

L 250/282

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

14 %

A*

A

1604 31 00 – – kaviaari

Kalatalous

20 %

A*

A

1604 32 00 – – kaviaarinkorvikkeet

Kalatalous

20 %

A*

A

Kalatalous

8%

A*

A

1605 21 10 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 2 kg

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 21 90 – – – muut

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 29 00 – – muut

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 30 10 – – hummerin liha, keitetty, hummerivoin tai
-pastan, pateiden, keittojentai kastikkeiden
valmistukseen

Kalatalous

vapaa

A*

A

1605 30 90 – – muut

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 40 00 – muut äyriäiset

Kalatalous

20 %

A*

A

Tavaran kuvaus

1604 20 90 – – – muusta kalasta

1605

FI

– kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkä
rangattomat,valmistetut tai säilötyt

– katkaravut

1605 30

– – muissa kuin ilmanpitävissä pakkauksissa

Euroopan unionin virallinen lehti

1605 10 00 – taskuravut

1605 21

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– hummerit

L 250/283

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1605 51 00 – – osterit

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 52 00 – – kampasimpukat, myös kuningatarkampasim
pukat

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 53 10 – – – ilmanpitävissä pakkauksissa

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 53 90 – – – muut

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 54 00 – – seepiat ja kalmarit

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 55 00 – – meritursaat

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 56 00 – – venussimpukat, sydänsimpukat ja arkkisimpu
kat

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 57 00 – – merikorvat

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 58 00 – – etanat, ei kuitenkaan rantakotilot

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 59 00 – – muut

Kalatalous

20 %

A*

A

1605 61 00 – – merimakkarat

Kalatalous

26 %

A*

A

1605 62 00 – – merisiilit

Kalatalous

26 %

A*

A

1605 63 00 – – meduusat

Kalatalous

26 %

A*

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/284

Toimiala

CN 2014

– nilviäiset

FI

1605 53

– – sinisimpukat

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut vedessä elävät selkärangattomat

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Kalatalous

26 %

A*

A

1701 12 10 – – – puhdistettavaksi tarkoitettu

Maatalous

33,9 EUR/
100 kg std
qual

X

A

1701 12 90 – – – muu

Maatalous

41,9 EUR/
100 kg

X

A

1701 13 10 – – – puhdistettavaksi tarkoitettu

Maatalous

33,9 EUR/
100 kg std
qual

K*

A

1701 13 90 – – – muu

Maatalous

41,9 EUR/
100 kg

X

A

Maatalous

33,9 EUR/
100 kg std
qual

K*

A

1605 69 00 – – muut
17

17 RYHMÄ – SOKERI JA SOKERIVALMISTEET

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas
sakkaroosi,jähmeät

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raaka
sokeri

1701 13

1701 14

– – juurikassokeri

– – tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa
tarkoitettu ruokosokeri

Euroopan unionin virallinen lehti

1701 12

– – muu ruokosokeri
L 250/285

1701 14 10 – – – puhdistettavaksi tarkoitettu

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

41,9 EUR/
100 kg

X

A

Maatalous

41,9 EUR/
100 kg

X

A

1701 99 10 – – – valkoinen sokeri

Maatalous

41,9 EUR/
100 kg

K*

A

1701 99 90 – – – muu

Maatalous

41,9 EUR/
100 kg

X

A

1702 11 00 – – laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina il
maistuna vähintään99 prosenttia kuiva-aineen
painosta

Maatalous

14 EUR/
100 kg

A

A

1702 19 00 – – muut

Maatalous

14 EUR/
100 kg

A

A

Tavaran kuvaus

1701 14 90 – – – muu

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

L 250/286

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

– muu

1701 91 00 – – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

1701 99

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi,
maltoosi, glukoosi jafruktoosi (levuloosi), jähmeät;
lisättyä maku- tai väriainettasisältämättömät soke
risiirapit; keinotekoinen hunaja, myösluonnonhu
najan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

Euroopan unionin virallinen lehti

1702

– – muu

– laktoosi ja laktoosisiirappi

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sakkar.

X

A

Maatalous

8%

X

A

Maatalous

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

A

1702 30 50 – – – valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteen
puristettuna

Maatalous

26,8 EUR/
100 kg

L*

A

1702 30 90 – – – muut

Maatalous

20 EUR/
100 kg

X

A

Maatalous

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

1702 20 10 – – jähmeä vaahterasokeri, lisättyä maku- tai vä
riainetta sisältävä

Maatalous

1702 20 90 – – muut

1702 20

– vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lain
kaan fruktoosiataijoissa sitä on vähemmän kuin
20 prosenttia kuivapainosta

1702 30 10 – – isoglukoosi

1702 40

Huomautukset

FI

1702 30

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia
vähintään20 prosenttia, mutta vähemmän kuin
50 prosenttia kuivapainosta, eikuitenkaan in
verttisokeri

L 250/287

1702 40 10 – – isoglukoosi

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

20 EUR/
100 kg

X

A

Maatalous

16 %
+ 50,7 EUR/
100 kg/net
mas

12,5 %
+ 50,7 EUR/
100 kg/net
mas

A

1702 60 10 – – isoglukoosi

Maatalous

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

A

1702 60 80 – – inuliinisiirappi

Maatalous

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sakkar.

X

A

1702 60 95 – – muut

Maatalous

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sakkar.

X

A

1702 90 10 – – kemiallisesti puhdas maltoosi

Maatalous

12,8 %

8,9 %

A

1702 90 30 – – isoglukoosi

Maatalous

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

1702 40 90 – – muu

Maatalous

1702 50 00 – kemiallisesti puhdas fruktoosi

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/288

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

1702 60

Euroopan unionin virallinen lehti

1702 90

– muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on
fruktoosia enemmän kuin50 prosenttia kuiva
painosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

– muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja so
kerisiirappiseokset,joissa on fruktoosia 50 pro
senttia kuivapainosta

16.9.2016

Tavaran kuvaus

1702 90 50 – – maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

20 EUR/
100 kg

X

A

Maatalous

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sakkar.

X

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

FI

– – sokeriväri
1702 90 71 – – – jossa on sakkaroosia vähintään 50 prosent
tia kuivapainosta

– – – muut
jauheena, myös yhteenpuristettuna

Maatalous

27,7 EUR/
100 kg

X

A

1702 90 79 – – – –

muut

Maatalous

19,2 EUR/
100 kg

X

A

1702 90 80 – – inuliinisiirappi

Maatalous

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sakkar.

X

A

1702 90 95 – – muut

Maatalous

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sakkar.

X

A

1703 10 00 – ruokosokerimelassi

Maatalous

0,35 EUR/
100 kg

A

A

1703 90 00 – muu

Maatalous

0,35 EUR/
100 kg

A

A

1703

Euroopan unionin virallinen lehti

1702 90 75 – – – –

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä
melassi

L 250/289

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1704 10 10 – – jossa on vähemmän kuin 60 painoprosenttia
sakkaroosia (mukaan lukieninverttisokeri sak
karoosina ilmaistuna)

Maatalous

6,2 %
+ 27,1 EUR/
100 kg MAX
17,9

2,7 %
+ 27,1 EUR/
100 kg MAX
17,9

A

1704 10 90 – – jossa on vähintään 60 painoprosenttia sakka
roosia (mukaan lukieninverttisokeri sakkaroo
sina ilmaistuna)

Maatalous

6,3 %
+ 30,9 EUR/
100 kg MAX
18,2

2,8 %
+ 30,9 EUR/
100 kg MAX
18,2

A

1704 90 10 – – lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän
kuin 10 painoprosenttia,mutta ei muita lisät
tyjä aineita

Maatalous

13,4 %

9,3 %

A

1704 90 30 – – valkoinen suklaa

Maatalous

9,1 %
+ 45,1 EUR/
100 kg
MAX18,9 +
16,5 EUR/
100 kg

5,6 %
+ 45,1 EUR/
100 kg
MAX18,9 +
16,5 EUR/
100 kg

A

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Tavaran kuvaus

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös
valkoinen suklaa)

1704 10

– purukumi, myös sokerilla kuorrutettu

FI

1704

Huomautukset

L 250/290

Toimiala

CN 2014

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

1704 90

– – muut

16.9.2016

1704 90 51 – – – pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksennettopaino vä
hintään 1 kg

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1704 90 55 – – – kurkkupastillit ja yskänkaramellit

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 61 – – – valmisteet, joissa on erillinen kova sokeri
kuorrutuskerros

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– – – muut

viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset
sekä hedelmäpastat, jotka ovatsokerima
keisina

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 71 – – – –

keitetyt makeiset, myös täytetyt

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 75 – – – –

toffeet ja niiden kaltaiset makeiset

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

––––

Euroopan unionin virallinen lehti

1704 90 65 – – – –

muut

tabletit, jotka on valmistettu purista
malla

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 99 – – – – –

muut

Maatalous

9 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

L 250/291

1704 90 81 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1801 00 00 Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai
paahdetut

Maatalous

vapaa

A

A

1802 00 00 Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet

Maatalous

vapaa

A

A

1803 10 00 – josta rasvaa ei ole poistettu

Maatalous

9,6 %

A

A

1803 20 00 – josta rasva on joko kokonaan tai osittain pois
tettu

Maatalous

9,6 %

A

A

1804 00 00 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

Maatalous

7,7 %

A

A

1805 00 00 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainettasisältämätön

Maatalous

8%

A

A

Maatalous

8%

2,7 %

A

18

Huomautukset

18 RYHMÄ – KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET

FI

1803

Tavaran kuvaus

L 250/292

Toimiala

CN 2014

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on pois
tettu

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikeval
misteet

1806 10

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä

16.9.2016

1806 10 15 – – jossa ei ole lainkaan sakkaroosia tai jossa on
vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroo
sia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosi
nailmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina il
maistuna

Euroopan unionin virallinen lehti

1806

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1806 10 20 – – jossa on vähintään 5 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 65 painoprosenttia sakka
roosia (mukaan lukien inverttisokeri sakka
roosinailmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroo
sina ilmaistuna

Maatalous

8%
+ 25,2 EUR/
100 kg

0%
+ 25,2 EUR/
100 kg

A

1806 10 30 – – jossa on vähintään 65 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 80 painoprosenttia sakka
roosia (mukaan lukien inverttisokeri sakka
roosinailmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroo
sina ilmaistuna

Maatalous

8%
+ 31,4 EUR/
100 kg

0%
+ 31,4 EUR/
100 kg

A

1806 10 90 – – jossa on vähintään 80 painoprosenttia sakka
roosia (mukaan lukieninverttisokeri sakkaroo
sina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosi
nailmaistuna

Maatalous

8%
+ 41,9 EUR/
100 kg

0%
+ 41,9 EUR/
100 kg

A

1806 20 10 – – joissa on vähintään 31 painoprosenttia kaa
kaovoita tai jotka sisältävätkaakaovoita ja mai
torasvaa yhteensä vähintään 31 painoprosent
tia

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 30 – – joissa on kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä
vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähem
män kuin 31 painoprosenttia

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 50 – – – joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaa
kaovoita

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 70 – – – ”chocolate milk crumb”

Maatalous

15,4 % + EA

10,7 % + EA

A

– muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoi
sina levyinä tai tankoinataikka nesteenä, tah
nana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa
muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopainosuurempi kuin 2 kg

Euroopan unionin virallinen lehti

1806 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/293

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1806 20 80 – – – suklaakuorrutteet

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 95 – – – muut

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 32 10 – – – lisättyä viljaa, hedelmää tai pähkinää sisältä
vät

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 32 90 – – – muut

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/294

Toimiala

CN 2014

FI

– muut, levyinä, tankoina tai patukoina
1806 31 00 – – täytetyt

1806 90

– – täyttämättömät

Euroopan unionin virallinen lehti

1806 32

– muut
– – suklaa ja suklaatuotteet
– – – konvehdit, myös täytetyt
alkoholia sisältävät

16.9.2016

1806 90 11 – – – –

Tavaran kuvaus

1806 90 19 – – – –

muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

FI

– – – muut

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 39 – – – –

täyttämättömät

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 50 – – sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, jotka
perustuvat muihinmakeutusaineisiin kuin so
keriin, kaakaota sisältävät

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 60 – – kaakaota sisältävät levitteet

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 70 – – kaakaota sisältävät valmisteet juomien valmis
tukseen

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 90 – – muut

Maatalous

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

L 250/295

täytetyt

Euroopan unionin virallinen lehti

1806 90 31 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1901 10 00 – pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteetvähit
täismyyntipakkauksissa

Maatalous

7,6 % + EA

0 % + EA

A

1901 20 00 – seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipoma
tuotteidenvalmistukseen tarkoitetut

Maatalous

7,6 % + EA

0 % + EA

A

1901 90 11 – – – kuivauutteen määrä vähintään 90 painopro
senttia

Maatalous

5,1 %
+ 18 EUR/
100 kg

0%
+ 18 EUR/
100 kg

A

1901 90 19 – – – muu

Maatalous

5,1 %
+ 14,7 EUR/
100 kg

0%
+ 14,7 EUR/
100 kg

A

Tavaran kuvaus

19 RYHMÄ – VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKE
LYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUTTUOT
TEET; LEIPOMATUOTTEET

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai
karkeista jauhoista,rouheista, tärkkelyksestä tai
mallasuutteesta tehdytelintarvikevalmisteet, joissa
ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitäon vähem
män kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta
aineestalaskettuna; muualle kuulumattomat nimik
keiden0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikeval
misteet,joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa
sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin
rasvattomasta aineesta laskettuna

FI

19

Huomautukset

L 250/296

Toimiala

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

1901 90

– muut

– – mallasuute

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1901 90 91 – – – jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia,
isoglukoosia, glukoosiatai tärkkelystä tai
jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 paino
prosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5
painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukie
ninverttisokeri) tai isoglukoosia, vähemmän
kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkke
lystä, eivät kuitenkaan nimikkeiden0401–
0404 tuotteista jauheeksi valmistettujaelin
tarvikkeita

Maatalous

12,8 %

A

A

1901 90 99 – – – muut

Maatalous

7,6 % + EA

0 % + EA

A

Maatalous

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 19 10 – – – jotka eivät sisällä tavallisia vehnäjauhoja

Maatalous

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 19 90 – – – muut

Maatalous

7,7 %
+ 21,1 EUR/
100 kg

0%
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

– kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei
ole täytetty eikämuullakaan tavalla valmistettu
1902 11 00 – – munaa sisältävät

1902 19

Euroopan unionin virallinen lehti

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni,
nuudelit, lasagne,gnocchi, ravioli ja cannelloni,
myös kypsennetyt tai (lihalla tai muullaaineella)
täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous,
myösvalmistettu

FI

1902

– – muut

L 250/297

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1902 20 10 – – joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia
kalaa, äyriäisiä, nilviäisiätai muita vedessä elä
viä selkärangattomia

Kalatalous

8,5 %

A*

A

1902 20 30 – – joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia
makkaraa ja sen kaltaisiatuotteita, lihaa ja
muita eläimenosia (mukaan lukien rasva la
jista taialkuperästä riippumatta)

Maatalous

54,3 EUR/
100 kg

A

A

1902 20 91 – – – kypsennetyt

Maatalous

8,3 %
+ 6,1 EUR/
100 kg

0%
+ 6,1 EUR/
100 kg

A

1902 20 99 – – – muut

Maatalous

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

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

A

1902 30 10 – – kuivatut

Maatalous

6,4 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 30 90 – – muut

Maatalous

6,4 %
+ 9,7 EUR/
100 kg

0%
+ 9,7 EUR/
100 kg

A

1902 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/298

Toimiala

CN 2014

– täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt
tai muulla tavallavalmistetut
FI

1902 30

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– muut makaronivalmisteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1902 40 10 – – valmistamaton

Maatalous

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 40 90 – – muu

Maatalous

6,4 %
+ 9,7 EUR/
100 kg

0%
+ 9,7 EUR/
100 kg

A

1903 00 00 Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankor
vikkeet, hiutaleina,jyvinä, helmisuurimoina, seulo
misjääminä tai niiden kaltaisessamuodossa

Maatalous

6,4 %
+ 15,1 EUR/
100 kg

0%
+ 15,1 EUR/
100 kg

A

1904 10 10 – – maissista tehdyt

Maatalous

3,8 %
+ 20 EUR/
100 kg

0%
+ 20 EUR/
100 kg

A

1904 10 30 – – riisistä tehdyt

Maatalous

5,1 %
+ 46 EUR/
100 kg

0%
+ 46 EUR/
100 kg

A

1902 40

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– couscous

1904 10

– viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paah
tamalla tehdytelintarvikevalmisteet

Euroopan unionin virallinen lehti

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahta
malla saadutelintarvikevalmisteet (esim. maissihiu
taleet); vilja (ei kuitenkaanmaissi) jyvinä tai jyväsinä
tai hiutaleina tai muulla tavallavalmistettuina jy
vinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja jarou
heita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmis
tettu, muuallekuulumattomat

FI

1904

L 250/299

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

0%
+ 33,6 EUR/
100 kg

A

Maatalous

9 % + EA

0 % + EA

A

1904 20 91 – – – maissista tehdyt

Maatalous

3,8 %
+ 20 EUR/
100 kg

0%
+ 20 EUR/
100 kg

A

1904 20 95 – – – riisistä tehdyt

Maatalous

5,1 %
+ 46 EUR/
100 kg

1,6 %
+ 46 EUR/
100 kg

A

1904 20 99 – – – muut

Maatalous

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

1,6 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

A

1904 30 00 – bulgurvehnä

Maatalous

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0%
+ 25,7 EUR/
100 kg

A

Tavaran kuvaus

1904 10 90 – – muut

Huomautukset

L 250/300

Toimiala

CN 2014

FI

1904 20

– paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamat
tomien viljahiutaleidenja paahdettujen viljahiuta
leiden tai paisutetun viljan sekoituksestasaadut
elintarvikevalmisteet

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

1904 20 10 – – myslin kaltaiset valmisteet, jotka perustuvat
paahtamattomiinviljahiutaleisiin

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1904 90 10 – – riisistä tehdyt

Maatalous

8,3 %
+ 46 EUR/
100 kg

0%
+ 46 EUR/
100 kg

A

1904 90 80 – – muut

Maatalous

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0%
+ 25,7 EUR/
100 kg

A

Maatalous

5,8 %
+ 13 EUR/
100 kg

0%
+ 13 EUR/
100 kg

A

1905 20 10 – – joissa on vähemmän kuin 30 painoprosenttia
sakkaroosia (mukaan lukieninverttisokeri sak
karoosina ilmaistuna)

Maatalous

9,4 %
+ 18,3 EUR/
100 kg

0%
+ 18,3 EUR/
100 kg

A

1905 20 30 – – joissa on vähintään 30 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 50 painoprosenttia sakka
roosia (mukaan lukien inverttisokeri sakka
roosinailmaistuna)

Maatalous

9,8 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1905 20 90 – – joissa on vähintään 50 painoprosenttia sakka
roosia (mukaan lukieninverttisokeri sakkaroo
sina ilmaistuna)

Maatalous

10,1 %
+ 31,4 EUR/
100 kg

0%
+ 31,4 EUR/
100 kg

A

1904 90

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät
(biscuits) sekämuut leipomatuotteet, myös jos
niissä on kaakaota; ehtoollisleipä,tyhjät oblaatti
kapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyt
töön,sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset
tuotteet

1905 10 00 – näkkileipä

1905 20

Huomautukset

FI

1905

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– maustekakut

L 250/301

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/302

CN 2014

– makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits);
vohvelit javohvelikeksit
FI

1905 31

– makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits)

– – – kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla
kaakaota sisältävillävalmisteilla päällystetyt
tai peitetyt

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 85 g

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

1905 31 19 – – – –

muut

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

– – – muut

1905 31 30 – – – –

––––

joissa on maitorasvaa vähintään 8 paino
prosenttia

Euroopan unionin virallinen lehti

1905 31 11 – – – –

muut

täytekeksit

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

1905 31 99 – – – – –

muut

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

16.9.2016

1905 31 91 – – – – –

1905 32

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

9 % + EA
MAX 20,7
+ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – vohvelit ja vohvelikeksit

FI

1905 32 05 – – – joissa on vettä enemmän kuin 10 painopro
senttia

– – – muut
––––

kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla
kaakaota sisältävillävalmisteilla päällyste
tyt tai peitetyt
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino enintään 85 g

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

1905 32 19 – – – – –

muut

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

––––

muut

1905 32 91 – – – – –

suolatut, myös täytetyt

Maatalous

9 % + EA
MAX 20,7
+ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

1905 32 99 – – – – –

muut

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

Maatalous

9,7 % + EA

0 % + EA

A

1905 40

Euroopan unionin virallinen lehti

1905 32 11 – – – – –

– korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paah
detut tuotteet
L 250/303

1905 40 10 – – korput

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

9,7 % + EA

0 % + EA

A

1905 90 10 – – happamaton leipä (matzos)

Maatalous

3,8 %
+ 15,9 EUR/
100 kg

0%
+ 15,9 EUR/
100 kg

A

1905 90 20 – – ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
soveltuvatfarmaseuttiseen käyttöön, sinettiöy
lätit, riisipaperi ja niidenkaltaiset tuotteet

Maatalous

4,5 %
+ 60,5 EUR/
100 kg

0%
+ 60,5 EUR/
100 kg

A

1905 90 30 – – – ruokaleipä, jossa ei ole lisättyä hunajaa,
munaa, juustoa tai hedelmääja jossa on so
keria enintään 5 prosenttia ja/tai rasvaa
enintään5 prosenttia kuivapainosta

Maatalous

9,7 % + EA

0 % + EA

A

1905 90 45 – – – keksit ja pikkuleivät (biscuits)

Maatalous

9 % + EA
MAX 20,7
+ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

1905 90 55 – – – puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut
tai suolatut

Maatalous

9 % + EA
MAX 20,7
+ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

Maatalous

9 % + EA
MAX 24,2
+ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

Tavaran kuvaus

1905 40 90 – – muut

– muut

FI

1905 90

Huomautukset

L 250/304

Toimiala

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– – – muut

lisättyä makeutusainetta sisältävät

16.9.2016

1905 90 60 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

9 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

Maatalous

17,6 %

A

A

2001 90 10 – – mango-chutney

Maatalous

vapaa

A

A

2001 90 20 – – Capsicum–sukuiset hedelmät, muut kuin ma
keat ja miedotpaprikat

Maatalous

5%

A

A

2001 90 30 – – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Maatalous

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

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

2001 90 40 – – jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät
kasvinosat, joissa onvähintään 5 painopro
senttia tärkkelystä

Maatalous

8,3 %
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

0%
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

A

2001 90 50 – – sienet

Maatalous

16 %

A

A

2001 90 65 – – oliivit

Maatalous

16 %

A

A

Tavaran kuvaus

1905 90 90 – – – –

muut

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

20

20 RYHMÄ – KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄH
KINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTAVALMIS
TETUT TUOTTEET

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilö
tyt kasvikset,hedelmät, pähkinät ja muut syötävät
kasvinosat

2001 90

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2001 10 00 – kurkut

L 250/305

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2001 90 70 – – makeat ja miedot paprikat

Maatalous

16 %

A

A

2001 90 92 – – trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät;
palmunsydämet

Maatalous

10 %

A

A

2001 90 97 – – muut

Maatalous

16 %

A

A

2002 10 10 – – kuoritut

Maatalous

14,4 %

X

A

2002 10 90 – – muut

Maatalous

14,4 %

X

A

2002 90 11 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

Maatalous

14,4 %

X

A

2002 90 19 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

Maatalous

14,4 %

X

A

Maatalous

14,4 %

X

A

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut taisäilötyt tomaatit

2002 10

– kokonaiset tai paloitellut tomaatit

2002 90

– muut
– – kuiva–ainepitoisuus pienempi kuin 12 paino
prosenttia

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/306

Toimiala

CN 2014

– – kuiva-ainepitoisuus vähintään 12 painopro
senttia, mutta enintään 30 painoprosenttia
16.9.2016

2002 90 31 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

14,4 %

X

A

2002 90 91 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

Maatalous

14,4 %

X

A

2002 90 99 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

Maatalous

14,4 %

X

A

2003 10 20 – – väliaikaisesti säilötyt, täysin kypsennetyt

Maatalous

18,4 %
+ 191 EUR/
100 kg/net
eda

A

A

2003 10 30 – – muut

Maatalous

18,4 %
+ 222 EUR/
100 kg/net
eda

A

A

2003 90 10 – – multasienet (tryffelit)

Maatalous

14,4 %

A

A

2003 90 90 – – muut

Maatalous

18,4 %

A

A

Tavaran kuvaus

2002 90 39 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– – kuiva–ainepitoisuus suurempi kuin 30 paino
prosenttia

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut taisäilötyt sienet ja multasienet (tryffe
lit)

2003 10

– Agaricus–sukuiset-sienet

2003 90

Euroopan unionin virallinen lehti

2003

– muut

L 250/307

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

14,4 %

A

A

2004 10 91 – – – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiuta
leina

Maatalous

7,6 % + EA

A

A

2004 10 99 – – – muut

Maatalous

17,6 %

A

A

2004 90 10 – – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Maatalous

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

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

2004 90 30 – – hapankaali, kaprikset ja oliivit

Maatalous

16 %

A

A

2004 90 50 – – herneet (Pisum sativum) ja vihreät pavut

Maatalous

19,2 %

A

A

2004 90 91 – – – kepasipulit, kypsennetyt, mutta muuten val
mistamattomat

Maatalous

14,4 %

A

A

2004 90 98 – – – muut

Maatalous

17,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut taisäilötyt muut kasvikset, jäädytetyt,
muut kuin nimikkeen 2006tuotteet

2004 10

– perunat

FI

2004

Huomautukset

L 250/308

Toimiala

CN 2014

2004 10 10 – – kypsennetyt, mutta muuten valmistamattomat
– – muut

– muut kasvikset sekä kasvissekoitukset

Euroopan unionin virallinen lehti

2004 90

– – muut, myös sekoitukset

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

17,6 %

A

A

Maatalous

8,8 % + EA

0 % + EA

A

2005 20 20 – – – ohuina viipaleina, rasvassa kiehautetut,
myös suolatut tai maustetut,ilmanpitävissä
pakkauksissa, siinä tilassa välittömään kulu
tukseensoveltuvat

Maatalous

14,1 %

A

A

2005 20 80 – – – muut

Maatalous

14,1 %

A

A

2005 40 00 – herneet (Pisum sativum)

Maatalous

19,2 %

A

A

2005 51 00 – – silvityt pavut

Maatalous

17,6 %

A

A

2005 59 00 – – muut

Maatalous

19,2 %

A

A

2005 60 00 – parsa

Maatalous

17,6 %

14,1 %

A

2005 70 00 – oliivit

Maatalous

12,8 %

A

A

2005

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut taisäilötyt muut kasvikset, jäädyttämät
tömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet
FI

2005 10 00 – homogenoidut kasvikset
2005 20

– perunat

2005 20 10 – – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiuta
leina

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

L 250/309

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

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

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

A

Maatalous

17,6 %

A

A

2005 99 10 – – – Capsicum–sukuiset hedelmät, muut kuin
makeat ja miedotpaprikat

Maatalous

6,4 %

A

A

2005 99 20 – – – kaprikset

Maatalous

16 %

A

A

2005 99 30 – – – latva-artisokat

Maatalous

17,6 %

A

A

2005 99 50 – – – kasvissekoitukset

Maatalous

17,6 %

A

A

2005 99 60 – – – hapankaali

Maatalous

16 %

A

A

2005 99 80 – – – muut

Maatalous

17,6 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

2005 80 00 – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/310

Toimiala

CN 2014

– muut kasvikset sekä kasvissekoitukset

2005 91 00 – – bambunidut

2005 99

Euroopan unionin virallinen lehti

2006 00

– – muut

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut)
kasvikset,hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja
muut kasvinosat
16.9.2016

2006 00 10 – inkivääri

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

20 %
+ 23,9 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

12,5 %
+ 15 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

20 %
+ 23,9 EUR/
100 kg

A

A

2006 00 91 – – – trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät

Maatalous

12,5 %

A

A

2006 00 99 – – – muut

Maatalous

20 %

A

A

Maatalous

24 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

20,4 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

2006 00 31 – – – kirsikat

Maatalous

2006 00 35 – – – trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät

2006 00 38 – – – muut

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– muut

FI

– – sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painopro
senttia

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt,
marmelaatit, hedelmä-ja pähkinäsoseet sekä he
delmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeriatai
muuta makeutusainetta sisältävät

2007 10

– homogenoidut valmisteet
L 250/311

2007 10 10 – – sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painopro
senttia

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2007 10 91 – – – trooppisista hedelmistä valmistetut

Maatalous

15 %

A

A

2007 10 99 – – – muut

Maatalous

24 %

A

A

2007 91 10 – – – sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painopro
senttia

Maatalous

20 %
+ 23 EUR/
100 kg

16,5 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

2007 91 30 – – – sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painopro
senttia, mutta enintään 30 painoprosenttia

Maatalous

20 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

M*

A

2007 91 90 – – – muut

Maatalous

21,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/312

Toimiala

CN 2014

– – muut

FI

– muut
2007 91

Euroopan unionin virallinen lehti

2007 99

– – sitrushedelmistä valmistetut

– – muut
– – – sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painopro
senttia
luumusose ja -pasta, tuotetta lähinnä ole
van pakkauksen nettopainosuurempi
kuin 100 kg, teolliseen valmistukseen
tarkoitetut

Maatalous

22,4 %

18,9 %

A

2007 99 20 – – – –

kastanjasose ja -pasta

Maatalous

24 %
+ 19,7 EUR/
100 kg

X

A

16.9.2016

2007 99 10 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

muut

FI

Maatalous

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

A

Tuotteen kuvauksen osalta Etelä-Afrikkaa koske
vaa vaiheluokkaasovelletaan ainoastaan hedelmä
soseisiin, jotka on valmistettu ensinsiivilöimällä
ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen
tyhjiössä jajoiden rakennetta ja kemiallista koos
tumusta lämpökäsittely ei olemuuttanut.

2007 99 33 – – – – –

mansikoista valmistetut

Maatalous

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

A

Tuotteen kuvauksen osalta Etelä-Afrikkaa koske
vaa vaiheluokkaasovelletaan ainoastaan hedelmä
soseisiin, jotka on valmistettu ensinsiivilöimällä
ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen
tyhjiössä jajoiden rakennetta ja kemiallista koos
tumusta lämpökäsittely ei olemuuttanut.

2007 99 35 – – – – –

vadelmista valmistetut

Maatalous

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

A

Tuotteen kuvauksen osalta Etelä-Afrikkaa koske
vaa vaiheluokkaasovelletaan ainoastaan hedelmä
soseisiin, jotka on valmistettu ensinsiivilöimällä
ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen
tyhjiössä jajoiden rakennetta ja kemiallista koos
tumusta lämpökäsittely ei olemuuttanut.

2007 99 39 – – – – –

muut

Maatalous

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

Katso huo
mautus

A

Useita vaiheluokkia sovelletaan tämän liitteen li
säyksenmukaisesti.

Maatalous

24 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

Katso huo
mautus

A

Useita vaiheluokkia sovelletaan tämän liitteen li
säyksenmukaisesti.

2007 99 50 – – – sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painopro
senttia, mutta enintään 30 painoprosenttia

L 250/313

kirsikoista valmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

2007 99 31 – – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/314

CN 2014

– – – muut

Maatalous

15 %

A

A

2007 99 97 – – – –

muu

Maatalous

24 %

Katso huo
mautus

A

Maatalous

12,8 %

A

A

Maatalous

11,2 %

A

A

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät,
pähkinät ja muutsyötävät kasvinosat, myös lisättyä
sokeria, muuta makeutusainetta taialkoholia sisäl
tävät, muualle kuulumattomat

– pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös
näiden sekoitukset

2008 11

– – maapähkinät

2008 11 10 – – – maapähkinävoi

Useita vaiheluokkia sovelletaan tämän liitteen li
säyksenmukaisesti.

Euroopan unionin virallinen lehti

trooppisista hedelmistä ja trooppisista
pähkinöistä valmistetut

FI

2007 99 93 – – – –

– – – muut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino

2008 11 91 – – – –

––––

suurempi kuin 1 kg

enintään 1 kg

paahdetut

Maatalous

12 %

A

A

2008 11 98 – – – – –

muut

Maatalous

12,8 %

A

A

16.9.2016

2008 11 96 – – – – –

2008 19

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

7%

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut, myös sekoitukset

2008 19 12 – – – –

––––

trooppiset pähkinät; sekoitukset, jotka si
sältävät vähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä

FI

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

muut
paahdetut mantelit ja pistaasipähkinät

Maatalous

9%

A

A

2008 19 19 – – – – –

muut

Maatalous

11,2 %

A

A

Maatalous

8%

A

A

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg
2008 19 92 – – – –

––––

trooppiset pähkinät; sekoitukset, jotka si
sältävät vähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä
muut

–––––

paahdetut pähkinät
mantelit ja pistaasipähkinät

Maatalous

10,2 %

A

A

2008 19 95 – – – – – –

muut

Maatalous

12 %

A

A

Maatalous

12,8 %

A

A

muut

L 250/315

2008 19 93 – – – – – –

2008 19 99 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 19 13 – – – – –

2008 20

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/316

CN 2014

– ananakset

FI

– – lisättyä alkoholia sisältävät
– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg
sokeripitoisuus suurempi kuin 17 paino
prosenttia

Maatalous

25,6 %
+ 2,5 EUR/
100 kg

A

A

2008 20 19 – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg
2008 20 31 – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 19 paino
prosenttia

Maatalous

25,6 %
+ 2,5 EUR/
100 kg

A

A

2008 20 39 – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 20 11 – – – –

– – lisättyä alkoholia sisältämättömät
– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg
sokeripitoisuus suurempi kuin 17 paino
prosenttia

Maatalous

19,2 %

A

A

2008 20 59 – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

A

A

16.9.2016

2008 20 51 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg
FI

sokeripitoisuus suurempi kuin 19 paino
prosenttia

Maatalous

20,8 %

A

A

2008 20 79 – – – –

muut

Maatalous

19,2 %

A

A

2008 20 90 – – – lisättyä sokeria sisältämättömät

Maatalous

18,4 %

A

A

Maatalous

25,6 %

A

A

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

24 %

A

A

2008 30

– sitrushedelmät

– – lisättyä alkoholia sisältävät

– – – sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painopro
senttia

2008 30 11 – – – –

todellinen alkoholipitoisuus
11,85 % mas

2008 30 19 – – – –

muut

enintään

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 20 71 – – – –

– – – muut

todellinen alkoholipitoisuus
11,85 % mas

enintään

L 250/317

2008 30 31 – – – –

Tavaran kuvaus

2008 30 39 – – – –

muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

25,6 %

A

A

Huomautukset

L 250/318

CN 2014

FI

– – lisättyä alkoholia sisältämättömät

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg

greipit ja pomelot lohkoina

Maatalous

15,2 %

A

A

2008 30 55 – – – –

mandariinit (myös tangeriinit ja satsu
mat); klementiinit, wilkingit jamuut nii
den kaltaiset sitrushedelmähybridit

Maatalous

18,4 %

14,9 %

A

2008 30 59 – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

A

A

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg

greipit ja pomelot lohkoina

Maatalous

15,2 %

A

A

2008 30 75 – – – –

mandariinit (myös tangeriinit ja satsu
mat); klementiinit, wilkingit jamuut nii
den kaltaiset sitrushedelmähybridit

Maatalous

17,6 %

14,1 %

A

2008 30 79 – – – –

muut

Maatalous

20,8 %

A

A

2008 30 90 – – – lisättyä sokeria sisältämättömät

Maatalous

18,4 %

A

A

16.9.2016

2008 30 71 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 30 51 – – – –

2008 40

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– päärynät

FI

– – lisättyä alkoholia sisältävät
– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg
––––

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 paino
prosenttia
todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

Maatalous

25,6 %

A

A

2008 40 19 – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

––––

muut

2008 40 21 – – – – –

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

Maatalous

24 %

A

A

2008 40 29 – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 40 11 – – – – –

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg
sokeripitoisuus suurempi kuin 15 paino
prosenttia

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 40 39 – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

L 250/319

2008 40 31 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/320

CN 2014

– – lisättyä alkoholia sisältämättömät

FI

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg
2008 40 51 – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 paino
prosenttia

Maatalous

17,6 %

N*

A

2008 40 59 – – – –

muut

Maatalous

16 %

N*

A

2008 40 71 – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 15 paino
prosenttia

Maatalous

19,2 %

N*

A

2008 40 79 – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

N*

A

2008 40 90 – – – lisättyä sokeria sisältämättömät

Maatalous

16,8 %

N*

A

Maatalous

25,6 %

A

A

2008 50

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg

– aprikoosit
– – lisättyä alkoholia sisältävät
– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg
––––

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

16.9.2016

2008 50 11 – – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 paino
prosenttia

Tavaran kuvaus

2008 50 19 – – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

FI

––––

muut

2008 50 31 – – – – –

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

Maatalous

24 %

A

A

2008 50 39 – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

2008 50 51 – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 15 paino
prosenttia

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 50 59 – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

– – lisättyä alkoholia sisältämättömät

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 paino
prosenttia

Maatalous

19,2 %

N*

A

2008 50 69 – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

N*

A

L 250/321

2008 50 61 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/322

CN 2014

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg
FI

2008 50 71 – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 15 paino
prosenttia

Maatalous

20,8 %

N*

A

2008 50 79 – – – –

muut

Maatalous

19,2 %

N*

A

– – – lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksennettopaino
vähintään 5 kg

Maatalous

13,6 %

N*

A

2008 50 98 – – – –

pienempi kuin 5 kg

Maatalous

Katso huo
mautus

N*

A

Maatalous

25,6 %

A

A

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

24 %

A

A

2008 60

– kirsikat
– – lisättyä alkoholia sisältävät

Tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino suu
rempi kuin 4,5 kg:17 %; tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen paino enintään4,5 kg: 18,4 %.

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 50 92 – – – –

– – – sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painopro
senttia
2008 60 11 – – – –

todellinen alkoholipitoisuus
11,85 % mas

2008 60 19 – – – –

muut

enintään

– – – muut
todellinen alkoholipitoisuus
11,85 % mas

enintään

16.9.2016

2008 60 31 – – – –

Tavaran kuvaus

2008 60 39 – – – –

muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

25,6 %

A

A

FI

– – lisättyä alkoholia sisältämättömät

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino
suurempi kuin 1 kg

Maatalous

17,6 %

A

A

2008 60 60 – – – –

enintään 1 kg

Maatalous

20,8 %

A

A

– – – lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksennettopaino
2008 60 70 – – – –

vähintään 4,5 kg

Maatalous

18,4 %

A

A

2008 60 90 – – – –

pienempi kuin 4,5 kg

Maatalous

18,4 %

A

A

Maatalous

25,6 %

A

A

2008 70

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 60 50 – – – –

– persikat, myös nektariinit
– – lisättyä alkoholia sisältävät
– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg
––––

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

L 250/323

2008 70 11 – – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 paino
prosenttia

Tavaran kuvaus

2008 70 19 – – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

L 250/324

CN 2014

FI

––––

muut

2008 70 31 – – – – –

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

Maatalous

24 %

A

A

2008 70 39 – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

2008 70 51 – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 15 paino
prosenttia

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 70 59 – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 1 kg

– – lisättyä alkoholia sisältämättömät

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 paino
prosenttia

Maatalous

19,2 %

N*

A

2008 70 69 – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

N*

A

16.9.2016

2008 70 61 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg
FI

2008 70 71 – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 15 paino
prosenttia

Maatalous

19,2 %

N*

A

2008 70 79 – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

N*

A

2008 70 92 – – – –

vähintään 5 kg

Maatalous

15,2 %

N*

A

2008 70 98 – – – –

pienempi kuin 5 kg

Maatalous

18,4 %

N*

A

Maatalous

25,6 %

A

A

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 80

– mansikat

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lä
hinnä olevan pakkauksennettopaino

– – lisättyä alkoholia sisältävät

– – – sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painopro
senttia

todellinen alkoholipitoisuus
11,85 % mas

2008 80 19 – – – –

muut

enintään

L 250/325

2008 80 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

24 %

A

A

Maatalous

25,6 %

A

A

2008 80 50 – – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg

Maatalous

17,6 %

A

A

2008 80 70 – – – lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg

Maatalous

20,8 %

A

A

2008 80 90 – – – lisättyä sokeria sisältämättömät

Maatalous

18,4 %

A

A

Maatalous

10 %

A

A

Maatalous

25,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/326

Toimiala

CN 2014

– – – muut
todellinen alkoholipitoisuus
11,85 % mas

2008 80 39 – – – –

muut

enintään

FI

2008 80 31 – – – –

– – lisättyä alkoholia sisältämättömät

2008 91 00 – – palmunsydämet
2008 93

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkee
seen 2008 19kuuluvat

– – karpalot (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos) japuolukat (Vaccinium vitis-idaea)
– – – lisättyä alkoholia sisältävät
––––

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

16.9.2016

2008 93 11 – – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 9 paino
prosenttia

Tavaran kuvaus

2008 93 19 – – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

FI

––––

muut

2008 93 21 – – – – –

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

Maatalous

24 %

A

A

2008 93 29 – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

2008 93 91 – – – –

lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg

Maatalous

17,6 %

A

A

2008 93 93 – – – –

lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg

Maatalous

20,8 %

A

A

2008 93 99 – – – –

lisättyä sokeria sisältämättömät

Maatalous

18,4 %

A

A

Maatalous

7%

A

A

2008 97

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – lisättyä alkoholia sisältämättömät

– – sekoitukset

– – – trooppisista pähkinöistä ja trooppisista he
delmistä valmistetut,vähintään 50 painopro
senttia trooppisia pähkinöitä sisältävät

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino suurempi kuin 1 kg

L 250/327

2008 97 03 – – – –

Tavaran kuvaus

2008 97 05 – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen net
topaino enintään 1 kg

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

8%

A

A

Huomautukset

L 250/328

CN 2014

FI

– – – muut

––––

lisättyä alkoholia sisältävät

–––––

sokeripitoisuus suurempi kuin 9 paino
prosenttia

todellinen alkoholipitoisuus enin
tään 11,85 % mas

2008 97 12 – – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Maatalous

16 %

A

A

2008 97 14 – – – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

––––––

Euroopan unionin virallinen lehti

––––––

muut

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Maatalous

16 %
+ 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 97 18 – – – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

2008 97 16 – – – – – – –

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut
todellinen alkoholipitoisuus enin
tään 11,85 % mas

FI

––––––

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Maatalous

15 %

A

A

2008 97 34 – – – – – – –

muut

Maatalous

24 %

A

A

––––––

muut

2008 97 36 – – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Maatalous

16 %

A

A

2008 97 38 – – – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

Maatalous

11 %

X

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 97 32 – – – – – – –

––––

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

lisättyä alkoholia sisältämättömät

–––––

lisättyä sokeria sisältävä

––––––

2008 97 51 – – – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 1 kg

L 250/329

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Tavaran kuvaus

2008 97 59 – – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

17,6 %

N*

A

muut

–––––––

hedelmäsekoitukset, joissa yksit
täisen hedelmälajin osuus on
enintään50 prosenttia hedelmien
kokonaispainosta
trooppisista hedelmistä valmis
tetut (myös sekoitukset, jotka
sisältävätvähintään 50 painopro
senttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisiahedelmiä)

Maatalous

8,5 %

O*

A

2008 97 74 – – – – – – – –

muut

Maatalous

13,6 %

N*

A

–––––––

muut

2008 97 76 – – – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmis
tetut (myös sekoitukset, jotka
sisältävätvähintään 50 painopro
senttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisiahedelmiä)

Maatalous

12 %

X

A

2008 97 78 – – – – – – – –

muut

Maatalous

19,2 %

N*

A

Maatalous

11,5 %

X

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 97 72 – – – – – – – –

–––––

Huomautukset

FI

––––––

muut

Toimiala

L 250/330

CN 2014

lisättyä sokeria sisältämättömät, tuo
tetta lähinnä olevan pakkauksennetto
paino

––––––
2008 97 92 – – – – – – –

vähintään 5 kg

16.9.2016

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Tavaran kuvaus

2008 97 93 – – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

18,4 %

X

A

vähintään 4,5 kg, mutta pienempi
kuin 5 kg

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Maatalous

11,5 %

X

A

2008 97 96 – – – – – – –

muut

Maatalous

18,4 %

X

A

pienempi kuin 4,5 kg

2008 97 97 – – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmiste
tut (myös sekoitukset, jotka sisäl
tävätvähintään 50 painoprosenttia
trooppisia pähkinöitä ja trooppi
siahedelmiä)

Maatalous

11,5 %

X

A

2008 97 98 – – – – – – –

muut

Maatalous

18,4 %

N*

A

Maatalous

10 %

A

A

2008 99

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 97 94 – – – – – – –

––––––

Huomautukset

FI

––––––

muut

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – muut

– – – lisättyä alkoholia sisältävät

––––

todellinen alkoholipitoisuus enintään
11,85 % mas

L 250/331

2008 99 11 – – – – –

inkivääri

Tavaran kuvaus

2008 99 19 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

16 %

A

A

viinirypäleet

2008 99 21 – – – – –

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 pai
noprosenttia

Maatalous

25,6 %
+ 3,8 EUR/
100 kg

A

A

2008 99 23 – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

muut

–––––

sokeripitoisuus suurempi kuin 9 paino
prosenttia

––––––

todellinen alkoholipitoisuus enin
tään 11,85 % mas

2008 99 24 – – – – – – –

trooppiset hedelmät

Maatalous

16 %

A

A

2008 99 28 – – – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

––––––

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

Huomautukset

FI

––––

muut

Toimiala

L 250/332

CN 2014

muut
trooppiset hedelmät

Maatalous

16 %
+ 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 99 34 – – – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

2008 99 31 – – – – – – –

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut
todellinen alkoholipitoisuus enin
tään 11,85 % mas

FI

––––––

2008 99 36 – – – – – – –

trooppiset hedelmät

Maatalous

15 %

A

A

2008 99 37 – – – – – – –

muut

Maatalous

24 %

A

A

––––––

muut
trooppiset hedelmät

Maatalous

16 %

A

A

2008 99 40 – – – – – – –

muut

Maatalous

25,6 %

A

A

– – – lisättyä alkoholia sisältämättömät
lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino suurempi
kuin 1 kg
inkivääri

Maatalous

vapaa

A

A

2008 99 43 – – – – –

viinirypäleet

Maatalous

19,2 %

A

A

2008 99 45 – – – – –

luumut

Maatalous

17,6 %

A

A

2008 99 48 – – – – –

trooppiset hedelmät

Maatalous

11 %

A

A

2008 99 49 – – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

A

A

L 250/333

2008 99 41 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2008 99 38 – – – – – – –

––––

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/334

CN 2014

lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksennettopaino enintään
1 kg
FI

2008 99 51 – – – – –

inkivääri

Maatalous

vapaa

A

A

2008 99 63 – – – – –

trooppiset hedelmät

Maatalous

13 %

A

A

2008 99 67 – – – – –

muut

Maatalous

20,8 %

A

A

lisättyä sokeria sisältämättömät

–––––

luumut, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino

2008 99 72 – – – – – –

vähintään 5 kg

Maatalous

15,2 %

A

A

2008 99 78 – – – – – –

pienempi kuin 5 kg

Maatalous

18,4 %

A

A

maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea
mays var.saccharata)

Maatalous

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

0%
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

2008 99 91 – – – – –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syö
tävät kasvinosat, joissa ontärkkelystä
vähintään 5 painoprosenttia

Maatalous

8,3 %
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

0%
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

A

2008 99 99 – – – – –

muut

Maatalous

18,4 %

A

A

16.9.2016

2008 99 85 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

2009

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

FI

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät
hedelmämehut (myösrypäleen puristemehu ”grape
must”) ja kasvismehut, myöslisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– appelsiinimehu

2009 11

– – jäädytetyt

2009 11 11 – – – –

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 19 – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – Brix-arvo suurempi kuin 67

– – – Brix-arvo enintään 67

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, li
sättyä sokeria enemmän kuin 30 paino
prosenttia sisältävä

Maatalous

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 99 – – – –

muu

Maatalous

15,2 %

P*

A

Maatalous

12,2 %

X

A

2009 12 00 – – jäädyttämätön, Brix-arvo enintään 20

L 250/335

2009 11 91 – – – –

2009 19

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/336

CN 2014

– – muut

FI

– – – Brix-arvo suurempi kuin 67

2009 19 11 – – – –

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 19 – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

2009 19 91 – – – –

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, li
sättyä sokeria enemmän kuin 30 paino
prosenttia sisältävä

Maatalous

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 98 – – – –

muu

Maatalous

12,2 %

A

A

Maatalous

12 %

A

A

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään
67

– greippi- tai pomelomehu

2009 21 00 – – Brix-arvo enintään 20

2009 29

– – muut

– – – Brix-arvo suurempi kuin 67

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

16.9.2016

2009 29 11 – – – –

Tavaran kuvaus

2009 29 19 – – – –

muu

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

33,6 %

A

A

FI

– – – Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään
67

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto, li
sättyä sokeria enemmän kuin 30 paino
prosenttia sisältävä

Maatalous

12 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 29 99 – – – –

muu

Maatalous

12 %

A

A

– muun sitrushedelmän mehu

– – Brix-arvo enintään 20

– – – arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto

2009 31 11 – – – –

lisättyä sokeria sisältävä

Maatalous

14,4 %

A

A

2009 31 19 – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

15,2 %

A

A

Maatalous

14,4 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 29 91 – – – –

2009 31

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

––––

lisättyä sokeria sisältävä

L 250/337

2009 31 51 – – – – –

sitruunamehu

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2009 31 59 – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

15,2 %

A

A

FI

––––

muut sitrushedelmämehut

2009 31 91 – – – – –

lisättyä sokeria sisältävä

Maatalous

14,4 %

A

A

2009 31 99 – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

15,2 %

A

A

– – muut

– – – Brix-arvo suurempi kuin 67

2009 39 11 – – – –

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 19 – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 39

Huomautukset

L 250/338

Tavaran kuvaus

CN 2014

– – – Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään
67

––––

arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg
netto

lisättyä sokeria sisältävä

Maatalous

14,4 %

A

A

2009 39 39 – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

15,2 %

A

A

16.9.2016

2009 39 31 – – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto
sitruunamehu

FI

–––––

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

Maatalous

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 55 – – – – – –

jossaon lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia

Maatalous

14,4 %

A

A

2009 39 59 – – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

15,2 %

A

A

–––––

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 39 51 – – – – – –

muut sitrushedelmämehut

2009 39 91 – – – – – –

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

Maatalous

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 95 – – – – – –

jossaon lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia

Maatalous

14,4 %

A

A

2009 39 99 – – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

15,2 %

A

A

Maatalous

15,2 %

Q*

A

– ananasmehu
2009 41

– – Brix-arvo enintään 20
Tuotteen kuvauksen osalta Etelä-Afrikkaa kos
keva vaiheluokka: lukuunottamatta sellaista, jon
ka arvo on enintään 30 EUR/100 kgnetto

L 250/339

2009 41 92 – – – lisättyä sokeria sisältävä

Tavaran kuvaus

2009 41 99 – – – jossa ei ole lisättyä sokeria

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

16 %

A

A

– – muu

Huomautukset

FI

2009 49

Toimiala

L 250/340

CN 2014

– – – Brix-arvo suurempi kuin 67
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 19 – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

Maatalous

15,2 %

Q*

A

– – – Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään
67
2009 49 30 – – – –

––––

arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg
netto, lisättyä sokeriasisältävä
muu

2009 49 91 – – – – –

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

Maatalous

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 93 – – – – –

jossaon lisättyä sokeria
30 painoprosenttia

Maatalous

15,2 %

X

A

2009 49 99 – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

16 %

A

A

Maatalous

16 %

A

A

2009 50

enintään

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 49 11 – – – –

– tomaattimehu
16.9.2016

2009 50 10 – – jossa on lisättyä sokeria

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

16,8 %

A

A

2009 61 10 – – – arvo suurempi kuin 18 EUR/100 kg netto

Maatalous

Tulohinnat

X

A

2009 61 90 – – – arvo enintään 18 EUR/100 kg netto

Maatalous

22,4 %
+ 27 EUR/hl

X

A

Tavaran kuvaus

2009 50 90 – – muu

2009 61

– – Brix-arvo enintään 30

– – muu

– – – Brix-arvo suurempi kuin 67

2009 69 11 – – – –

arvo enintään 22 EUR/100 kg netto

Maatalous

40 %
+ 121 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 19 – – – –

muu

Maatalous

Tulohinnat

X

A

Maatalous

Tulohinnat

X

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 69

FI

– viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puris
temehu”grapemust”)

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään
67

––––

tiivistetty

L 250/341

2009 69 51 – – – – –

arvo suurempi kuin 18 EUR/100 kg
netto

Tavaran kuvaus

2009 69 59 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

Tulohinnat

X

A

arvo enintään 18 EUR/100 kg netto

–––––

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

tiivistetty

Maatalous

22,4 %
+ 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 79 – – – – – –

muu

Maatalous

22,4 %
+ 27 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

Maatalous

22,4 %
+ 27 EUR/hl

X

A

2009 71 20 – – – lisättyä sokeria sisältävä

Maatalous

18 %

Q*

A

2009 71 99 – – – jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

18 %

Q*

A

muu

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 69 71 – – – – – –

2009 69 90 – – – – –

Huomautukset

FI

––––

muu

Toimiala

L 250/342

CN 2014

– omenamehu

2009 71

– – muu

16.9.2016

2009 79

– – Brix-arvo enintään 20

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – Brix-arvo suurempi kuin 67
arvo enintään 22 EUR/100 kg netto

Maatalous

30 %
+ 18,4 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 19 – – – –

muu

Maatalous

30 %

Q*

A

Maatalous

18 %

Q*

A

FI

2009 79 11 – – – –

– – – Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään
67

––––

arvo suurempi kuin 18 EUR/100 kg
netto, lisättyä sokeriasisältävä
muu

2009 79 91 – – – – –

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

Maatalous

18 %
+ 19,3 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 98 – – – – –

muu

Maatalous

18 %

Q*

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 79 30 – – – –

– muun hedelmän tai kasviksen mehu
2009 81

– – karpalon (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos) japuolukan (Vaccinium vitis-idaea)
mehu
– – – Brix-arvo suurempi kuin 67
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 19 – – – –

muut

Maatalous

33,6 %

A

A

L 250/343

2009 81 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

16,8 %

A

A

Huomautukset

L 250/344

CN 2014

– – – Brix-arvo enintään 67

––––

arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg
netto, lisättyä sokeriasisältävä
muut
jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

Maatalous

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 59 – – – – –

jossaon lisättyä sokeria
30 painoprosenttia

enintään

Maatalous

16,8 %

A

A

2009 81 95 – – – – – –

pensaskarpalomehu (Vaccinium mac
rocarpon–lajin hedelmistävalmistettu
mehu)

Maatalous

14 %

A

A

2009 81 99 – – – – – –

muut

Maatalous

17,6 %

A

A

–––––

jossa ei ole lisättyä sokeria

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 81 51 – – – – –

2009 89

FI

2009 81 31 – – – –

– – muut
– – – Brix-arvo suurempi kuin 67
––––

päärynämehu
arvo enintään 22 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 19 – – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

16.9.2016

2009 89 11 – – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

muu

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

FI

–––––

trooppisista hedelmistä valmistettu

Maatalous

21 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 35 – – – – – –

muu

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

–––––

muu

2009 89 36 – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmistettu

Maatalous

21 %

A

A

2009 89 38 – – – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

Maatalous

19,2 %

A

A

Maatalous

19,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 89 34 – – – – – –

– – – Brix-arvo enintään 67

––––

päärynämehu

2009 89 50 – – – – –

–––––

muu

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

L 250/345

2009 89 61 – – – – – –

arvo suurempi kuin 18 EUR/100 kg
netto, lisättyä sokeriasisältävä

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

jossaon lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia

Maatalous

19,2 %

A

A

2009 89 69 – – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

20 %

A*

A

––––

FI

2009 89 63 – – – – – –

Huomautukset

L 250/346

CN 2014

muu

–––––

arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg
netto, lisättyä sokeriasisältävä
kirsikkamehu

Maatalous

16,8 %

X

A

2009 89 73 – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmistettu

Maatalous

10,5 %

A

A

2009 89 79 – – – – – –

muu

Maatalous

16,8 %

A

A

–––––

muu

––––––

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

2009 89 85 – – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmis
tettu

Maatalous

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 86 – – – – – – –

muu

Maatalous

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

10,5 %

A

A

––––––

jossaon lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia
trooppisista hedelmistä valmis
tettu

16.9.2016

2009 89 88 – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 89 71 – – – – – –

Tavaran kuvaus

2009 89 89 – – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

16,8 %

A

A

jossa ei ole lisättyä sokeria
kirsikkamehu

Maatalous

17,6 %

A

A

2009 89 97 – – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmis
tettu

Maatalous

11 %

A

A

2009 89 99 – – – – – – –

muu

Maatalous

17,6 %

A

A

– sekamehu
– – Brix-arvo suurempi kuin 67
– – – omena- ja päärynämehusta valmistettu

2009 90 11 – – – –

arvo enintään 22 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 19 – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 89 96 – – – – – – –

2009 90

Huomautukset

FI

––––––

muu

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – – muu
arvo enintään 30 EUR/100 kg netto

Maatalous

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 29 – – – –

muu

Maatalous

33,6 %

A

A

L 250/347

2009 90 21 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/348

CN 2014

– – Brix-arvo enintään 67

FI

– – – omena- ja päärynämehusta valmistettu

2009 90 31 – – – –

arvo enintään 18 EUR/100 kg netto, li
sättyä sokeria enemmän kuin 30 paino
prosenttia sisältävä

Maatalous

20 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 39 – – – –

muu

Maatalous

20 %

A

A
Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muu

––––

arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg
netto

–––––

sitrushedelmä- ja ananasmehusta val
mistettu

2009 90 41 – – – – – –

jossa on lisättyä sokeria

Maatalous

15,2 %

A

A

2009 90 49 – – – – – –

muu

Maatalous

16 %

12,5 %

A

–––––

muu

jossa on lisättyä sokeria

Maatalous

16,8 %

A

A

2009 90 59 – – – – – –

muu

Maatalous

17,6 %

A

A

16.9.2016

2009 90 51 – – – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

arvo enintään 30 EUR/100 kg netto
sitrushedelmä- ja ananasmehusta val
mistettu

FI

–––––

jossa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

Maatalous

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

11,7 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 90 73 – – – – – –

jossaon lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia

Maatalous

15,2 %

A

A

2009 90 79 – – – – – –

jossa ei ole lisättyä sokeria

Maatalous

16 %

A

A

–––––

muu

––––––

joissa on lisättyä sokeria enemmän
kuin 30 painoprosenttia

2009 90 92 – – – – – – –

trooppisista hedelmistä valmis
tettu

Maatalous

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 94 – – – – – – –

muu

Maatalous

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

10,5 %

A

A

––––––

joissaon lisättyä sokeria enintään
30 painoprosenttia
trooppisista hedelmistä valmis
tettu

L 250/349

2009 90 95 – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 90 71 – – – – – –

Tavaran kuvaus

2009 90 96 – – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

16,8 %

A

A

joissa ei ole lisättyä sokeria

trooppisista hedelmistä valmis
tettu

Maatalous

11 %

A

A

2009 90 98 – – – – – – –

muu

Maatalous

17,6 %

A

A

Maatalous

9%

3,1 %

A

2101 12 92 – – – kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin
perustuvatvalmisteet

Maatalous

11,5 %

8%

A

2101 12 98 – – – muut

Maatalous

9 % + EA

0 % + EA

A

21 RYHMÄ – ERINÄISET ELINTARVIKEVALMIS
TEET

2101

Kahvi-, tee–ja mateuutteet, -esanssit ja-tiivisteet
sekä näihintuotteisiin tai kahviin, teehen tai ma
teen perustuvat valmisteet;paahdettu juurisikuri ja
muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niidenuut
teet, esanssit ja tiivisteet

Euroopan unionin virallinen lehti

2009 90 97 – – – – – – –

21

– kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin
uutteisiin,esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin
perustuvat valmisteet

2101 11 00 – – uutteet, esanssit ja tiivisteet

2101 12

Huomautukset

FI

––––––

muu

Toimiala

L 250/350

CN 2014

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustu
vat valmisteet taikahviin perustuvat valmisteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

6%

A

A

2101 20 92 – – – tee tai mateuutteisiin, -esansseihin tai -tii
visteisiin perustuvatvalmisteet

Maatalous

6%

A

A

2101 20 98 – – – muut

Maatalous

6,5 % + EA

0 % + EA

A

2101 30 11 – – – paahdettu juurisikuri

Maatalous

11,5 %

8%

A

2101 30 19 – – – muut

Maatalous

5,1 %
+ 12,7 EUR/
100 kg

0%
+ 12,7 EUR/
100 kg

A

Maatalous

14,1 %

9,8 %

A

2101 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä
näihin uutteisiin,esansseihin ja tiivisteisiin taikka
teehen tai mateen perustuvatvalmisteet
FI

2101 20 20 – – uutteet, esanssit ja tiivisteet

– – valmisteet

– paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvin
korvikkeet sekä niidenuutteet, esanssit ja tiivis
teet

– – paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kah
vinkorvikkeet

Euroopan unionin virallinen lehti

2101 30

– – uutteet, esanssit ja tiivisteet
L 250/351

2101 30 91 – – – paahdetusta juurisikurista saadut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

10,8 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

7,3 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

A

Maatalous

10,9 %

A*

A

2102 10 31 – – – kuivattu

Maatalous

12 %

A*

A

2102 10 39 – – – muu

Maatalous

12 %

8,5 %

A

2102 10 90 – – muu

Maatalous

14,7 %

R*

A

2102 20 11 – – – tabletteina, kuutioina tai niiden kaltaisessa
muodossa taikkanettopainoltaan enintään
1 kg:n tuotetta lähinnä olevissapakkauk
sissa

Maatalous

8,3 %

4,8 %

A

2102 20 19 – – – muu

Maatalous

5,1 %

A

A

Tavaran kuvaus

2101 30 99 – – – muut

Huomautukset

L 250/352

Toimiala

CN 2014

FI

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivi
nen); muutkuolleet yksisoluiset mikro-organismit
(ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmis
tetut leivinjauheet

2102 10

– elävä eli aktiivinen hiiva

– – leivontahiiva

2102 20

Euroopan unionin virallinen lehti

2102 10 10 – – valikoitu kantahiiva (hiivaviljelmät)

– kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksi
soluisetmikro-organismit
– – kuollut eli inaktiivinen hiiva

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2102 20 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

2102 30 00 – valmistetut leivinjauheet

Maatalous

6,1 %

A

A

2103 10 00 – soijakastike

Maatalous

7,7 %

A

A

2103 20 00 – tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

Maatalous

10,2 %

6,7 %

A

2103 30 10 – – sinappijauho

Maatalous

vapaa

A

A

2103 30 90 – – valmistettu sinappi

Maatalous

9%

A

A

2103 90 10 – – nestemäinen mango-chutney

Maatalous

vapaa

A

A

2103 90 30 – – aromaattiset katkerot, alkoholipitoisuus 44,2–
49,2 tilavuusprosenttia,katkeroa, mausteita ja
erilaisia aineksia 1,5–6 painoprosenttia sekä
sokeria 4–10 painoprosenttia sisältävät, enin
tään 0,5 litraa vetävissäastioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2103 90 90 – – muut

Maatalous

7,7 %

A

A

2103

2103 90

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisval
misteita olevatsekoitukset; sinappijauho ja valmis
tettu sinappi

– sinappijauho ja valmistettu sinappi

Euroopan unionin virallinen lehti

2103 30

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

L 250/353

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2104 10 00 – keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

Maatalous

11,5 %

A

A

2104 20 00 – homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Maatalous

14,1 %

A

A

Maatalous

8,6 %
+ 20,2 EUR/
100 kg
MAX19,4 +
9,4 EUR/
100 kg

5,1 %
+ 20,2 EUR/
100 kg
MAX19,4 +
9,4 EUR/
100 kg

A

2104

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/354

Toimiala

CN 2014

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homo
genoidut sekoitetutelintarvikevalmisteet
FI

2105 00

2105 00 10 – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa tai joissa sitä
on vähemmän kuin 3 painoprosenttia

– joissa on maitorasvaa

2105 00 91 – – vähintään 3 painoprosenttia, mutta vähem
män kuin 7 painoprosenttia

Maatalous

2105 00 99 – – vähintään 7 painoprosenttia

Maatalous

8%
4,5 %
+ 38,5 EUR/
+ 38,5 EUR/
100 kg
100 kg
MAX18,1 + 7 E MAX18,1 + 7 E
UR/100 kg
UR/100 kg

4,4 %
+ 54 EUR/
100 kg
MAX17,8 +
6,9 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

7,9 %
+ 54 EUR/
100 kg
MAX17,8 +
6,9 EUR/
100 kg

Euroopan unionin virallinen lehti

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt val
misteet, myöskaakaota sisältävät

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2106 10 20 – – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroo
sia, isoglukoosia,glukoosia tai tärkkelystä,
taikka joissa on vähemmän kuin1,5 painopro
senttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 paino
prosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vä
hemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosiatai
tärkkelystä

Maatalous

12,8 %

12,8 %

A

2106 10 80 – – muut

Maatalous

EA

X

A

Maatalous

17,3 % MIN
1 EUR/% vol/
hl

12,1 %

A

Maatalous

42,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

A

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

2106 10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

– muut

2106 90 20 – – alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia
käytetään juomienvalmistukseen, muut kuin
hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat
– – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokeri
siirapit
2106 90 30 – – – isoglukoosisiirappi

Euroopan unionin virallinen lehti

2106 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – muut
laktoosisiirappi

Maatalous

14 EUR/
100 kg

A

A

2106 90 55 – – – –

glukoosi- ja maltodekstriinisiirappi

Maatalous

20 EUR/
100 kg

X

A

L 250/355

2106 90 51 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sakkar.

X

A

Maatalous

12,8 %

A

A

Maatalous

9 % + EA

5,5 % + EA

A

2201 10 11 – – – hiilihapoton

Maatalous

vapaa

A

A

2201 10 19 – – – muu

Maatalous

vapaa

A

A

2201 10 90 – – muu

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

2106 90 92 – – – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakka
roosia, isoglukoosia,glukoosia tai tärkke
lystä, taikka joissa on vähemmän kuin
1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähem
män kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai
isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painopro
senttia glukoosiatai tärkkelystä
2106 90 98 – – – muut

2106 90 59 – – – –

muut

Huomautukset

L 250/356

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

– – muut

22 RYHMÄ – JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETA
NOLI) JA ETIKKA

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäis
vesi ja hiilihapotettuvesi, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämätön jamaustamaton; jää
ja lumi

2201 10

– kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi

Euroopan unionin virallinen lehti

22

– – luonnon kivennäisvesi

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

9,6 %

A

A

Maatalous

9,6 %

A

A

2202 90 91 – – – vähemmän kuin 0,2 painoprosenttia

Maatalous

6,4 %
+ 13,7 EUR/
100 kg

0%
+ 13,7 EUR/
100 kg

A

2202 90 95 – – – vähintään 0,2 painoprosenttia, mutta vä
hemmän kuin 2 painoprosenttia

Maatalous

5,5 %
+ 12,1 EUR/
100 kg

0%
+ 12,1 EUR/
100 kg

A

2202 90 99 – – – vähintään 2 painoprosenttia

Maatalous

5,4 %
+ 21,2 EUR/
100 kg

0%
+ 21,2 EUR/
100 kg

A

2201 90 00 – muu

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisät
tyä sokeria taimuuta makeutusainetta sisältävä tai
maustettu, ja muut alkoholittomatjuomat, ei kui
tenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- jakasvismehut

2202 10 00 – vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, li
sättyä sokeria taimuuta makeutusainetta sisäl
tävä tai maustettu

– muut

2202 90 10 – – nimikkeiden 0401–0404 tuotteita tai niistä
saatujarasvoja sisältämättömät

– – muut, jotka sisältävät nimikkeiden 0401–
0404tuotteista saatuja rasvoja

Euroopan unionin virallinen lehti

2202 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/357

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2203 00 01 – – pulloissa

Maatalous

vapaa

A

A

2203 00 09 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

2203 00 10 – enemmän kuin 10 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2204 10 11 – – – samppanja

Maatalous

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 91 – – – Asti spumante

Maatalous

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 93 – – – muut

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

2204 10 94 – – viinit, joilla suojattu maantieteellinen mer
kintä (SMM)

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

2203 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/358

Toimiala

CN 2014

Mallasjuomat

FI

– enintään 10 litraa vetävissä astioissa

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väke
vöity viini; rypäleenpuristemehu (grape must),
muu kuin nimikkeeseen 2009kuuluva

2204 10

– kuohuviini

Euroopan unionin virallinen lehti

2204

– – viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN)

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2204 10 96 – – muut rypälelajikeviinit

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

2204 10 98 – – muut

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– muu viini; rypäleen puristemehu (grape must),
jonka käyminen on estettytai keskeytetty alko
holia lisäämällä

– – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 21

– – – viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10
mainitut),jotka ovat'pulloissa, jotka on sul
jettu sienenmuotoisella korkilla, jokaon
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa as
tioissa, joissahiilidioksidin aikaansaama yli
paine nesteessä on vähintään 1 baari,mutta
pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys
(SAN)

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

2204 21 07 – – – –

viinit, joilla suojattu maantieteellinen
merkintä (SMM)

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

2204 21 08 – – – –

muut rypälelajikeviinit

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

2204 21 09 – – – –

muut

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

L 250/359

2204 21 06 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/360

CN 2014

– – – muut

FI

––––

Euroopan unionissa tuotettu

–––––

todellinen alkoholipitoisuus enintään
15 tilavuusprosenttia

––––––

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys
(SAN)

valkoviinit

Alsace

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 12 – – – – – – – –

Bordeaux

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 13 – – – – – – – –

Bourgogne

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 17 – – – – – – – –

Val de Loire

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

16.9.2016

2204 21 11 – – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

–––––––

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 19 – – – – – – – –

Pfalz

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 22 – – – – – – – –

Rheinhessen

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 23 – – – – – – – –

Tokaj

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:14,8 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,8 EUR/hl.

2204 21 24 – – – – – – – –

Lazio

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 26 – – – – – – – –

Toscana

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

L 250/361

Maatalous

Euroopan unionin virallinen lehti

Mosel

FI

2204 21 18 – – – – – – – –

16.9.2016

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 28 – – – – – – – –

Veneto

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 32 – – – – – – – –

Vinho Verde

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 34 – – – – – – – –

Penedés

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 36 – – – – – – – –

Rioja

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 37 – – – – – – – –

Valencia

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

16.9.2016

Maatalous

Euroopan unionin virallinen lehti

Trentino, Alto Adige ja Friuli

FI

2204 21 27 – – – – – – – –

L 250/362

CN 2014

Tavaran kuvaus

2204 21 38 – – – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

FI

–––––––

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 43 – – – – – – – –

Bourgogne

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 44 – – – – – – – –

Beaujolais

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

L 250/363

Bordeaux

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 21 42 – – – – – – – –

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

Toscana

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 67 – – – – – – – –

Trentino ja Alto Adige

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 68 – – – – – – – –

Veneto

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 69 – – – – – – – –

Dão, Bairrada ja Douro

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 48 – – – – – – – –

Val de Loire

Maatalous

2204 21 62 – – – – – – – –

Piemonte

2204 21 66 – – – – – – – –

Huomautukset

16.9.2016

S*

Ohjeellinen tulli

Euroopan unionin virallinen lehti

Katso huo
mautus

Toimiala

FI

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

L 250/364

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 74 – – – – – – – –

Penedés

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 76 – – – – – – – –

Rioja

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 77 – – – – – – – –

Valdepeñas

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 78 – – – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

––––––

2204 21 79 – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

Navarra

FI

2204 21 71 – – – – – – – –

16.9.2016

CN 2014

viinit, joilla suojattu maantieteelli
nen merkintä (SMM)

valkoviinit

L 250/365

Tavaran kuvaus

2204 21 80 – – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

muut rypälelajikeviinit

valkoviinit

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 82 – – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 21 81 – – – – – – –

––––––

FI

––––––

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/366

CN 2014

muut

valkoviinit

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

2204 21 84 – – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl.

16.9.2016

2204 21 83 – – – – – – –

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

todellinen alkoholipitoisuus suurempi
kuin 15 tilavuusprosenttia, muttaenin
tään 22 tilavuusprosenttia
FI

––––––

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys
(SAN) tai viinit, joillasuojattu maan
tieteellinen merkintä (SMM)
Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15
tilavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 14,8 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 15,8 EUR/hl.

2204 21 86 – – – – – – –

sherry

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15
tilavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 14,8 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 15,8 EUR/hl.

2204 21 87 – – – – – – –

Marsala

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15
tilavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 18,6 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

2204 21 88 – – – – – – –

Samos ja Muscat de Lemnos

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 18,6 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

2204 21 89 – – – – – – –

portviini

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 14,8 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 15,8 EUR/hl.

L 250/367

madeiraviini ja Setubalista peräi
sin oleva muskatelliviini

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 21 85 – – – – – – –

Tavaran kuvaus

2204 21 90 – – – – – – –

––––

todellinen alkoholipitoisuus suurempi
kuin 22 tilavuusprosenttia

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 18,6 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään22 tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 18,6 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään22 tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

Maatalous

1,75 EUR/%
vol/hl

S*

A

Maatalous

Katso huo
mautus

S

A

Maatalous

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 21 92 – – – – –

muut

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Ohjeellinen tulli

muut

–––––

2204 21 93 – – – – – –

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys
(SAN) tai viinit, joillasuojattu maantie
teellinen merkintä (SMM)

valkoviinit

FI

2204 21 91 – – – – – –

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/368

CN 2014

16.9.2016

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:18,6 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl

Tavaran kuvaus

2204 21 94 – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

S

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:18,6 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

valkoviinit

Maatalous

Katso huo
mautus

S

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:18,6 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl

2204 21 96 – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:18,6 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl

L 250/369

2204 21 95 – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

muut rypälelajikeviinit

FI

–––––

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/370

CN 2014

muut

FI

valkoviinit

Maatalous

Katso huo
mautus

S

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:18,6 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl

2204 21 98 – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:15,4 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:18,6 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl

Maatalous

32 EUR/hl

A

A

2204 29

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 21 97 – – – – – –

– – muut

16.9.2016

2204 29 10 – – – viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10
mainitut),jotka ovat'pulloissa, jotka on sul
jettu sienenmuotoisella korkilla, jokaon
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa as
tioissa, joissahiilidioksidin aikaansaama yli
paine nesteessä on vähintään 1 baari,mutta
pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

FI

––––

Euroopan unionissa tuotettu

–––––

todellinen alkoholipitoisuus enintään
15 tilavuusprosenttia

––––––

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys
(SAN)

valkoviinit

Tokaj

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:13,1 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:14,2 EUR/hl.

2204 29 12 – – – – – – – –

Bordeaux

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 13 – – – – – – – –

Bourgogne

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 17 – – – – – – – –

Val de Loire

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

L 250/371

2204 29 11 – – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

–––––––

Tavaran kuvaus

2204 29 18 – – – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

FI

–––––––

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/372

CN 2014

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 43 – – – – – – – –

Bourgogne

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 44 – – – – – – – –

Beaujolais

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

16.9.2016

Bordeaux

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 29 42 – – – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

Toimiala

Ohjeellinen tulli

2204 29 48 – – – – – – – –

Val de Loire

Maatalous

2204 29 58 – – – – – – – –

muut

viinit, joilla suojattu maantieteelli
nen merkintä (SMM)

2204 29 79 – – – – – – –

valkoviinit

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 80 – – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

––––––

2204 29 81 – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––––

Huomautukset

FI

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

16.9.2016

CN 2014

muut rypälelajikeviinit

valkoviinit

L 250/373

Tavaran kuvaus

2204 29 82 – – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

muut

valkoviinit

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

2204 29 84 – – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 12,1 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään22 tilavuusprosenttia: 13,1 EUR/hl.

todellinen alkoholipitoisuus suurempi
kuin 15 tilavuusprosenttia, muttaenin
tään 22 tilavuusprosenttia

––––––

2204 29 85 – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 29 83 – – – – – – –

–––––

FI

––––––

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/374

CN 2014

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys
(SAN) tai viinit, joillasuojattu maan
tieteellinen merkintä (SMM)

madeiraviini ja Setubalista peräi
sin oleva muskatelliviini

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 12,1 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 13,1 EUR/hl.

2204 29 87 – – – – – – –

Marsala

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 15,4 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

2204 29 88 – – – – – – –

Samos ja Muscat de Lemnos

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 15,4 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

2204 29 89 – – – – – – –

portviini

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 12,1 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 13,1 EUR/hl.

2204 29 90 – – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 15,4 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 ti
lavuusprosenttia, muttaenintään 18 tilavuuspro
senttia: 15,4 EUR/hl; todellinenalkoholipitoisuus
suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22tilavuusprosenttia: 20,9 EUR/hl.

2204 29 91 – – – – – –

muut

L 250/375

Maatalous

Euroopan unionin virallinen lehti

sherry

FI

2204 29 86 – – – – – – –

16.9.2016

CN 2014

Tavaran kuvaus

2204 29 92 – – – – –

todellinen alkoholipitoisuus suurempi
kuin 22 tilavuusprosenttia

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1,75 EUR/%
vol/hl

S*

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

L 250/376

CN 2014

FI

––––

muut

–––––

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys
(SAN) tai viinit, joillasuojattu maantie
teellinen merkintä (SMM)

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:15,4 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl.

2204 29 94 – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:15,4 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl.

16.9.2016

valkoviinit

Euroopan unionin virallinen lehti

2204 29 93 – – – – – –

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

muut rypälelajikeviinit
Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:15,4 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl.

2204 29 96 – – – – – –

muut

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:15,4 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl.

Maatalous

Katso huo
mautus

S*

A

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:15,4 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl.

2204 29 97 – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

valkoviinit

FI

2204 29 95 – – – – – –

–––––

16.9.2016

CN 2014

muut
valkoviinit

L 250/377

Tavaran kuvaus

2204 29 98 – – – – – –

Katso huo
mautus

S*

A

Maatalous

32 %

A

A

Maatalous

Huomautukset

Todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuus
prosenttia:9,9 EUR/hl; todellinen alkoholipitoi
suus suurempi kuin13 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia:12,1 EUR/hl; to
dellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin15 tila
vuusprosenttia, mutta enintään 18 tilavuuspro
senttia:15,4 EUR/hl; todellinen alkoholipitoisuus
suurempi kuin18 tilavuusprosenttia, mutta enin
tään 22 tilavuusprosenttia:20,9 EUR/hl; todelli
nen alkoholipitoisuus suurempi kuin22 tilavuus
prosenttia: 1,75 EUR/% vol/hl.

Euroopan unionin virallinen lehti

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Ohjeellinen tulli

– muu rypäleen puristemehu (grape must)

2204 30 10 – – käymistilassa tai jonka käyminen on pysäy
tetty muuten kuin alkoholialisäämällä

FI

2204 30

muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/378

CN 2014

– – muu

– – – tiheys enintään 1,33 g/cm3 20 °C:ssa, todel
linenalkoholipitoisuus enintään 1 tilavuus
prosentti

tiivistetty

Maatalous

Tulohinnat

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

2204 30 94 – – – –

muu

Maatalous

Tulohinnat

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

16.9.2016

2204 30 92 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muu

Maatalous

Tulohinnat

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

2204 30 98 – – – –

muut

Maatalous

Tulohinnat

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Etelä-Afrikkaa koskevan vaiheluokan osalta säily
tetääntulohintajärjestelmä.

2205 10 10 – – todellinen alkoholipitoisuus enintään 18 tila
vuusprosenttia

Maatalous

10,9 EUR/hl

7,6 EUR/hl

A

2205 10 90 – – todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin
18 tilavuusprosenttia

Maatalous

0,9 EUR/%
vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0 EUR/% vol/
hl + 4,4 EUR/
hl

A

2205 90 10 – – todellinen alkoholipitoisuus enintään 18 tila
vuusprosenttia

Maatalous

9 EUR/hl

6,3 EUR/hl

A

2205 90 90 – – todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin
18 tilavuusprosenttia

Maatalous

0,9 EUR/%
vol/hl

0 EUR/% vol/
hl

A

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmis
tettu viini, joka onmaustettu kasveilla tai aromaat
tisilla aineilla

2205 10

– enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2205 90

Euroopan unionin virallinen lehti

tiivistetty

FI

2204 30 96 – – – –

– muu

L 250/379

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1,3 EUR/%
vol/hl MIN
7,2 EUR/hl

A

A

Maatalous

19,2 EUR/hl

A

A

Maatalous

19,2 EUR/hl

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

2206 00 31 – – – siideri ja päärynäviini
2206 00 39 – – – muut

2206 00

Tavaran kuvaus

2206 00 10 – piquette (puristejäännöksestä valmistettu viini)

FI

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim.
siideri, päärynäviini jasima); käymisen avulla val
mistettujen juomien sekoitukset sekä käymisena
vulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien
juomien sekoitukset,muualle kuulumattomat

Huomautukset

L 250/380

CN 2014

– muut

– – kuohumattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

– – kuohuvat

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa
2206 00 51 – – – –

siideri ja päärynäviini

Maatalous

7,7 EUR/hl

A

A

2206 00 59 – – – –

muut

Maatalous

7,7 EUR/hl

A

A

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
siideri ja päärynäviini

Maatalous

5,76 EUR/hl

A

A

2206 00 89 – – – –

muut

Maatalous

5,76 EUR/hl

A

A

16.9.2016

2206 00 81 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2207 10 00 – denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoho
lipitoisuus vähintään80 tilavuusprosenttia

Maatalous

19,2 EUR/hl

T*

A

2207 20 00 – denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu dena
turoitu väkiviina,väkevyydestä riippumatta

Maatalous

10,2 EUR/hl

T*

A

2208 20 12 – – – konjakki

Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 14 – – – armanjakki

Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 26 – – – grappa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 27 – – – brandy de Jerez

Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 29 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

2207

Tavaran kuvaus

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholi
pitoisuus pienempikuin 80 tilavuusprosenttia; vä
kevät alkoholijuomat, liköörit ja muutalkoholipi
toiset juomat

2208 20

– väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viinin
valmistuksenpuristejäännöksestä tislaamalla val
mistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

2208

FI

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholi
pitoisuus vähintään80 tilavuusprosenttia; denatu
roitu etyylialkoholi (etanoli) ja muudenaturoitu vä
kiviina, väkevyydestä riippumatta

– – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

L 250/381

– – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
2208 20 40 – – – raakatisleet

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/382

CN 2014

– – – muut
Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 64 – – – –

armanjakki

Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 86 – – – –

grappa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 87 – – – –

brandy de Jerez

Maatalous

vapaa

A

A

2208 20 89 – – – –

muut

Maatalous

vapaa

A

A

2208 30 11 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 30 19 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

2208 30

– viski
– – bourbon

– – Scotch whisky
2208 30 30 – – – ”single malt”–viski

Euroopan unionin virallinen lehti

konjakki

FI

2208 20 62 – – – –

– – – ”blended malt”–viski
enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 30 49 – – – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

– – – yhdestä viljalajista valmistettu jyväviski
tai”blended”–jyväviski
2208 30 61 – – – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

16.9.2016

2208 30 41 – – – –

Tavaran kuvaus

2208 30 69 – – – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

vapaa

A

A

FI

– – – muut”blended”–viskit

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

2208 30 71 – – – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 30 79 – – – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 30 82 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 30 88 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

– – muu

– Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka
on valmistettu tislaamallakäyneitä sokeriruo'osta
saatuja tuotteita
– – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 40 11 – – – rommi, jossa on muita haihtuvia aineita
kuin etyyli- jametyylialkoholia vähintään
225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alko
holia(sallittu poikkeama 10 prosenttia)

Euroopan unionin virallinen lehti

2208 40

– – – muu
arvo suurempi kuin 7,9 EUR litralta puh
dasta alkoholia

Maatalous

vapaa

A

A

2208 40 39 – – – –

muu

Maatalous

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

L 250/383

2208 40 31 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

0,6 EUR/%
vol/hl

0,6 EUR/%
vol/hl

A

Huomautukset

L 250/384

CN 2014

– – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

FI

2208 40 51 – – – rommi, jossa on muita haihtuvia aineita
kuin etyyli- jametyylialkoholia vähintään
225 grammaa hehtolitrassa puhdasta alko
holia(sallittu poikkeama 10 prosenttia)

– – – muu

arvo suurempi kuin 2 EUR litralta puh
dasta alkoholia

Maatalous

vapaa

A

A

2208 40 99 – – – –

muu

Maatalous

0,6 EUR/%
vol/hl

0,6 EUR/%
vol/hl

A

2208 50 11 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 50 19 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 50 91 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 50 99 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 50

– gini ja genever

– – gini

Euroopan unionin virallinen lehti

2208 40 91 – – – –

– – genever

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2208 60 11 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 60 19 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 60 91 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 60 99 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 70 10 – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 70 90 – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 11 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 19 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 60

Tavaran kuvaus

– votka

FI

– – alkoholipitoisuus enintään 45,4 tilavuuspro
senttia

2208 90

– liköörit

Euroopan unionin virallinen lehti

– – alkoholipitoisuus suurempi kuin 45,4 tilavuus
prosenttia

2208 70

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
– – arrakki

L 250/385

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2208 90 33 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 38 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/386

Toimiala

CN 2014

– – luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina (ei kuiten
kaan liköörit)
FI

– – muut väkevät alkoholijuomat ja muut alkoho
lipitoiset juomat

2208 90 41 – – – –

ouzo

––––

muut

–––––

väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan
liköörit)

––––––

hedelmistä tislatut

2208 90 45 – – – – – – –

calvados

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 48 – – – – – – –

muut

Maatalous

vapaa

A

A

––––––

muut
tequila

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 56 – – – – – – –

muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

muut alkoholipitoiset juomat

16.9.2016

2208 90 54 – – – – – – –

2208 90 69 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan li
köörit)

FI

––––

hedelmistä tislatut

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 75 – – – – –

tequila

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 77 – – – – –

muut

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

2208 90 91 – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

1 EUR/% vol/
hl + 6,4 EUR/
hl

0,7 EUR/%
vol/hl
+ 4,4 EUR/hl

A

2208 90 99 – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

1 EUR/% vol/
hl

0,7 EUR/%
vol/hl

A

2209 00 11 – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

6,4 EUR/hl

4,4 EUR/hl

A

2209 00 19 – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

4,8 EUR/hl

3,3 EUR/hl

A

2208 90 78 – – – –

muut alkoholipitoiset juomat

– – denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alko
holipitoisuus pienempikuin 80 tilavuuspro
senttia

2209 00

Euroopan unionin virallinen lehti

2208 90 71 – – – – –

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvik
keet
– viinietikka

L 250/387

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2209 00 91 – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

5,12 EUR/hl

3,5 EUR/hl

A

2209 00 99 – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

3,84 EUR/hl

2,6 EUR/hl

A

2301 10 00 – lihasta tai muista eläimenosista valmistetut jau
hot, jauheet japelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

Maatalous

vapaa

A

A

2301 20 00 – kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä
elävistäselkärangattomista valmistetut jauhot,
jauheet ja pelletit

Kalatalous

vapaa

A*

A

2302 10 10 – – tärkkelyspitoisuus enintään 35 painoprosent
tia

Maatalous

44 EUR/
1 000 kg

X

A

2302 10 90 – – muut

Maatalous

89 EUR/
1 000 kg

X

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/388

Toimiala

CN 2014

– muut

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä,
nilviäisistä taimuista vedessä elävistä selkärangatto
mista valmistetut ihmisravinnoksisoveltumattomat
jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvansulatusjätteet

2302

Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan
seulomisessa,jauhamisessa tai muussa käsittelyssä
syntyneet jätetuotteet, myöspelleteiksi valmistetut

2302 10

– maissista peräisin olevat

Euroopan unionin virallinen lehti

23 RYHMÄ – ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄ
TETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTUREHU

FI

23

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

44 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

89 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 40 02 – – – tärkkelyspitoisuus enintään 35 painopro
senttia

Maatalous

44 EUR/
1 000 kg

X

A

2302 40 08 – – – muut

Maatalous

89 EUR/
1 000 kg

X

A

Maatalous

44 EUR/
1 000 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

2302 30 10 – – joiden tärkkelyspitoisuus on enintään 28 pai
noprosenttia ja joista seosuus, joka läpäisee
seulan, jonka silmäkoko on 0,2 mm, on enin
tään 10 painoprosenttia, tai jos enemmän
kuin 10 painoprosenttia läpäiseeseulan, niin
tämän osuuden tuhkapitoisuus on vähintään
1,5 prosenttiakuiva-aineen painosta

Maatalous

2302 30 90 – – muut

2302 30

Huomautukset

– vehnästä peräisin olevat

– – riisistä peräisin olevat

Euroopan unionin virallinen lehti

– muusta viljasta peräisin olevat

FI

2302 40

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– – muut

L 250/389

2302 40 10 – – – joiden tärkkelyspitoisuus on enintään
28 painoprosenttia ja joista seosuus, joka
läpäisee seulan, jonka silmäkoko on
0,2 mm, on enintään 10 painoprosenttia,
tai jos enemmän kuin 10 painoprosenttia
läpäiseeseulan, niin tämän osuuden tuhka
pitoisuus on vähintään 1,5 prosenttiakuivaaineen painosta

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

89 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

5,1 %

A

A

2303 10 11 – – – suurempi kuin 40 painoprosenttia

Maatalous

320 EUR/
1 000 kg

X

A

2303 10 19 – – – enintään 40 painoprosenttia

Maatalous

vapaa

A

A

2303 10 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

2303 20 10 – – sokerijuurikasjätemassa

Maatalous

vapaa

A

A

2303 20 90 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

2303 30 00 – rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

2302 40 90 – – – muut

Maatalous

2302 50 00 – palkoviljasta peräisin olevat

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/390

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden
kaltaiset jäteaineet,sokerijuurikasjätemassa, sokeri
ruokojäte ja muut sokerinvalmistuksenjätteet,
rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös
pelleteiksivalmistetut

2303 10

– tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden
kaltaisetjäteaineet
– – maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jäte
tuotteet (ei kuitenkaantiivistetty maissinvalelu
vesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus

2303 20

Euroopan unionin virallinen lehti

2303

– sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut
sokerinvalmistuksenjätteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2304 00 00 Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa synty
neet kiinteätjätetuotteet, myös jauhetut tai pelle
teiksi valmistetut

Maatalous

vapaa

A

A

2305 00 00 Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa
syntyneet kiinteätjätetuotteet, myös jauhetut tai
pelleteiksi valmistetut

Maatalous

vapaa

A

A

2306 10 00 – puuvillansiemenistä

Maatalous

vapaa

A

A

2306 20 00 – pellavansiemenistä

Maatalous

vapaa

A

A

2306 30 00 – auringonkukansiemenistä

Maatalous

vapaa

A

A

2306 41 00 – – niukasti erukahappoa sisältävistä rapsin- ja
rypsinsiemenistä

Maatalous

vapaa

A

A

2306 49 00 – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

2306 50 00 – kookospähkinöistä tai koprasta

Maatalous

vapaa

A

A

2306 60 00 – palmunpähkinöistä tai -ytimistä

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

2306

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erotta
misessa syntyneetkiinteät jätetuotteet, myös jauhe
tut tai pelleteiksi valmistetut, muutkuin nimikkei
siin 2304 ja 2305 kuuluvat, jotka ovatperäisin

– muut

2306 90 05 – – maissinalkioista

L 250/391

2306 90

Euroopan unionin virallinen lehti

– rapsin- tai rypsinsiemenistä

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/392

CN 2014

– – muut

FI

– – – öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa
syntyneetjätetuotteet
joissa on enintään 3 painoprosenttia olii
viöljyä

Maatalous

vapaa

A

A

2306 90 19 – – – –

joissa on enemmän kuin 3 painoprosent
tia oliiviöljyä

Maatalous

48 EUR/
1 000 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

2307 00 11 – – kokonaisalkoholipitoisuus enintään 7,9 %
mas jakuiva-ainepitoisuus vähintään 25 paino
prosenttia

Maatalous

vapaa

A

A

2307 00 19 – – muu

Maatalous

1,62 EUR/kg/
kok/alk

A

A

2307 00 90 – raaka viinikivi

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

2306 90 90 – – – muut
2307 00

Viinisakka; raaka viinikivi
– viinisakka

2308 00

Euroopan unionin virallinen lehti

2306 90 11 – – – –

Muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasviperäi
set jätteet sekäkasviperäiset jätetuotteet ja sivutuot
teet, jollaisia käytetään eläintenruokintaan, myös
pelleteiksi valmistetut
– viinirypäleiden puristejäännös
16.9.2016

2308 00 11 – – kokonaisalkoholipitoisuus enintään 4,3 %
mas jakuiva-ainepitoisuus vähintään 40 paino
prosenttia

Tavaran kuvaus

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1,62 EUR/kg/
kok/alk

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Maatalous

1,6 %

A

A

Ohjeellinen tulli

2308 00 19 – – muu

Maatalous

2308 00 40 – tammenterhot ja hevoskastanjat; hedelmien
(muiden kuin rypäleiden)puristejäännös
2308 00 90 – muut
Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

2309 10

– koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauk
sissa

Euroopan unionin virallinen lehti

2309

– – jossa on tärkkelystä tai alanimikkeiden
1702 30 50,1702 30 90,
1702 40 90,
1702 90 50 ja2106 90 55 glukoosia, glu
koosisiirappia, maltodekstriiniä taimaltodek
striinisiirappia taikka jossa on maitotuotteita
– – – jossa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisii
rappia, maltodekstriiniätai maltodekstriini
siirappia
––––

Huomautukset

FI

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

jossa ei ole lainkaan tärkkelystä tai jossa
sitä on enintään 10 painoprosenttia
jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai
jossa niitä on vähemmän kuin 10 pai
noprosenttia

Maatalous

vapaa

A

A

2309 10 13 – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään
10 painoprosenttia, mutta vähemmän
kuin 50 painoprosenttia

Maatalous

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 15 – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään
50 painoprosenttia, mutta vähemmän
kuin 75 painoprosenttia

Maatalous

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/393

2309 10 11 – – – – –

Tavaran kuvaus

2309 10 19 – – – – –

jossa on maitotuotteita
75 painoprosenttia

vähintään

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

948 EUR/
1 000 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

Huomautukset

L 250/394

CN 2014

FI

––––

jossa on tärkkelystä enemmän kuin
10 painoprosenttia, mutta enintään
30 painoprosenttia
jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai
jossa niitä on vähemmän kuin 10 pai
noprosenttia

Maatalous

vapaa

A

A

2309 10 33 – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään
10 painoprosenttia, mutta vähemmän
kuin 50 painoprosenttia

Maatalous

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 39 – – – – –

jossa on maitotuotteita
50 painoprosenttia

Maatalous

888 EUR/
1 000 kg

A

A

––––

vähintään

jossa on tärkkelystä enemmän kuin
30 painoprosenttia
jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai
jossa niitä on vähemmän kuin 10 pai
noprosenttia

Maatalous

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 53 – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään
10 painoprosenttia, mutta vähemmän
kuin 50 painoprosenttia

Maatalous

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 59 – – – – –

jossa on maitotuotteita
50 painoprosenttia

vähintään

Maatalous

730 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 70 – – – jossa ei ole tärkkelystä, glukoosia, glukoosi
siirappia,maltodekstriiniä tai maltodekstrii
nisiirappia, mutta jossa onmaitotuotteita

Maatalous

948 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016

2309 10 51 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2309 10 31 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

9,6 %

A

A

2309 90 10 – – kala- tai merinisäkäsliimavesi

Maatalous

3,8 %

A

A

2309 90 20 – – tämän ryhmän 5 lisähuomautuksessa tarkoite
tut tuotteet

Maatalous

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2309 10 90 – – muut
– muut

FI

2309 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut, myös esiseokset
Euroopan unionin virallinen lehti

– – – joissa on tärkkelystä tai alanimikkeiden
1702 30 50,1702 30 90,
1702 40 90,
1702 90 50 ja2106 90 55 glukoosia, glu
koosisiirappia, maltodekstriiniä taimalto
dekstriinisiirappia taikka joissa on maito
tuotteita
––––

joissa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosi
siirappia, maltodekstriiniätai maltodek
striinisiirappia

–––––

joissa ei ole lainkaan tärkkelystä tai
joissa sitä on enintään 10 painopro
senttia
joissa ei ole lainkaan maitotuotteita
tai joissa niitä on vähemmän kuin
10 painoprosenttia

Maatalous

23 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 33 – – – – – –

joissa on maitotuotteita vähintään
10 painoprosenttia, mutta vähem
mänkuin 50 painoprosenttia

Maatalous

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 35 – – – – – –

joissa on maitotuotteita vähintään
50 painoprosenttia, mutta vähem
mänkuin 75 painoprosenttia

Maatalous

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/395

2309 90 31 – – – – – –

Tavaran kuvaus

2309 90 39 – – – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

948 EUR/
1 000 kg

A

A

Ohjeellinen tulli

Maatalous

joissa ontärkkelystä enemmän kuin
10 painoprosenttia, mutta enintään
30 painoprosenttia
joissa ei ole lainkaan maitotuotteita
tai joissa niitä on vähemmän kuin
10 painoprosenttia:

Maatalous

55 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 43 – – – – – –

joissaon maitotuotteita vähintään
10 painoprosenttia, mutta vähem
mänkuin 50 painoprosenttia

Maatalous

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 49 – – – – – –

joissa on maitotuotteita vähintään
50 painoprosenttia

Maatalous

888 EUR/
1 000 kg

A

A

joissa on tärkkelystäenemmän kuin
30 painoprosenttia
joissa ei ole lainkaan maitotuotteita
tai joissa niitä on vähemmän kuin
10 painoprosenttia

Maatalous

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 53 – – – – – –

joissa on maitotuotteita vähintään
10 painoprosenttia, mutta vähem
mänkuin 50 painoprosenttia

Maatalous

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 59 – – – – – –

joissa on maitotuotteita vähintään
50 painoprosenttia

Maatalous

730 EUR/
1 000 kg

A

A

joissa ei ole lainkaan tärkkelystä, glukoo
sia, glukoosisiirappia,maltodekstriiniä tai
maltodekstriinisiirappia, mutta joissa on
maitotuotteita

Maatalous

948 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 70 – – – –

16.9.2016

2309 90 51 – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2309 90 41 – – – – – –

–––––

Huomautukset

FI

–––––

joissa on maitotuotteita vähintään
75 painoprosenttia

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

Toimiala

L 250/396

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
12 %

A

A

2309 90 96 – – – –

muut

Maatalous

9,6 %

A

A

2401 10 35 – – ”light air-cured”–tupakka

Maatalous

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX24 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 60 – – ”sun-cured” itämainen tupakka

Maatalous

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 70 – – ”dark air-cured”–tupakka

Maatalous

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 85 – – ”flue-cured”–tupakka

Maatalous

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX24 EUR/
100 kg

A

A

24

24 RYHMÄ – TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPA
KANKORVIKKEET

2401

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet

2401 10

– riipimätön tupakka

L 250/397

Maatalous

Euroopan unionin virallinen lehti

lisättyä melassia sisältävä sokerijuurikas
jätemassa

FI

2309 90 91 – – – –

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX24 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 60 – – ”sun-cured” itämainen tupakka

Maatalous

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 70 – – ”dark air-cured”–tupakka

Maatalous

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 85 – – ”flue-cured”–tupakka

Maatalous

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 95 – – muut

Maatalous

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX24 EUR/
100 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Maatalous

2401 20 35 – – ”light air-cured”–tupakka

2401 10 95 – – muut

2401 20

Huomautukset

FI

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

L 250/398

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– osittain tai kokonaan riivitty tupakka

Euroopan unionin virallinen lehti
16.9.2016

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg
MAX56 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

26 %

A

A

2402 20 10 – – mausteneilikkaa sisältävät

Maatalous

10 %

A

A

2402 20 90 – – muut

Maatalous

57,6 %

A

A

2402 90 00 – muut

Maatalous

57,6 %

A

A

Maatalous

74,9 %

A

A

Maatalous

74,9 %

A

A

2401 30 00 – tupakanjätteet

2402

Maatalous

Huomautukset

– tupakkaa sisältävät savukkeet

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tu
pakankorvikkeet;”homogenoitu” tai ”rekonstruoi
tu”tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

Euroopan unionin virallinen lehti

2403

Ohjeellinen tulli

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sika
rit, pikkusikarit jasavukkeet

2402 10 00 – tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit
2402 20

Toimiala

FI

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tu
pakankorviketta, senmäärästä riippumatta
2403 11 00 – – tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa
tarkoitettuvesipiipputupakka
2403 19

– – muut
L 250/399

2403 19 10 – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino enintään 500 g

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

74,9 %

A

A

Maatalous

16,6 %

A

A

2403 99 10 – – – purutupakka ja nuuska

Maatalous

41,6 %

A

A

2403 99 90 – – – muut

Maatalous

16,6 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2403 19 90 – – – muu

2403 91 00 – – ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu”tupakka
2403 99

FI

– muut

Huomautukset

L 250/400

Toimiala

CN 2014

– – muut

V JAKSO – KIVENNÄISTUOTTEET

25

25 RYHMÄ – SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT;
KIPSI, KALKKI JASEMENTTI

2501 00

Suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja
puhdas natriumkloridi,myös vesiliuoksena tai lisät
tyä paakkuuntumisenestoainetta taivaluvuutta pa
rantavaa ainetta sisältävänä; merivesi

2501 00 10 – merivesi ja suolaliuokset

Euroopan unionin virallinen lehti

V

– suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja
puhdas natriumkloridi,myös vesiliuoksena tai li
sättyä paakkuuntumisenestoainetta taivaluvuutta
parantavaa ainetta sisältävänä

16.9.2016

2501 00 31 – – kemialliseen muuntamiseen (natriumin erotta
miseen kloorista) muidentuotteiden valmista
miseksi tarkoitetut

Tavaran kuvaus

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

1,7 EUR/
1 000 kg

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Teollisuus

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

2501 00 51 – – – denaturoidut tai muuhun teolliseen käyt
töön (mukaan lukien puhdistus) kuin ih
mis- tai eläinravinnoksi tarkoitettujen ravin
tovalmisteidensäilöntään tai valmistukseen
tarkoitetut

– – – muut

ihmisravinnoksi soveltuva suola

Teollisuus

2,6 EUR/
1 000 kg

A

A

2501 00 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,6 EUR/
1 000 kg

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2503 00 10 – raaka rikki ja puhdistamaton rikki

Teollisuus

vapaa

A

A

2503 00 90 – muu

Teollisuus

1,7 %

A

A

2504 10 00 – jauheena tai suomuina

Teollisuus

vapaa

A

A

2504 90 00 – muu

Teollisuus

vapaa

A

A

2502 00 00 Pasuttamattomat rautapyriitit

2503 00

2504

Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saos
tettu eikäkolloidinen rikki

Euroopan unionin virallinen lehti

2501 00 91 – – – –

Luonnongrafiitti

L 250/401

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2505 10 00 – kvartsihiekka

Teollisuus

vapaa

A

A

2505 90 00 – muu

Teollisuus

vapaa

A

A

2506 10 00 – kvartsi

Teollisuus

vapaa

A

A

2506 20 00 – kvartsiitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2507 00 20 – kaoliini

Teollisuus

vapaa

A

A

2507 00 80 – muut kaoliinipitoiset savet

Teollisuus

vapaa

A

A

2508 10 00 – bentoniitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2508 30 00 – tulenkestävä savi (fire-clay)

Teollisuus

vapaa

A

A

2505

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/402

Toimiala

CN 2014

Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty, ei kui
tenkaan 26 ryhmänmetallipitoinen hiekka
FI

2506

2508

Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet, myös kalsi
noidut

Euroopan unionin virallinen lehti

2507 00

Kvartsi (muu kuin luonnonhiekka); kvartsiitti,
myös karkeasti lohkottutai ainoastaan sahaamalla
tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen taineliön
muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

Muut savet (ei kuitenkaan nimikkeen 6806 paisu
tettu savi),andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti,
myös kalsinoidut; mulliitti;samotti ja dinasmaa

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2508 40 00 – muut savet

Teollisuus

vapaa

A

A

2508 50 00 – andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2508 60 00 – mulliitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2508 70 00 – samotti ja dinasmaa

Teollisuus

vapaa

A

A

2509 00 00 Liitu

Teollisuus

vapaa

A

A

2510 10 00 – jauhamattomat

Teollisuus

vapaa

A

A

2510 20 00 – jauhetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2511 10 00 – luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä)

Teollisuus

vapaa

A

A

2511 20 00 – luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti)

Teollisuus

vapaa

A

A

2512 00 00 Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli ja
diatomiitti) janiiden kaltaiset piipitoiset maalajit,
joiden näennäinen ominaispaino onenintään 1,
myös kalsinoidut

Teollisuus

vapaa

A

A

2510

2511

Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikal
siumfosfaatit jafosfaattiliitu

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä); luonnon
bariumkarbonaatti(viteriitti), myös kalsinoitu, ei
kuitenkaan nimikkeen 2816bariumoksidi

L 250/403

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2513 10 00 – hohkakivi

Teollisuus

vapaa

A

A

2513 20 00 – smirgeli, luonnonkorundi, luonnongranaatti ja
muut luonnonhioma-aineet

Teollisuus

vapaa

A

A

2514 00 00 Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan
sahaamalla taimuulla tavalla leikattu suorakaiteen
tai neliön muotoisiksi kappaleiksitai laatoiksi

Teollisuus

vapaa

A

A

2515 11 00 – – raaka tai karkeasti lohkottu

Teollisuus

vapaa

A

A

2515 12 00 – – ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla lei
kattu suorakaiteen taineliön muotoisiksi kap
paleiksi tai laatoiksi

Teollisuus

vapaa

A

A

2515 20 00 – Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu
muistomerkki- jarakennuskalkkikivi; alabasteri

Teollisuus

vapaa

A

A

2513

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/404

Toimiala

CN 2014

Hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongra
naatti ja muut luonnonhioma-aineet, myös lämpö
käsitellyt
FI

Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian
graniitti) ja muumuistomerkki- ja rakennuskalkki
kivi, jonka näennäinen ominaispaino onvähintään
2,5, sekä alabasteri, myös karkeasti lohkottu tai ai
noastaansahaamalla tai muulla tavalla leikattu suo
rakaiteen tai neliönmuotoisiksi kappaleiksi tai laa
toiksi

Euroopan unionin virallinen lehti

2515

– marmori ja travertiini

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2516 11 00 – – raaka tai karkeasti lohkottu

Teollisuus

vapaa

A

A

2516 12 00 – – ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla lei
kattu suorakaiteen taineliön muotoisiksi kap
paleiksi tai laatoiksi

Teollisuus

vapaa

A

A

2516 20 00 – hiekkakivi

Teollisuus

vapaa

A

A

2516 90 00 – muu muistomerkki- ja rakennuskivi

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2516

Tavaran kuvaus

FI

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu
muistomerkki- jarakennuskivi, myös karkeasti loh
kottu tai ainoastaan sahaamalla taimuulla tavalla
leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappa
leiksitai laatoiksi

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– graniitti

Pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia
tavallisestikäytetään betonin täytekivenä, maantien
kiveämiseen, rautatienrakentamiseen tai muuten
täytekivenä, mukulakivi ja piikivi, myöslämpökäsi
tellyt; kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjättees
tävalmistettu sepeli, myös jos siinä on nimikkeen
ensimmäisessä osassatarkoitettuja aineita; tervase
peli; nimikkeen 2515 tai2516 kivilajeista saadut
rouheet, sirut ja jauheet, myöslämpökäsitellyt

2517 10

– pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jol
laisia tavallisestikäytetään betonin täytekivenä,
maantien kiveämiseen, rautatienrakentamiseen
tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi,
myöslämpökäsitellyt
L 250/405

2517 10 10 – – pikkukivi, sora, mukulakivi ja piikivi

Euroopan unionin virallinen lehti

2517

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2517 10 20 – – kalkkikivet ja dolomiitti, murskatut tai rouhi
tut

Teollisuus

vapaa

A

A

2517 10 80 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2517 20 00 – kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä
valmistettu sepeli,myös jos siinä on alanimik
keessä 2517 10 tarkoitettujaaineita

Teollisuus

vapaa

A

A

2517 30 00 – tervasepeli

Teollisuus

vapaa

A

A

2517 41 00 – – marmorista saadut

Teollisuus

vapaa

A

A

2517 49 00 – – muista kivilajeista saadut

Teollisuus

vapaa

A

A

2518 10 00 – kalsinoimaton ja sintraamaton (raaka) dolomiitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2518 20 00 – kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2518 30 00 – dolomiittisullomassa

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/406

Toimiala

CN 2014

FI

2518

Euroopan unionin virallinen lehti

– nimikkeen 2515 tai 2516 kivilajeista saadut
rouheet,sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt

Dolomiitti, myös kalsinoitu tai sintrattu, myös kar
keasti lohkottu taiainoastaan sahaamalla tai muulla
tavalla suorakaiteen tai neliönmuotoisiksi kappa
leiksi tai laatoiksi leikattu;dolomiittisullomassa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2519 90 10 – – magnesiumoksidi, muu kuin kalsinoitu luon
non magnesiumkarbonaatti

Teollisuus

1,7 %

A

A

2519 90 30 – – perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Teollisuus

vapaa

A

A

2519 90 90 – – muu

Teollisuus

vapaa

A

A

2520 10 00 – kipsikivi; anhydriitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2520 20 00 – kipsi

Teollisuus

vapaa

A

A

2521 00 00 Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään
kalkin tai sementinvalmistukseen

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

2519

Tavaran kuvaus

2519 10 00 – luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti)
2519 90

2522

– muut

Kipsikivi; anhydriitti; kipsi (kipsikiveä tai kalsium
sulfaattia),värjäämätön tai värjätty, myös vähäisiä
kiihdytin- tai hidastinmääriäsisältävä

Euroopan unionin virallinen lehti

2520

FI

Luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti); su
latettu magnesiumoksidi(magnesia); perkipoltettu
(sintrattu) magnesiumoksidi, myös jos siinä onvä
häisiä määriä muita ennen sintrausta lisättyjä oksi
deja; muumagnesiumoksidi, myös puhdas

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydrau
linen kalkki, eikuitenkaan nimikkeen 2825 kalsiu
moksidi ja -hydroksidi
L 250/407

2522 10 00 – sammuttamaton kalkki

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2522 20 00 – sammutettu kalkki

Teollisuus

1,7 %

A

A

2522 30 00 – hydraulinen kalkki

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

2523 21 00 – – valkosementti, myös keinotekoisesti värjätty

Teollisuus

1,7 %

A

A

2523 29 00 – – muu

Teollisuus

1,7 %

A

A

2523 30 00 – aluminaattisementti

Teollisuus

1,7 %

A

A

2523 90 00 – muu hydraulinen sementti

Teollisuus

1,7 %

A

A

2524 10 00 – krokidoliitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2524 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonase
mentti sekä niidenkaltainen hydraulinen sementti,
myös värjätty tai klinkkereinä

2523 10 00 – sementtiklinkkerit

2525

Euroopan unionin virallinen lehti

– portlandsementti

2524

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/408

Toimiala

CN 2014

Asbesti

Kiille, myös säännöttöminä lehtisinä; kiillejätteet
16.9.2016

2525 10 00 – raaka kiille ja säännöttömiksi levyiksi tai lehti
siksi lohkottukiille

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2525 20 00 – kiillejauhe

Teollisuus

vapaa

A

A

2525 30 00 – kiillejätteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2526 10 00 – murskaamattomat ja jauhamattomat

Teollisuus

vapaa

A

A

2526 20 00 – murskatut tai jauhetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2528 00 00 Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoi
dut), ei kuitenkaanluonnonsuolaliuoksista erotetut;
luonnonboorihappo, jossa on boorihappoa
(H3BO3) enintään 85 prosenttia kuiva-aineenpai
nosta

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2529 21 00 – – jossa on enintään 97 painoprosenttia kal
siumfluoridia

Teollisuus

vapaa

A

A

2529 22 00 – – jossa on enemmän kuin 97 painoprosenttia
kalsiumfluoridia

Teollisuus

vapaa

A

A

2529 30 00 – leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti

Teollisuus

vapaa

A

A

2526

Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai aino
astaan sahaamallatai muulla tavalla leikattu suora
kaiteen tai neliön muotoisiksikappaleiksi tai laa
toiksi; talkki

Maasälpä; leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti;
fluorisälpä

2529 10 00 – maasälpä

Euroopan unionin virallinen lehti

2529

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– fluorisälpä

L 250/409

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2530 10 00 – vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamatto
mat

Teollisuus

vapaa

A

A

2530 20 00 – kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsul
faatit)

Teollisuus

vapaa

A

A

2530 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2601 11 00 – – agglomeroimattomat

Teollisuus

vapaa

A

A

2601 12 00 – – agglomeroidut

Teollisuus

vapaa

A

A

2601 20 00 – pasutetut rautapyriitit

Teollisuus

vapaa

A

A

2602 00 00 Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset
mangaanimalmit ja-rikasteet, joissa on mangaania
vähintään 20 prosenttia kuiva-aineenpainosta

Teollisuus

vapaa

A

A

2603 00 00 Kuparimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2604 00 00 Nikkelimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2530

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/410

Toimiala

CN 2014

Muualle kuulumattomat kivennäisaineet

2601

Rautamalmit ja -rikasteet, myös pasutetut rautapy
riitit
– rautamalmit ja -rikasteet, ei kuitenkaan pasutetut
rautapyriitit

Euroopan unionin virallinen lehti

26 RYHMÄ – MALMIT, KUONA JA TUHKA

FI

26

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2605 00 00 Kobolttimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2606 00 00 Alumiinimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2607 00 00 Lyijymalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2608 00 00 Sinkkimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2609 00 00 Tinamalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2610 00 00 Kromimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2611 00 00 Volframimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2612 10 10 – – uraanimalmit ja pikivälke sekä niiden rikas
teet, joissa on enemmän kuin 5 painoprosent
tia uraania (Euratom)

Teollisuus

vapaa

A

A

2612 10 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2612 20 10 – – monatsiitti; uraanitorianiitti ja muut torium
malmit ja -rikasteet,joissa on enemmän kuin
20 painoprosenttia toriumia (Euratom)

Teollisuus

vapaa

A

A

2612 20 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2612

Uraani- ja toriummalmit ja -rikasteet

2612 10

– uraanimalmit ja -rikasteet

2612 20

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– toriummalmit ja -rikasteet

L 250/411

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2613 10 00 – pasutetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2613 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2614 00 00 Titaanimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2615 10 00 – zirkoniummalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2615 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2616 10 00 – hopeamalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2616 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2617 10 00 – antimonimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2617 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2618 00 00 Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyväs
tetty kuona(kuonahiekka)

Teollisuus

vapaa

A

A

2613

2617

Molybdeenimalmit ja -rikasteet

Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit
ja -rikasteet

Jalometallimalmit ja -rikasteet

Euroopan unionin virallinen lehti

2616

Huomautukset

FI

2615

Tavaran kuvaus

L 250/412

Toimiala

CN 2014

Muut malmit ja rikasteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2619 00 20 – raudan tai mangaanin talteenottoon soveltuva
jäte

Teollisuus

vapaa

A

A

2619 00 90 – muu

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 11 00 – – kovasinkki

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 19 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 21 00 – – lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoisetna
kutuksenestoaineseosten lietteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 29 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 30 00 – joissa on pääasiallisesti kuparia

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 40 00 – joissa on pääasiallisesti alumiinia

Teollisuus

vapaa

A

A

2619 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kuona (muu kuin jyvästetty kuona), hehkuhilse ja
muut raudan taiteräksen valmistuksessa syntyvät
jätteet
FI

2620

– joissa on pääasiallisesti sinkkiä

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuonat, tuhka ja jätteet (muut kuin raudan tai te
räksen valmistuksessasyntyvät), joissa on metalleja,
arseenia tai niiden yhdisteitä

– joissa on pääasiallisesti lyijyä

L 250/413

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 99 10 – – – joissa on pääasiallisesti nikkeliä

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 99 20 – – – joissa on pääasiallisesti niobiumia ja tantaa
lia

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 99 40 – – – joissa on pääasiallisesti tinaa

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 99 60 – – – joissa on pääasiallisesti titaania

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 99 95 – – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2621 10 00 – yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat
ja jätteet

Teollisuus

vapaa

A

A

2621 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2620 60 00 – joissa on arseenia, elohopeaa, talliumia tai nii
den sekoituksia jajollaisia käytetään arseenin tai
kyseisten metallien erottamiseen tainiiden ke
miallisten yhdisteiden valmistamiseen

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/414

Toimiala

CN 2014

– muut

2620 91 00 – – joissa on antimonia, berylliumia, kadmiumia,
kromia tai niidensekoituksia

2621

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2620 99

Muu kuona ja tuhka, myös merileväntuhka; yhdys
kuntajätteenpolttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2701 12 10 – – – koksikivihiili

Teollisuus

vapaa

A

A

2701 12 90 – – – muu

Teollisuus

vapaa

A

A

2701 19 00 – – muu kivihiili

Teollisuus

vapaa

A

A

2701 20 00 – briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut
kiinteätpolttoaineet

Teollisuus

vapaa

A

A

2702 10 00 – ruskohiili, myös jauhettu, mutta ei yhteenpuris
tettu

Teollisuus

vapaa

A

A

2702 20 00 – yhteenpuristettu ruskohiili

Teollisuus

vapaa

A

A

2703 00 00 Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

27 RYHMÄ – KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVEN
NÄISÖLJYT JA NIIDENTISLAUSTUOTTEET; BITU
MISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT

2701

Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saa
dut kiinteätpolttoaineet

FI

27

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– kivihiili, myös jauhettu, mutta ei yhteenpuris
tettu
2701 11 00 – – antrasiitti

2702

– – bituminen kivihiili

Euroopan unionin virallinen lehti

2701 12

Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan
gagaatti

L 250/415

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2704 00 10 – kivihiilestä saatu koksi ja puolikoksi

Teollisuus

vapaa

A

A

2704 00 30 – ruskohiilestä saatu koksi ja puolikoksi

Teollisuus

vapaa

A

A

2704 00 90 – muu

Teollisuus

vapaa

A

A

2705 00 00 Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja nii
den kaltaisetkaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja
muut kaasumaiset hiilivedyt

Teollisuus

vapaa

A

A

2706 00 00 Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kiven
näisterva, myösvedetön tai osittain tislattu, myös
ns. preparoitu terva

Teollisuus

vapaa

A

A

2707 10 00 – bentsoli (bentseeni)

Teollisuus

3%

A

A

2707 20 00 – toluoli (tolueeni)

Teollisuus

3%

A

A

2707 30 00 – ksyloli (ksyleenit)

Teollisuus

3%

A

A

2707 40 00 – naftaleeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2707 50 00 – muut aromaattiset hiilivetyseokset, joista ASTM
D 86 -menetelmän avulla250 °C:ssa tislattaessa
tislautuu vähintään 65 tilavuusprosenttia(häviöt
mukaan luettuna)

Teollisuus

3%

A

A

2704 00

Huomautukset

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi
ja puolikoksi,myös yhteenpuristettu; retorttihiili

Euroopan unionin virallinen lehti

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan
tislaustuotteet;niiden kaltaiset tuotteet, joissa aro
maattisten aineosien paino onsuurempi kuin mui
den kuin aromaattisten aineosien paino

FI

2707

Tavaran kuvaus

L 250/416

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– muut

2707 99

FI

2707 91 00 – – kreosoottiöljyt
– – muut
– – – raakaöljyt
raa'at kevytöljyt, joista tislautuu vähin
tään 90 tilavuusprosenttiatislattaessa
200 °C:een

Teollisuus

1,7 %

A

A

2707 99 19 – – – –

muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2707 99 20 – – – rikkipitoiset alkutisleet (sulphuretted top
pings); antraseeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2707 99 50 – – – emäksiset tuotteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

2707 99 80 – – – fenolit

Teollisuus

1,2 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2707 99 11 – – – –

– – – muut
nimikkeen 2803 tuotteiden valmistuk
seen tarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2707 99 99 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2708

Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kiven
näistervastasaatu

2708 10 00 – piki

L 250/417

2707 99 91 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2709 00 10 – luonnonkaasukondensaatit

Teollisuus

vapaa

A

A

2709 00 90 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 12 11 – – – tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 12 15 – – – muilla kuin alanimikkeessä 2710 12 11tar
koitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialli
seen muuntamiseentarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2708 20 00 – pikikoksi

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt,
raa'at

Euroopan unionin virallinen lehti

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt,
muut kuin raa'at;muualle kuulumattomat valmis
teet, joissa on perusaineosana maaöljyjä taibitumi
sista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 pai
noprosenttia; jäteöljyt

– maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt
(muut kuin raa'at)ja muualle kuulumattomat val
misteet, joissa on perusaineosana maaöljyjätai
bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään
70 painoprosenttia, muut kuin biodieseliä sisäl
tävät ja muut kuinjäteöljyt

2710 12

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/418

Toimiala

CN 2014

– – kevyet öljyt ja valmisteet

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muihin tarkoituksiin
erikoisbensiinit

FI

––––
2710 12 21 – – – – –

raskasbensiini

Teollisuus

4,7 %

A

A

2710 12 25 – – – – –

muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

––––

muut
moottoribensiini

2710 12 31 – – – – – –
––––––

lentobensiini
muu, lyijypitoisuus

–––––––

enintään 0,013 g/l

2710 12 41 – – – – – – – –

oktaaniluku (RON) pienempi
kuin 95

Teollisuus

4,7 %

A

A

2710 12 45 – – – – – – – –

oktaaniluku (RON) vähintään
95, mutta pienempi kuin 98

Teollisuus

4,7 %

A

A

2710 12 49 – – – – – – – –

oktaaniluku (RON) vähintään
98

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

–––––––

suurempi kuin 0,013 g/l
oktaaniluku (RON) pienempi
kuin 98

L 250/419

2710 12 51 – – – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

–––––

Tavaran kuvaus

2710 12 59 – – – – – – – –

oktaaniluku (RON) vähintään
98

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,7 %

A

A

suihkumoottoribensiini

Teollisuus

4,7 %

A

A

2710 12 90 – – – – –

muut kevyet öljyt

Teollisuus

4,7 %

A

A

2710 19

FI

2710 12 70 – – – – –

Huomautukset

L 250/420

CN 2014

– – muut
– – – keskiraskaat öljyt
tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 15 – – – –

muilla
kuin
alanimikkeessä
2710 19 11tarkoitetuilla käsittelyillä ta
pahtuvaan kemialliseen muuntamiseen
tarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

––––

muihin tarkoituksiin

–––––

petroli

2710 19 21 – – – – – –

lentopetroli

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 25 – – – – – –

muu

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 29 – – – – –

muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2710 19 11 – – – –

– – – raskasöljyt

2710 19 31 – – – – –

kaasuöljyt
tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

16.9.2016

––––

Tavaran kuvaus

2710 19 35 – – – – –

–––––

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

muihin tarkoituksiin
rikkipitoisuus enintään 0,001 paino
prosenttia

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 46 – – – – – –

rikkipitoisuus
suurempi
kuin
0,001 painoprosenttia, mutta enin
tään 0,002 painoprosenttia

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 47 – – – – – –

rikkipitoisuus
suurempi
kuin
0,002 painoprosenttia, mutta enin
tään 0,1 painoprosenttia

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 48 – – – – – –

rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1 pai
noprosenttia

Teollisuus

3,5 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

2710 19 43 – – – – – –

––––

Huomautukset

FI

muilla
kuin
alanimikkeessä
2710 19 31tarkoitetuilla käsittelyillä
tapahtuvaan kemialliseen muuntami
seentarkoitetut

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

polttoöljyt

2710 19 51 – – – – –

tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 55 – – – – –

muilla
kuin
alanimikkeessä
2710 19 51tarkoitetuilla käsittelyillä
tapahtuvaan kemialliseen muuntami
seentarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

–––––

rikkipitoisuus enintään 0,1 paino
prosentti

L 250/421

2710 19 62 – – – – – –

muihin tarkoituksiin

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1 pai
noprosentti, mutta enintään 1 paino
prosenttia

Teollisuus

3,5 %

A

A

2710 19 68 – – – – – –

rikkipitoisuus suurempi kuin 1 pai
noprosenttia

Teollisuus

3,5 %

A

A

FI

2710 19 64 – – – – – –

Huomautukset

L 250/422

CN 2014

––––

voiteluöljyt; muut öljyt
tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 19 75 – – – – –

muilla
kuin
alanimikkeessä
2710 19 71tarkoitetuilla käsittelyillä
tapahtuvaan kemialliseen muuntami
seentarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

–––––

muihin tarkoituksiin
moottoriöljyt, kompressorivoiteluöl
jyt, turbiinivoiteluöljyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

2710 19 83 – – – – – –

hydrauliikkanesteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

2710 19 85 – – – – – –

valkoöljyt, nestemäinen parafiini

Teollisuus

3,7 %

A

A

2710 19 87 – – – – – –

vaihteisto- ja alennusvaihdeöljyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

2710 19 91 – – – – – –

metallintyöstössä käytettävät öljyt,
muotinirrotusöljyt,korroosionestoöl
jyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

2710 19 93 – – – – – –

sähköeristysöljyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

16.9.2016

2710 19 81 – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

2710 19 71 – – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,7 %

A

A

2710 20 11 – – – rikkipitoisuus enintään 0,001 painoprosent
tia

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 20 15 – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 0,001 paino
prosenttia, mutta enintään 0,002 painopro
senttia

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 20 17 – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 0,002 paino
prosenttia, mutta enintään 0,1 painopro
senttia

Teollisuus

vapaa

A

A

2710 20 19 – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1 painopro
senttia

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

2710 19 99 – – – – – –

2710 20

muut voiteluöljyt ja muut öljyt

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt
(muut kuin raa'at)ja muualle kuulumattomat val
misteet, joissa on perusaineosana maaöljyjätai
bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään
70 painoprosenttia, biodieseliä sisältävät, muut
kuin jäteöljyt

– – kaasuöljyt
Euroopan unionin virallinen lehti

– – polttoöljyt
L 250/423

2710 20 31 – – – rikkipitoisuus enintään 0,1 painoprosentti

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2710 20 35 – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1 painopro
sentti, mutta enintään 1 painoprosenttia

Teollisuus

3,5 %

A

A

2710 20 39 – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 1 painopro
senttia

Teollisuus

3,5 %

A

A

2710 20 90 – – muut öljyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

2710 91 00 – – polykloorattuja bifenyylejä (PCB), polykloorat
tuja terfenyylejä (PCT) tai polybromattuja bife
nyylejä (PBB) sisältävät

Teollisuus

3,5 %

A

A

2710 99 00 – – muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/424

Toimiala

CN 2014

FI

– jäteöljyt

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt
– nesteytetyt

2711 11 00 – – luonnonkaasu eli maakaasu
2711 12

Euroopan unionin virallinen lehti

2711

– – propaani
– – – puhtausaste vähintään 99 prosenttia
moottori- tai muuna polttoaineena käy
tettävä

Teollisuus

8%

A

A

2711 12 19 – – – –

muihin tarkoituksiin

Teollisuus

vapaa

A

A

16.9.2016

2711 12 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muu

tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu

Teollisuus

vapaa

A

A

2711 12 93 – – – –

muilla
kuin
alanimikkeessä
2711 12 91tarkoitetuilla käsittelyillä ta
pahtuvaan kemialliseen muuntamiseen
tarkoitettu

Teollisuus

vapaa

A

A

muihin tarkoituksiin

2711 12 94 – – – – –

puhtausaste suurempi kuin 90 pro
senttia, mutta pienempi kuin 99pro
senttia

Teollisuus

0,7 %

A

A

2711 12 97 – – – – –

muut

Teollisuus

0,7 %

A

A

2711 13 10 – – – tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2711 13 30 – – – muilla kuin alanimikkeessä 2711 13 10tar
koitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialli
seen muuntamiseentarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

0,7 %

A

A

2711 13

– – butaanit

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

FI

2711 12 91 – – – –

– – – muihin tarkoituksiin

puhtausaste suurempi kuin 90 prosent
tia, mutta pienempi kuin 95prosenttia

L 250/425

2711 13 91 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

0,7 %

A

A

2711 14 00 – – eteeni, propeeni, buteeni ja butadieeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2711 19 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2711 21 00 – – luonnonkaasu eli maakaasu

Teollisuus

vapaa

A

A

2711 29 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2712 10 10 – – raaka

Teollisuus

vapaa

A

A

2712 10 90 – – muu

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2711 13 97 – – – –

muut

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/426

Toimiala

CN 2014

– kaasumaisessa tilassa

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, pu
ristettu parafiini(slack wax), otsokeriitti, ruskohiili
vaha, turvevaha ja muutkivennäisvahat sekä niiden
kaltaiset synteettisesti tai muullamenetelmällä val
mistetut tuotteet, myös värjätyt

2712 10

– vaseliini

2712 20

Euroopan unionin virallinen lehti

2712

– vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä si
sältävä parafiini
16.9.2016

2712 20 10 – – synteettinen parafiini, jonka molekyylipaino
on vähintään 460, muttaenintään 1 560

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

2712 90 11 – – – raa'at

Teollisuus

0,7 %

A

A

2712 90 19 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

2712 20 90 – – muu
– muut

FI

2712 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – otsokeriitti, ruskohiilivaha
(luonnontuotteet)

tai

turvevaha

– – – raa'at
2712 90 31 – – – –

tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2712 90 33 – – – –

muilla kuin alanimikkeessä 2712 90 31
tarkoitetuillakäsittelyillä tapahtuvaan ke
mialliseen muuntamiseen tarkoitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2712 90 39 – – – –

muihin tarkoituksiin

Teollisuus

0,7 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– – – muut
1-alkeenien seos, joka sisältää vähintään
80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden
ketjun pituus on vähintään 24 mutta
enintään 28 hiiliatomia

Teollisuus

vapaa

A

A

2712 90 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

L 250/427

2712 90 91 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2713 11 00 – – kalsinoimaton

Teollisuus

vapaa

A

A

2713 12 00 – – kalsinoitu

Teollisuus

vapaa

A

A

2713 20 00 – maaöljybitumi

Teollisuus

vapaa

A

A

2713 90 10 – – nimikkeen 2803 tuotteiden valmistukseen tar
koitetut

Teollisuus

vapaa

A

A

2713 90 90 – – muut

Teollisuus

0,7 %

A

A

2714 10 00 – bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka

Teollisuus

vapaa

A

A

2714 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2715 00 00 Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitu
miin, kivennäistervaantai kivennäistervapikeen pe
rustuvat bitumiset seokset (esim.bitumimastiksi ja
”cut-backs”)

Teollisuus

vapaa

A

A

2713

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/428

Toimiala

CN 2014

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen
tai bitumisistakivennäisistä saatujen öljyjen jäte
tuotteet
FI

– maaöljykoksi

2714

– muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä
saatujen öljyjenjätetuotteet

Euroopan unionin virallinen lehti

2713 90

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja
bitumipitoinenhiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2801 10 00 – kloori

Teollisuus

5,5 %

A

A

2801 20 00 – jodi

Teollisuus

vapaa

A

A

2801 30 10 – – fluori

Teollisuus

5%

A

A

2801 30 90 – – bromi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2802 00 00 Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

Teollisuus

4,6 %

A

A

2803 00 00 Hiili (kimrööki ja muut, muualle kuulumattomat
hiilen muodot)

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

2716 00 00 Sähköenergia
VI

VI JAKSO – KEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN
LIITTYVÄN TEOLLISUUDENTUOTTEET

28

28 RYHMÄ – KEMIALLISET ALKUAINEET JA
EPÄORGAANISET YHDISTEET;JALOMETALLIEN,
HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTII
VISTEN ALKUAINEIDENJA ISOTOOPPIEN OR
GAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET

2801 30

– fluori; bromi

Vety, jalokaasut ja muut epämetallit

2804 10 00 – vety

L 250/429

2804

Fluori, kloori, bromi ja jodi

Euroopan unionin virallinen lehti

I. KEMIALLISET ALKUAINEET
2801

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5%

A

A

2804 29 10 – – – helium

Teollisuus

vapaa

A

A

2804 29 90 – – – muut

Teollisuus

5%

A

A

2804 30 00 – typpi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2804 40 00 – happi

Teollisuus

5%

A

A

2804 50 10 – – boori

Teollisuus

5,5 %

A

A

2804 50 90 – – telluuri

Teollisuus

2,1 %

A

A

2804 61 00 – – jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia
piitä

Teollisuus

vapaa

A

A

2804 69 00 – – muu

Teollisuus

5,5 %

A

A

2804 70 00 – fosfori

Teollisuus

5,5 %

A

A

2804 80 00 – arseeni

Teollisuus

2,1 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/430

Toimiala

CN 2014

– jalokaasut

2804 29

– – muut

– boori; telluuri

Euroopan unionin virallinen lehti

2804 50

FI

2804 21 00 – – argon

– pii

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2805 11 00 – – natrium

Teollisuus

5%

A

A

2805 12 00 – – kalsium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2805 19 10 – – – strontium ja barium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2805 19 90 – – – muut

Teollisuus

4,1 %

A

A

2805 30 10 – – keskinäiset seokset tai lejeeringit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2805 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

2805 40 10 – – pulloissa, joiden nettotilavuus on 34,5 kg
(standardipaino) ja joidenpullokohtainen FOBarvo on enintään 224 EUR

Teollisuus

3%

A

A

2805 40 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2804 90 00 – seleeni
Alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametal
lit, skandium jayttrium, myös näiden aineiden kes
kinäiset seokset ja lejeeringit;elohopea

FI

2805

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– alkali- ja maa-alkalimetallit

2805 30

2805 40

– – muut

– harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium,
myös näiden aineidenkeskinäiset seokset ja lejee
ringit

Euroopan unionin virallinen lehti

2805 19

– elohopea

L 250/431

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2806 10 00 – kloorivety (kloorivetyhappo)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2806 20 00 – klooririkkihappo

Teollisuus

5,5 %

A

A

2807 00 00 Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)

Teollisuus

3%

A

A

2808 00 00 Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2809 10 00 – difosforipentoksidi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2809 20 00 – fosforihappo ja polyfosforihapot

Teollisuus

5,5 %

A

A

2810 00 10 – dibooritrioksidi

Teollisuus

vapaa

A

A

2810 00 90 – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/432

Toimiala

CN 2014

II. EPÄORGAANISET HAPOT JA EPÄORGAANI
SET EPÄMETALLIEN HAPPIYHDISTEET

2810 00

2811

Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); kloo
ririkkihappo

Difosforipentoksidi; fosforihappo ja polyfosforiha
pot, myöskemiallisesti määrittelemättömät

Euroopan unionin virallinen lehti

2809

FI

2806

Boorioksidit; boorihapot

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset
epämetallienhappiyhdisteet

2811 11 00 – – fluorivety (fluorivetyhappo)

16.9.2016

– muut epäorgaaniset hapot

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2811 19 10 – – – bromivety (bromivetyhappo)

Teollisuus

vapaa

A

A

2811 19 20 – – – syaanivety (syaanivetyhappo)

Teollisuus

5,3 %

A

A

2811 19 80 – – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

2811 21 00 – – hiilidioksidi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2811 22 00 – – piidioksidi

Teollisuus

4,6 %

A

A

2811 29 05 – – – rikkidioksidi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2811 29 10 – – – rikkitrioksidi (rikkianhydridi); diarseenit
rioksidi

Teollisuus

4,6 %

A

A

2811 29 30 – – – typpioksidit

Teollisuus

5%

A

A

2811 29 90 – – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2811 19

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

FI

– muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2811 29

III. EPÄMETALLIEN HALOGEENI- JA RIKKIYH
DISTEET
2812

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit

2812 10

– kloridit ja kloridioksidit

2812 10 11 – – – fosforitrikloridioksidi (fosforyylitrikloridi)

L 250/433

– – fosfori

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2812 10 15 – – – fosforitrikloridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 10 16 – – – fosforipentakloridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 10 18 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 10 91 – – – dirikkidikloridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 10 93 – – – rikkidikloridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 10 94 – – – fosgeeni (karbonyylikloridi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 10 95 – – – tionyylidikloridi (tionnyylikloridi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 10 99 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2812 90 00 – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2813 90 10 – – fosforisulfidit, kaupallinen fosforitrisulfidi

Teollisuus

5,3 %

A

A

2813 90 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/434

Toimiala

CN 2014

– – muut

Epämetallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi

2813 10 00 – hiilidisulfidi (rikkihiili)
2813 90

Euroopan unionin virallinen lehti

2813

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2814 10 00 – vedetön ammoniakki

Teollisuus

5,5 %

A

A

2814 20 00 – ammoniakin vesiliuos

Teollisuus

5,5 %

A

A

2815 11 00 – – kiinteä

Teollisuus

5,5 %

A

A

2815 12 00 – – vesiliuoksena (natronlipeä)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2815 20 00 – kaliumhydroksidi (kaustinen kali)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2815 30 00 – natrium- ja kaliumperoksidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2816 10 00 – magnesiumhydroksidi ja -peroksidi

Teollisuus

4,1 %

A

A

2816 40 00 – strontium- jabariumoksidit, -hydroksidit ja -pe
roksidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2817 00 00 Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

IV. EPÄORGAANISET EMÄKSET JA METALLIOK
SIDIT, -HYDROKSIDIT JA-PEROKSIDIT

2815

FI

2814

Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena

– natriumhydroksidi (kaustinen sooda)

2816

Euroopan unionin virallinen lehti

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhyd
roksidi (kaustinen kali);natrium- ja kaliumperoksi
dit

Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja
bariumoksidit,-hydroksidit ja -peroksidit

L 250/435

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2818 10 11 – – – jossa läpimitaltaan yli 10 mm:n suuruisten
kappaleiden osuuskokonaispainosta on alle
50 prosenttia

Teollisuus

5,2 %

A

A

2818 10 19 – – – jossa läpimitaltaan yli 10 mm:n suuruisten
kappaleiden osuuskokonaispainosta on vä
hintään 50 prosenttia

Teollisuus

5,2 %

A

A

2818 10 91 – – – jossa läpimitaltaan yli 10 mm:n suuruisten
kappaleiden osuuskokonaispainosta on alle
50 prosenttia

Teollisuus

5,2 %

A

A

2818 10 99 – – – jossa läpimitaltaan yli 10 mm:n suuruisten
kappaleiden osuuskokonaispainosta on vä
hintään 50 prosenttia

Teollisuus

5,2 %

A

A

2818 20 00 – alumiinioksidi, muu kuin keinotekoinen korundi

Teollisuus

4%

A

A

2818 30 00 – alumiinihydroksidi

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2818

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrit
telemätön;alumiinioksidi; alumiinihydroksidi

2818 10

– keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti mää
rittelemätön

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/436

Toimiala

CN 2014

– – jonka alumiinioksidipitoisuus on vähintään
98,5 painoprosenttia

Kromioksidit ja -hydroksidit

2819 10 00 – kromitrioksidi

16.9.2016

2819

Euroopan unionin virallinen lehti

– – jonka alumiinioksidipitoisuus on alle 98,5 pai
noprosenttia

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2819 90 10 – – kromidioksidi

Teollisuus

3,7 %

A

A

2819 90 90 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,3 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2821 10 00 – rautaoksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

4,6 %

A

A

2821 20 00 – maavärit

Teollisuus

4,6 %

A

A

2822 00 00 Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolt
tioksidit

Teollisuus

4,6 %

A

A

2823 00 00 Titaanioksidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2819 90

– muut

Mangaanioksidit

2820 10 00 – mangaanidioksidi
– muut

2820 90 10 – – mangaanioksidi, joka sisältää
77 painoprosenttiamangaania

vähintään

2820 90 90 – – muut
2821

Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijymönjä

2824 10 00 – lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti)

L 250/437

2824

Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on
vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa las
kettuna Fe2O3:na

Euroopan unionin virallinen lehti

2820 90

Huomautukset

FI

2820

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2825 10 00 – hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epä
orgaaniset suolat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2825 20 00 – litiumoksidi ja -hydroksidi

Teollisuus

5,3 %

A

A

2825 30 00 – vanadiinioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2825 40 00 – nikkelioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

vapaa

A

A

2825 50 00 – kuparioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

3,2 %

A

A

2825 60 00 – germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2825 70 00 – molybdeenioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

5,3 %

A

A

2825 80 00 – antimonioksidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2824 90 00 – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2825 90

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäor
gaaniset suolat; muutepäorgaaniset emäkset; muut
metallioksidit, -hydroksidit ja-peroksidit

FI

2825

Huomautukset

L 250/438

Toimiala

CN 2014

– muut
– – kalsiumoksidi, -hydroksidi ja -peroksidi

16.9.2016

2825 90 11 – – – kalsiumhydroksidi, puhtausaste kuiva-ai
neen painosta vähintään 98 %, hiukkasina,
joista: – enintään 1 painoprosentti on kool
taanyli 75 mikrometriä ja – enintään 4 pai
noprosenttia on kooltaan alle 1,3 mikro
metriä

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2825 90 19 – – – muut

Teollisuus

4,6 %

A

A

2825 90 20 – – berylliumoksidi ja -hydroksidi

Teollisuus

5,3 %

A

A

2825 90 40 – – volframioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

4,6 %

A

A

2825 90 60 – – kadmiumoksidi

Teollisuus

vapaa

A

A

2825 90 85 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,3 %

A

A

2826 19 10 – – – ammonium tai natrium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2826 19 90 – – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2826 90 10 – – dikaliumheksafluorosirkonaatti

Teollisuus

5%

A

A

2826 90 80 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

V. EPÄORGAANISTEN HAPPOJEN JA METALLIEN
SUOLAT JA PEROKSISUOLAT
2826

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit
muutkompleksifluorisuolat

ja

– fluoridit
2826 12 00 – – alumiini
2826 19

– – muut

2826 30 00 – natriumheksafluoroaluminaatti
kryoliitti)
2826 90

(synteettinen

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
L 250/439

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2827 10 00 – ammoniumkloridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2827 20 00 – kalsiumkloridi

Teollisuus

4,6 %

A

A

2827 31 00 – – magnesium

Teollisuus

4,6 %

A

A

2827 32 00 – – alumiini

Teollisuus

5,5 %

A

A

2827 35 00 – – nikkeli

Teollisuus

5,5 %

A

A

2827 39 10 – – – tina

Teollisuus

4,1 %

A

A

2827 39 20 – – – rauta

Teollisuus

2,1 %

A

A

2827 39 30 – – – koboltti

Teollisuus

5,5 %

A

A

2827 39 85 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

2827

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/440

Toimiala

CN 2014

Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromi
dit jabromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit
FI

– muut kloridit

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2827 39

– kloridioksidit ja kloridihydroksidit
2827 41 00 – – kupari
– – muut

2827 49 10 – – – lyijy

16.9.2016

2827 49

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,3 %

A

A

2827 51 00 – – natrium- ja kaliumbromidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2827 59 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2827 60 00 – jodidit ja jodidioksidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2828 10 00 – kaupallinen kalsiumhypokloriitti ja muut kal
siumhypokloriitit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2828 90 00 – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2829 11 00 – – natrium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2829 19 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2829 90 10 – – perkloraatit

Teollisuus

4,8 %

A

A

2829 90 40 – – kalium- ja natriumbromaatit

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2827 49 90 – – – muut

2829

Hypokloriitit; kaupallinen
kloriitit;hypobromiitit

kalsiumhypokloriitti;

Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit;
jodaatit japerjodaatit

Euroopan unionin virallinen lehti

2828

FI

– bromidit ja bromidioksidit

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– kloraatit

2829 90

– muut

L 250/441

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2830 90 11 – – kalsium-, antimoni- ja rautasulfidit

Teollisuus

4,6 %

A

A

2830 90 85 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2831 10 00 – natrium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2831 90 00 – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2832 10 00 – natriumsulfiitit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2832 20 00 – muut sulfiitit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2832 30 00 – tiosulfaatit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2829 90 80 – – muut
Sulfidit; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittele
mättömät

2830 10 00 – natriumsulfidit
2830 90

2832

2833

– muut

Ditioniitit ja sulfoksylaatit

Sulfiitit; tiosulfaatit

Euroopan unionin virallinen lehti

2831

FI

2830

Huomautukset

L 250/442

Toimiala

CN 2014

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)

2833 11 00 – – dinatriumsulfaatti

16.9.2016

– natriumsulfaatit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2833 21 00 – – magnesium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2833 22 00 – – alumiini

Teollisuus

5,5 %

A

A

2833 24 00 – – nikkeli

Teollisuus

5%

A

A

2833 25 00 – – kupari

Teollisuus

3,2 %

A

A

2833 27 00 – – barium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2833 29 20 – – – kadmium; kromi; sinkki

Teollisuus

5,5 %

A

A

2833 29 30 – – – koboltti; titaani

Teollisuus

5,3 %

A

A

2833 29 60 – – – lyijy

Teollisuus

4,6 %

A

A

2833 29 80 – – – muut

Teollisuus

5%

A

A

2833 30 00 – alunat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2833 40 00 – peroksosulfaatit (persulfaatit)

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2833 19 00 – – muut

Nitriitit; nitraatit

2834 10 00 – nitriitit

L 250/443

2834

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2833 29

FI

– muut sulfaatit

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2834 29 20 – – – barium; beryllium; kadmium; koboltti; nik
keli; lyijy

Teollisuus

5,5 %

A

A

2834 29 40 – – – kupari

Teollisuus

4,6 %

A

A

2834 29 80 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 22 00 – – mono- tai dinatrium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 24 00 – – kalium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 25 00 – – kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 26 00 – – muut kalsiumfosfaatit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/444

Toimiala

CN 2014

– nitraatit

2834 29

– – muut

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja
fosfaatit;polyfosfaatit, myös kemiallisesti määritte
lemättömät

2835 10 00 – fosfinaatit (hypofosfiitit) ja fosfonaatit (fosfiitit)

Euroopan unionin virallinen lehti

2835

FI

2834 21 00 – – kalium

– fosfaatit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2835 29 10 – – – triammonium

Teollisuus

5,3 %

A

A

2835 29 30 – – – tinatrium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 29 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 31 00 – – natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 39 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2836 20 00 – dinatriumkarbonaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

2836 30 00 – natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2836 40 00 – kaliumkarbonaatit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2836 50 00 – kalsiumkarbonaatti

Teollisuus

5%

A

A

2836 60 00 – bariumkarbonaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

2835 29

Tavaran kuvaus

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit);
kaupallinenammoniumkarbonaatti, jossa on am
moniumkarbamaattia

FI

– polyfosfaatit

2836

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/445

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2836 91 00 – – litiumkarbonaatit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2836 92 00 – – strontiumkarbonaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/446

Toimiala

CN 2014

– muut

– – muut

2836 99 11 – – – –

magnesium; kupari

Teollisuus

3,7 %

A

A

2836 99 17 – – – –

muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2837 11 00 – – natrium

Teollisuus

5,5 %

A

A

2837 19 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2837 20 00 – kompleksisyanidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2836 99 90 – – – peroksokarbonaatit (perkarbonaatit)

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – karbonaatit

2837

FI

2836 99

Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit

– syanidit ja syanidioksidit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2839 11 00 – – natriummetasilikaatit

Teollisuus

5%

A

A

2839 19 00 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

2839 90 00 – muut

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2840 19 10 – – – dinatriumtetraboraattipentahydraatti

Teollisuus

vapaa

A

A

2840 19 90 – – – muu

Teollisuus

5,3 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2839

Tavaran kuvaus

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit

FI

– natrium

Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit)

– dinatriumtetraboraatti (puhdistettu booraksi)

2840 11 00 – – vedetön

2840 19

2840 20

Euroopan unionin virallinen lehti

2840

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muu

– muut boraatit
L 250/447

2840 20 10 – – natriumboraatit, vedettömät

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2840 20 90 – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

2840 30 00 – peroksoboraatit (perboraatit)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841 30 00 – natriumdikromaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841 50 00 – muut kromaatit ja dikromaatit; peroksokromaa
tit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841 61 00 – – kaliumpermanganaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841 69 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841 70 00 – molybdaatit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841 80 00 – volframaatit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841 90 30 – – sinkaatit ja vanadaatit

Teollisuus

4,6 %

A

A

2841 90 85 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2841

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen
suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

– manganiitit, manganaatit ja permanganaatit

2841 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/448

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2842 90 10 – – seleenihappojen ja telluurihappojen suolat,
kaksoissuolat jakompleksisuolat

Teollisuus

5,3 %

A

A

2842 90 80 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2843 10 10 – – hopea

Teollisuus

5,3 %

A

A

2843 10 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2842

Tavaran kuvaus

2842 10 00 – kaksois- ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien
aluminosilikaatit, myöskemiallisesti määrittele
mättömät
2842 90

FI

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen
muut suolat (mukaan lukienaluminosilikaatit,
myös kemiallisesti määrittelemättömät), muut kui
natsidit

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

2843

Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset
tai orgaanisetyhdisteet, myös kemiallisesti määritte
lemättömät; jalometallienamalgaamat

2843 10

– kolloidiset jalometallit

Euroopan unionin virallinen lehti

VI. SEKALAISTA

– hopeayhdisteet
L 250/449

2843 21 00 – – hopeanitraatti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2843 29 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2843 30 00 – kultayhdisteet

Teollisuus

3%

A

A

2843 90 10 – – amalgaamat

Teollisuus

5,3 %

A

A

2843 90 90 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

2844 10 10 – – – viimeistelemätön; jätteet ja romu (i)

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 10 30 – – – työstetty (Euratom)

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 10 50 – – ferrouraani

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 10 90 – – muut (Euratom)

Teollisuus

vapaa

A

A

2843 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/450

Toimiala

CN 2014

– muut yhdisteet; amalgaamat

Radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktii
viset isotoopit(myös halkeamiskelpoiset ja hyötöai
neena käytettävät kemiallisetalkuaineet ja isotoopit)
sekä niiden yhdisteet; näitä tuotteitasisältävät seok
set ja jätteet

2844 10

– luonnonuraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dis
persiot (myöskermetit), keraamiset tuotteet ja
seokset, joissa on luonnonuraania tailuonnonu
raaniyhdisteitä

Euroopan unionin virallinen lehti

2844

– – luonnonuraani

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2844 20 25 – – – ferrouraani

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 20 35 – – – muut (Euratom)

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 20

Tavaran kuvaus

FI

– U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; pluto
nium ja sen yhdisteet;seosmetallit, dispersiot
(myös kermetit), keraamiset tuotteet jaseokset,
joissa on U-235-rikasteista uraania, plutoniumia
tai näidentuotteiden yhdisteitä

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet;
seosmetallit, dispersiot(myös kermetit), keraa
miset tuotteet ja seokset, joissa onU-235-ri
kasteista uraania, tai näiden tuotteiden yhdis
teitä
Euroopan unionin virallinen lehti

– – plutonium ja sen yhdisteet, seosmetallit, dis
persiot (myös kermetit),keraamiset tuotteet ja
seokset, joissa on plutoniumia tai näidentuot
teiden yhdisteitä

– – – uraanin ja plutoniumin seokset

ferrouraani

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 20 59 – – – –

muut (Euratom)

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 20 99 – – – muut

L 250/451

2844 20 51 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2844 30 11 – – – kermetit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2844 30 19 – – – muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 30

Tavaran kuvaus

FI

– U-235:n suhteen köyhdytetty uraani ja sen yh
disteet; torium ja senyhdisteet; seosmetallit, dis
persiot (myös kermetit), keraamiset tuotteetja
seokset, joissa on U-235:n suhteen köyhdytettyä
uraania, toriumia tainäiden tuotteiden yhdisteitä

Huomautukset

L 250/452

Toimiala

CN 2014

– – U-235:n suhteen köyhdytetty uraani; seosme
tallit, dispersiot (myöskermetit), keraamiset
tuotteet ja seokset, joissa on U-235:n suhteen
köyhdytettyä uraania tai sen yhdisteitä

2844 30 51 – – – kermetit

Euroopan unionin virallinen lehti

– – torium; seosmetallit, dispersiot (myös kerme
tit), keraamiset tuotteetja seokset, joissa on to
riumia tai sen yhdisteitä

– – – muut

2844 30 55 – – – –

––––

työstetty

tangot, profiilit, langat, levyt ja nauhat
(Euratom)

16.9.2016

2844 30 61 – – – – –

viimeistelemätön, jätteet ja romu (Eura
tom)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 30 91 – – – U-235:n suhteen köyhdytetyt uraanin yh
disteet ja toriumin yhdisteet,myös keske
nään sekoitettuina (Euratom), eivät kuiten
kaan toriuminsuolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 30 99 – – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 40 20 – – – keinotekoiset radioaktiiviset isotoopit (Eura
tom)

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 40 30 – – – keinotekoisten radioaktiivisten isotooppien
yhdisteet (Euratom)

Teollisuus

vapaa

A

A

2844 40 80 – – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2844 30 69 – – – – –

muut (Euratom)

– radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet,
muut kuinalanimikkeisiin 2844 10, 2844 20
ja2844 30 kuuluvat; seosmetallit, dispersiot
(myöskermetit), keraamiset tuotteet ja seokset,
joissa on näitä alkuaineita,isotooppeja tai yhdis
teitä; radioaktiiviset jätteet

2844 40 10 – – U-233:sta peräisin oleva uraani ja sen yhdis
teet; seosmetallit,dispersiot (myös kermetit),
keraamiset tuotteet ja U-233:sta tai tämän
tuotteen yhdisteistä peräisin olevat seokset ja
yhdisteet

Euroopan unionin virallinen lehti

2844 40

FI

– – U-235:n suhteen köyhdytetyn uraanin yhdis
teet ja toriumin yhdisteet,myös keskenään se
koitettuina

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/453

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2845 90 10 – – deuterium ja sen yhdisteet; vety ja sen yhdis
teet,deuteriumrikasteiset; näitä tuotteita sisäl
tävät seokset ja liuokset(Euratom)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2845 90 90 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2846 10 00 – ceriumyhdisteet

Teollisuus

3,2 %

A

A

2846 90 00 – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

2847 00 00 Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella

Teollisuus

5,5 %

A

A

2848 00 00 Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei
kuitenkaanferrofosfidi

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2844 50 00 – ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaineelementit (panokset)(Euratom)

Huomautukset

L 250/454

Toimiala

CN 2014

FI

2845

Muut kuin nimikkeen 2844 isotoopit; tällaisten
isotooppienepäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet,
myös kemiallisestimäärittelemättömät

2845 10 00 – raskas vesi (deuteriumoksidi) (Euratom)

2846

– muut

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin
tai näiden metallienseosten epäorgaaniset ja orgaa
niset yhdisteet

Euroopan unionin virallinen lehti

2845 90

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2849 10 00 – kalsiumin

Teollisuus

5,5 %

A

A

2849 20 00 – piin

Teollisuus

5,5 %

A

A

2849 90 10 – – boorin

Teollisuus

4,1 %

A

A

2849 90 30 – – volframin

Teollisuus

5,5 %

A

A

2849 90 50 – – alumiinin; kromin; molybdeenin; vanadiinin;
tantaalin; titaanin

Teollisuus

5,5 %

A

A

2849 90 90 – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

2850 00 20 – hydridit; nitridit

Teollisuus

4,6 %

A

A

2850 00 60 – atsidit; silisidit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2850 00 90 – boridit

Teollisuus

5,3 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2849

2852

Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

– muiden aineiden

Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös
kemiallisestimäärittelemättömät, muut kuin yhdis
teet, jotka ovat myös nimikkeen2849 karbideja

2852 10 00 – kemiallisesti määritellyt

L 250/455

Epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet,
myös kemiallisestimääritellyt, ei kuitenkaan amal
gaamat

Euroopan unionin virallinen lehti

2850 00

Huomautukset

FI

2849 90

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2853 00 10 – tislattu vesi sekä vesi sähkön- tai lämmönjohto
kyvyn mittaamista vartenja puhtaudeltaan sitä
vastaava vesi

Teollisuus

2,7 %

A

A

2853 00 30 – nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on pois
tettu); puristettuilma

Teollisuus

4,1 %

A

A

2853 00 50 – syaanikloridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2853 00 90 – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2901 21 00 – – eteeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2901 22 00 – – propeeni (propyleeni)

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2852 90 00 – muut

29 RYHMÄ – ORGAANISET KEMIALLISET YH
DISTEET

Euroopan unionin virallinen lehti

29

Muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi,
vesi sähkön- tailämmönjohtokyvyn mittaamista
varten ja puhtaudeltaan sitä vastaavavesi), neste
mäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu);
puristettuilma; amalgaamat, ei kuitenkaan jalome
talliamalgaamat

FI

2853 00

Huomautukset

L 250/456

Toimiala

CN 2014

I. HIILIVEDYT JA NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-,
NITRO- JANITROSOJOHDANNAISET
2901

Asykliset hiilivedyt

2901 10 00 – tyydyttyneet
– tyydyttymättömät

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2901 23 00 – – buteeni ja sen isomeerit

Teollisuus

vapaa

A

A

2901 24 00 – – 1,3-butadieeni ja isopreeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2901 29 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 11 00 – – sykloheksaani

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 19 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 20 00 – bentseeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 30 00 – tolueeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 41 00 – – o–ksyleeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 42 00 – – m–ksyleeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 43 00 – – p–ksyleeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 44 00 – – ksyleeni-isomeerien seokset

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 50 00 – styreeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 60 00 – etyylibentseeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902 70 00 – kumeeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2902

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Sykliset hiilivedyt
– syklaanit, sykleenit ja sykloterpeenit

Euroopan unionin virallinen lehti

– ksyleenit

L 250/457

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2903 11 00 – – kloorimetaani (metyylikloridi) ja kloorietaani
(etyylikloridi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 12 00 – – dikloorimetaani (metyleenikloridi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 13 00 – – kloroformi (trikloorimetaani)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 14 00 – – hiilitetrakloridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 15 00 – – eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 19 10 – – – 1,1,1-trikloorietaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 19 80 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 21 00 – – vinyylikloridi (kloorieteeni)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 22 00 – – trikloorieteeni

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 23 00 – – tetrakloorieteeni (perkloorieteeni)

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2902 90 00 – muut
Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset

FI

2903

Huomautukset

L 250/458

Toimiala

CN 2014

– asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet kloorijohdan
naiset

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2903 19

– asyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät kloori
johdannaiset

16.9.2016

Tavaran kuvaus

2903 29 00 – – muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 31 00 – – eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani)
2903 39

FI

– asyklisten hiilivetyjen fluori-, bromi- ja jodijoh
dannaiset

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut
– – – bromidit
bromimetaani (metyylibromidi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 39 15 – – – –

dibromimetaani

Teollisuus

vapaa

A

A

2903 39 19 – – – –

muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 71 00 – – klooridifluorimetaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 72 00 – – diklooritrifluorietaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 73 00 – – dikloorifluorietaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 74 00 – – klooridifluorietaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 75 00 – – diklooripentafluoripropaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 39 90 – – – fluoridit ja jodidit

Euroopan unionin virallinen lehti

2903 39 11 – – – –

– asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset,
jotka sisältävätvähintään kaksi erilaista halogee
nia

L 250/459

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2903 76 10 – – – bromiklooridifluorimetaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 76 20 – – – bromitrifluorimetaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 76 90 – – – dibromitetrafluorietaanit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 77 10 – – – trikloorifluorimetaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 77 20 – – – diklooridifluorimetaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 77 30 – – – triklooritrifluorietaanit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 77 40 – – – diklooritetrafluorietaanit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 77 50 – – – klooripentafluorietaani

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 77 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 78 00 – – muut perhalogeenijohdannaiset

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 76

– – bromiklooridifluorimetaani, bromitrifluori
metaani jadibromitetrafluorietaani

– – muut, ainoastaan fluori- ja klooriperhalogee
nijohdannaiset
Euroopan unionin virallinen lehti

2903 79

Huomautukset

FI

2903 77

Tavaran kuvaus

L 250/460

Toimiala

CN 2014

– – muut
– – – ainoastaan fluorilla ja kloorilla halogenoi
dut
metaani, etaani, propaani (HCFC-yhdis
teet)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 79 19 – – – –

muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

16.9.2016

2903 79 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – ainoastaan fluorilla ja bromilla halogenoi
dut
Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 79 29 – – – –

muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

(HCH

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 82 00 – – aldriini (ISO), klordaani (ISO) ja heptakloori
(ISO)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 89 10 – – – 1,2-dibromi-4-(1,2-dibromietyyli)syklohek
saani;tetrabromisykloktaanit

Teollisuus

vapaa

A

A

2903 89 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 91 00 – – klooribentseeni, o-diklooribentseeni ja p-dik
looribentseeni

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 92 00 – – heksaklooribentseeni (ISO) ja DDT (ISO) (klo
fenotaani (INN),1,1,1-trikloori-2,2-bis-(p-kloo
rifenyyli)etaani)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 79 90 – – – muut
– syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenihiilivetyjen
halogeenijohdannaiset
2903 81 00 – – 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani
(ISO)), myös lindaani (ISO,INN)

2903 89

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

metaani, etaani, propaani

FI

2903 79 21 – – – –

– aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset

L 250/461

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2903 99 10 – – – 2,3,4,5,6-pentabromietyylibentseeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2903 99 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2904 10 00 – johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulfo
ryhmiä, niiden suolat jaetyyliesterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2904 20 00 – johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitrotainitrosoryhmiä

Teollisuus

5,5 %

A

A

2904 90 40 – – trikloorinitrometaani (klooripikriini)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2904 90 95 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 11 00 – – metanoli (metyylialkoholi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 12 00 – – 1-propanoli (propyylialkoholi) ja 2-propanoli
(isopropyylialkoholi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2903 99

– – muut

Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset,
myöshalogenoidut

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2904 90

Huomautukset

FI

2904

Tavaran kuvaus

L 250/462

Toimiala

CN 2014

II. ALKOHOLIT JA NIIDEN HALOGEENI-,
SULFO-, NITRO- JANITROSOJOHDANNAISET
2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- janitrosojohdannaiset
– tyydyttyneet yksiarvoiset alkoholit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 14 10 – – – 2-metyyli-2-propanoli (tert–butyylialkoholi)

Teollisuus

4,6 %

A

A

2905 14 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 16 20 – – – oktan-2-oli

Teollisuus

vapaa

A

A

2905 16 85 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 17 00 – – 1-dodekanoli (lauryylialkoholi),1-heksadeka
noli (setyylialkoholi) ja 1oktadekanoli (stea
ryylialkoholi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 19 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 29 10 – – – allyylialkoholi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 29 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2905 13 00 – – 1-butanoli (n-butyylialkoholi)

2905 16

– – muut butanolit

FI

2905 14

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – oktanoli (oktyylialkoholi) ja sen isomeerit

Euroopan unionin virallinen lehti

– tyydyttymättömät yksiarvoiset alkoholit
2905 22 00 – – asykliset terpeenialkoholit
2905 29

– – muut

2905 31 00 – – eteeniglykoli (etaanidioli)

L 250/463

– diolit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 39 20 – – – butaani-1,3-dioli

Teollisuus

vapaa

A

A

2905 39 25 – – – butaani-1,4-dioli

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli

Teollisuus

vapaa

A

A

2905 39 95 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 41 00 – – 2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli
(trimetylolipropaani)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 42 00 – – pentaerytritoli

Teollisuus

5,5 %

A

A

2905 43 00 – – mannitoli

Maatalous

9,6 %
+ 125,8 EUR/
100 kg

9%
+ 125,8 EUR/
100 kg

A

Tavaran kuvaus

2905 32 00 – – propeeniglykoli (propaani-1,2-dioli)
– – muut

FI

2905 39

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut moniarvoiset alkoholit

2905 44

Huomautukset

L 250/464

Toimiala

CN 2014

– – D-glusitoli (sorbitoli)
– – – vesiliuoksena
jossa on enintään 2 painoprosenttia DmannitoliaD-glusitoli-pitoisuudesta las
kettuna

Maatalous

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7%
+ 16,1 EUR/
100 kg

A

2905 44 19 – – – –

muut

Maatalous

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

A

16.9.2016

2905 44 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
Maatalous

7,7 %
+ 23 EUR/
100 kg

7%
+ 23 EUR/
100 kg

A

2905 44 99 – – – –

muut

Maatalous

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

A

2905 45 00 – – glyseroli

Maatalous

3,8 %

A

A

2905 49 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2905 59 91 – – – 2,2-bis(bromimetyyli)propaanidioli

Teollisuus

vapaa

A

A

2905 59 98 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

– asyklisten alkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset
2905 51 00 – – etklorvinoli (INN)
2905 59

2906

Euroopan unionin virallinen lehti

joissa on enintään 2 painoprosenttia DmannitoliaD-glusitoli-pitoisuudesta las
kettuna

FI

2905 44 91 – – – –

– – muut

Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitrojanitrosojohdannaiset
– syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset
L 250/465

2906 11 00 – – mentoli

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2906 13 10 – – – sterolit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2906 13 90 – – – inositolit

Teollisuus

vapaa

A

A

2906 19 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2906 21 00 – – bentsyylialkoholi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2906 29 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2907 11 00 – – fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat

Teollisuus

3%

A

A

2907 12 00 – – kresolit ja niiden suolat

Teollisuus

2,1 %

A

A

2907 13 00 – – oktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomee
rit; niiden suolat

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2906 12 00 – – sykloheksanoli, metyylisykloheksanolit jadi
metyylisykloheksanolit

Huomautukset

L 250/466

Toimiala

CN 2014

FI

2906 13

– – sterolit ja inositolit

III. FENOLIT, FENOLIALKOHOLIT JA NIIDEN
HALOGEENI-, SULFO-, NITRO-JANITROSO
JOHDANNAISET
2907

Euroopan unionin virallinen lehti

– aromaattiset

Fenolit; fenolialkoholit
– monofenolit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2907 15 10 – – – 1-naftoli

Teollisuus

vapaa

A

A

2907 15 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2907 19 10 – – – ksylenolit ja niiden suolat

Teollisuus

2,1 %

A

A

2907 19 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2907 21 00 – – resorsinoli ja sen suolat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2907 22 00 – – hydrokinoni (kinoli) ja sen suolat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2907 23 00 – – 4,4′-isopropylideenidifenoli (bisfenoli A, dife
nylolipropaani) ja sensuolat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2907 29 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2908 11 00 – – pentakloorifenoli (ISO)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2908 19 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2907 15

– – naftolit ja niiden suolat

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– polyfenolit; fenolialkoholit

2908

Huomautukset

FI

2907 19

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-,
nitro- janitrosojohdannaiset
– johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan halogee
nisubstituentteja, janiiden suolat

L 250/467

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2908 91 00 – – dinosebi (ISO) ja sen suolat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2908 92 00 – – 4,6-dinitro-o–kresoli (DNOC (ISO)) ja sen suo
lat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2908 99 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/468

Toimiala

CN 2014

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2909

FI

IV. EETTERIT, ALKOHOLIPEROKSIDIT, EETTERI
PEROKSIDIT,
KETONIPEROKSIDIT,EPOKSI
DIT, EPOKSIDIT 3-ATOMISIN RENKAIN, ASE
TAALIT JA PUOLIASETAALITSEKÄ NIIDEN
HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSO
JOHDANNAISET
Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialko
holifenolit,alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ke
toniperoksidit (myöskemiallisesti määrittelemättö
mät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro-ja nitro
sojohdannaiset
– asykliset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- janitrosojohdannaiset
2909 11 00 – – dietyylieetteri (dietyylioksidi)
2909 19

– – muut

2909 19 10 – – – tert–butyylietyylieetteri
lieetteri,ETBE)

16.9.2016

2909 19 90 – – – muut

(etyyli-tert–butyy

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2909 30 31 – – – pentabromidifenyylieetteri;1,2,4,5-tetrab
romi-3,6-bis(pentabromifenoksi)bentseeni

Teollisuus

vapaa

A

A

2909 30 35 – – – 1,2-bis(2,4,6-tribromifenoksi)etaani,akryyli
nitriili-butadieeni-styreenin (ABS) valmis
tukseen

Teollisuus

vapaa

A

A

2909 30 38 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2909 30 90 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2909 41 00 – – 2,2′-oksidietanoli (dieteeniglykoli, digoli)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2909 43 00 – – eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monobutyy
lieetterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2909 44 00 – – eteeniglykolin ja dieteeniglykolin muut mo
noalkyylieetterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2909 20 00 – syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sekä
niiden halogeeni-,sulfo-, nitro- ja nitrosojohdan
naiset

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

2909 30

– aromaattiset eetterit sekä niiden halogeeni-,
sulfo-, nitro- janitrosojohdannaiset

2909 30 10 – – difenyylieetteri (difenyylioksidi)
– – ainoastaan bromilla halogenoidut johdannai
set

Euroopan unionin virallinen lehti

– eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- janitrosojohdannaiset

L 250/469

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2909 49 11 – – – 2-(2-kloorietoksi)etanoli

Teollisuus

vapaa

A

A

2909 49 80 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2909 50 00 – eetterifenolit, eetterialkoholifenolit sekä niiden
halogeeni-, sulfo-,nitro- ja nitrosojohdannaiset

Teollisuus

5,5 %

A

A

2909 60 00 – alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketonipe
roksidit sekä niidenhalogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset

Teollisuus

5,5 %

A

A

2910 10 00 – oksiraani (eteenioksidi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2910 20 00 – metyylioksiraani (propeenioksidi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2910 30 00 – 1-kloori-2,3-epoksipropaani (epikloorihydriini)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2910 40 00 – dieldriini (ISO, INN)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2910 90 00 – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2911 00 00 Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunkti
oita sisältävät,sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitroja nitrosojohdannaiset

Teollisuus

5%

A

A

2909 49

Huomautukset

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epok
sieetterit, 3-atomisinrenkain, sekä niiden halo
geeni-, sulfo-, nitro- janitrosojohdannaiset

FI

2910

Tavaran kuvaus

L 250/470

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2912 11 00 – – metanaali (formaldehydi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 12 00 – – etanaali (asetaldehydi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 19 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 21 00 – – bentsaldehydi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 29 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 41 00 – – vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 42 00 – – etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsalde
hydi)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 49 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2912 50 00 – aldehydien sykliset polymeerit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

V. ALDEHYDIFUNKTIOISET YHDISTEET
Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät;
aldehydien syklisetpolymeerit; paraformaldehydi

FI

2912

– asykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita hap
pifunktioita

Euroopan unionin virallinen lehti

– sykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita hap
pifunktioita

– aldehydialkoholit, aldehydieetterit, aldehydifeno
lit sekä muitahappifunktioita sisältävät aldehydit

L 250/471

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2912 60 00 – paraformaldehydi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2913 00 00 Nimikkeen 2912 tuotteiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- janitrosojohdannaiset

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 11 00 – – asetoni

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 12 00 – – butanoni (metyylietyyliketoni)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 13 00 – – 4-metyyli-2-pentanoni (metyyli-isobutyylike
toni)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 19 10 – – – 5-metyyliheksan-2-oni

Teollisuus

vapaa

A

A

2914 19 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 22 00 – – sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 23 00 – – jononit ja metyylijononit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/472

Toimiala

CN 2014

VI. KETONI- JA KINONIFUNKTIOISET YHDIS
TEET
2914

Ketonit ja kinonit, myös muita happifunktioita si
sältävät, sekä niidenhalogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit
rosojohdannaiset

2914 19

Euroopan unionin virallinen lehti

– asykliset ketonit, jotka eivät sisällä muita happi
funktioita

– – muut

– syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeeniketonit, jotka
eivät sisällä muitahappifunktioita

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 31 00 – – fenyyliasetoni (fenyylipropan-2-oni)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 39 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 40 90 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

2914 50 00 – ketonifenolit ja muita happifunktioita sisältävät
ketonit

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 69 10 – – – 1,4-naftokinoni

Teollisuus

vapaa

A

A

2914 69 90 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2914 70 00 – halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2914 29 00 – – muut

2914 40

FI

– aromaattiset ketonit, jotka eivät sisällä muita
happifunktioita

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– ketonialkoholit ja ketonialdehydit
(diaseto

Euroopan unionin virallinen lehti

2914 40 10 – – 4-hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
nialkoholi)

– kinonit
2914 61 00 – – antrakinoni
2914 69

– – muut

L 250/473

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2915 11 00 – – muurahaishappo

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 12 00 – – muurahaishapon suolat

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 13 00 – – muurahaishapon esterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 21 00 – – etikkahappo

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 24 00 – – etikkahappoanhydridi

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 29 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 31 00 – – etyyliasetaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 32 00 – – vinyyliasetaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 33 00 – – n–butyyliasetaatti

Teollisuus

5,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2915

FI

VII. KARBOKSYYLIHAPOT JA NIIDEN ANHYD
RIDIT, HALOGENIDIT, PEROKSIDIT JAPE
ROKSIHAPOT SEKÄ NIIDEN HALOGEENI-,
SULFO-, NITRO- JANITROSOJOHDANNAI
SET

Huomautukset

L 250/474

Toimiala

CN 2014

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä
niiden anhydridit,halogenidit, peroksidit ja peroksi
hapot; niiden halogeeni-, sulfo-,nitro- ja nitroso
johdannaiset
– muurahaishappo, sen suolat ja esterit
Euroopan unionin virallinen lehti

– etikkahappo ja sen suolat; etikkahappoanhydridi

– etikkahapon esterit

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2915 36 00 – – dinosebiasetaatti (ISO)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 39 00 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 40 00 – mono-, di- ja trikloorietikkahapot, niiden suolat
ja esterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 50 00 – propionihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

4,2 %

A

A

2915 60 11 – – – 1-isopropyyli-2,2-dimetyylitrimetyleenidiisobutyraatti

Teollisuus

vapaa

A

A

2915 60 19 – – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 60 90 – – pentaanihapot (valeriaanahapot) ja niiden
suolat ja esterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 70 40 – – palmitiinihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 70 50 – – steariinihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 90 30 – – lauriinihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 90 70 – – muut

Teollisuus

5,5 %

A

A

2915 60

– butaanihapot (voihapot), pentaanihapot (valeri
aanahapot), niiden suolatja esterit

2915 90

Euroopan unionin virallinen lehti

– – butaanihapot (voihapot) ja niiden suolat ja es
terit

2915 70

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– palmitiinihappo, steariinihappo, niiden suolat ja
esterit

– muut
L 250/475

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2916 11 00 – – akryylihappo ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 12 00 – – akryylihapon esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 13 00 – – metakryylihappo ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 14 00 – – metakryylihapon esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 15 00 – – öljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja
esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 16 00 – – binapakryyli (ISO)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 19 10 – – – undekeenihapot ja niiden suolat ja esterit

Teollisuus

5,9 %

A

A

2916 19 40 – – – krotonihappo

Teollisuus

vapaa

A

A

2916 19 95 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 20 00 – syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenimonokar
boksyylihapot, niidenanhydridit, halogenidit, pe
roksidit ja peroksihapot sekä niidenjohdannaiset

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916

Tavaran kuvaus

FI

Tyydyttymättömät asykliset monokarboksyyliha
pot, syklisetmonokarboksyylihapot, niiden anhyd
ridit, halogenidit, peroksidit japeroksihapot; niiden
halogeeni-, sulfo-, nitro- janitrosojohdannaiset

Huomautukset

L 250/476

Toimiala

CN 2014

– tyydyttymättömät asykliset monokarboksyyliha
pot, niiden anhydridit,halogenidit, peroksidit ja
peroksihapot sekä niiden johdannaiset

Euroopan unionin virallinen lehti

2916 19

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2916 31 00 – – bentsoehappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 32 00 – – bentsoyyliperoksidi ja bentsoyylikloridi

Teollisuus

6,5 %

A

A

2916 34 00 – – fenyylietikkahappo ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2916 39 10 – – – fenyylietikkahapon esterit

Teollisuus

vapaa

A

A

2916 39 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 11 00 – – oksaalihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 12 00 – – adipiinihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– aromaattiset monokarboksyylihapot, niiden an
hydridit, halogenidit,peroksidit ja peroksihapot
sekä niiden johdannaiset
FI

2917

– – muut

Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogeni
dit, peroksidit japeroksihapot; niiden halogeeni-,
sulfo-, nitro- janitrosojohdannaiset

Euroopan unionin virallinen lehti

2916 39

– asykliset polykarboksyylihapot, niiden anhydri
dit, halogenidit,peroksidit ja peroksihapot sekä
niiden johdannaiset

2917 13

– – atselaiinihappo, sebasiinihappo, niiden suolat
ja esterit
L 250/477

2917 13 10 – – – sebasiinihappo

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2917 13 90 – – – muut

Teollisuus

6%

A

A

2917 14 00 – – maleiinihappoanhydridi

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 19 10 – – – malonihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 19 90 – – – muut

Teollisuus

6,3 %

A

A

2917 20 00 – syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarbok
syylihapot, niidenanhydridit, halogenidit, perok
sidit ja peroksihapot sekä niidenjohdannaiset

Teollisuus

6%

A

A

2917 32 00 – – dioktyyliortoftalaatit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 33 00 – – dinonyyli- ja didesyyliortoftalaatit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 34 00 – – ortoftaalihapon muut esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 35 00 – – ftaalihappoanhydridi

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 36 00 – – tereftaalihappo ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 37 00 – – dimetyylitereftalaatti

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 19

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/478

Toimiala

CN 2014

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– aromaattiset polykarboksyylihapot, niiden an
hydridit, halogenidit,peroksidit ja peroksihapot
sekä niiden johdannaiset

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2917 39 20 – – – tetrabromiftaalihapon esteri tai anhydridi;
bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo; isofta
loyylidikloridi, jokasisältää enintään 0,8 pai
noprosenttia
tereftaloyylidikloridia;nafta
leeni-1,4,5,8-tetrakarboksyylihappo; tetrak
looriftaalianhydridi;natrium-3,5-bis(metok
sikarbonyyli)bentseenisulfonaatti

Teollisuus

vapaa

A

A

2917 39 95 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 11 00 – – maitohappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 12 00 – – viinihappo

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 13 00 – – viinihapon suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 14 00 – – sitruunahappo

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 15 00 – – sitruunahapon suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 16 00 – – glukonihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2917 39

Huomautukset

– – muut

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2918

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot
sekä niidenanhydridit, halogenidit, peroksidit ja pe
roksihapot; niiden halogeeni-,sulfo-, nitro- ja nitro
sojohdannaiset
– karboksyylihapot, jotka sisältävät alkoholifunk
tion, mutta eivät muitahappifunktioita, niiden
anhydridit, halogenidit, peroksidit japeroksiha
pot sekä niiden johdannaiset

L 250/479

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 19 30 – – – koolihappo,
3-α,12-α-dihydroksi-5-β-ko
laani-24-happo(deoksikoolihappo), niiden
suolat ja esterit

Teollisuus

6,3 %

A

A

2918 19 40 – – – 2,2-bis(hydroksimetyyli)propionihappo

Teollisuus

vapaa

A

A

2918 19 50 – – – 2,2-difenyyli-2-hydroksietikkahappo (bent
syylihappo)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 19 98 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 21 00 – – salisyylihappo ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 22 00 – – o–asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 23 00 – – muut salisyylihapon esterit ja niiden suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 29 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 30 00 – karboksyylihapot, jotka sisältävät aldehydi- tai
ketonifunktion, muttaeivät muita happifunkti
oita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksiditja
peroksihapot sekä niiden johdannaiset

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2918 18 00 – – klooribentsilaatti (ISO)
– – muut

FI

2918 19

Huomautukset

L 250/480

Toimiala

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

– karboksyylihapot, jotka sisältävät fenolifunktion,
mutta eivät muitahappifunktioita, niiden anhyd
ridit, halogenidit, peroksidit japeroksihapot sekä
niiden johdannaiset

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2918 99 40 – – – 2,6-dimetoksibentsoehappo; dikamba (ISO);
natriumfenoksiasetaatti

Teollisuus

vapaa

A

A

2918 99 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2919 10 00 – tris(2,3-dibromopropyyli)fosfaatti

Teollisuus

6,5 %

A

A

2919 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

2918 99

– – muut

2920

Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofos
faatit; niidenhalogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoh
dannaiset

Euroopan unionin virallinen lehti

VIII. EPÄMETALLIEN EPÄORGAANISTEN HAP
POJEN ESTERIT JA NIIDEN SUOLAT SEKÄ
NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA
NITROSOJOHDANNAISET
2919

FI

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trikloorifenoksietikka
happo), sen suolat jaesterit

Epämetallien muiden epäorgaanisten happojen es
terit (ei kuitenkaanhalogeenivetyjen esterit) ja nii
den suolat; niiden halogeeni-, sulfo-,nitro- ja nitro
sojohdannaiset
– tiofosforiesterit (fosforitioaatit) ja niiden suolat;
niidenhalogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdan
naiset
L 250/481

2920 11 00 – – parationi (ISO) ja parationimetyyli (ISO) (me
tyyliparationi)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2920 90 10 – – rikkihapon ja hiilihapon esterit sekä niiden
suolat; niiden halogeeni-,sulfo-, nitro- ja nitro
sojohdannaiset

Teollisuus

6,5 %

A

A

2920 90 20 – – dimetyylifosfonaatti (dimetyylifosfiitti)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2920 90 30 – – trimetyylifosfiitti (trimetoksifosfiini)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2920 90 40 – – trietyylifosfiitti

Teollisuus

6,5 %

A

A

2920 90 50 – – dietyylifosfonaatti (dietyylivetyfosfiitti) (dietyy
lifosfiitti)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2920 90 85 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-tetrametyylibutyyliamiini

Teollisuus

vapaa

A

A

2921 19 50 – – – dietyyliamiini ja sen suolat

Teollisuus

5,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

2920 19 00 – – muut
– muut

FI

2920 90

Euroopan unionin virallinen lehti

IX. TYPPIFUNKTIOISET YHDISTEET
2921

Huomautukset

L 250/482

Toimiala

CN 2014

Amiinifunktioiset yhdisteet
– asykliset monoamiinit ja niiden johdannaiset;
niiden suolat

2921 11 00 – – metyyliamiini, dimetyyliamiini ja trimetyylia
miini sekä niidensuolat
2921 19

– – muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2921 19 60 – – – 2-(N,N-dietyyliamino)etyylikloridihydroklo
ridi,2-(N,N-diisopropyyliamino)etyyliklori
dihydrokloridi, ja2-(N,N-dimetyyliamino)
etyylikloridihydrokloridi

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 19 99 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 21 00 – – eteenidiamiini ja sen suolat

Teollisuus

6%

A

A

2921 22 00 – – heksametyleenidiamiini ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 29 00 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

2921 30 10 – – sykloheksyyliamiini ja sykloheksyylidimetyy
liamiini sekä niidensuolat

Teollisuus

6,3 %

A

A

2921 30 91 – – sykloheks-1,3-yleenidiamiini (1,3-diaminosyk
loheksaani)

Teollisuus

vapaa

A

A

2921 30 99 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 41 00 – – aniliini ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 42 00 – – aniliinijohdannaiset ja niiden suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– asykliset polyamiinit ja niiden johdannaiset; nii
den suolat

– syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset
mono- ja polyamiinit sekäniiden johdannaiset;
niiden suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

2921 30

– aromaattiset monoamiinit ja niiden johdannai
set; niiden suolat

L 250/483

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2921 43 00 – – toluidiinit ja niiden johdannaiset; niiden suo
lat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 44 00 – – difenyyliamiini ja sen johdannaiset; niiden
suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 45 00 – – 1-naftyyliamiini (α-naftyyliamiini), 2-naftyylia
miini(β-naftyyliamiini) ja niiden johdannaiset;
niiden suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 46 00 – – amfetamiini (INN), bentsfetamiini (INN), dek
samfetamiini (INN),etilamfetamiini (INN), fen
kamfamiini (INN), lefetamiini (INN),levamfeta
miini (INN), mefenoreksi (INN) ja fentermiini
(INN); niidensuolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2921 49 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

– aromaattiset polyamiinit ja niiden johdannaiset;
niiden suolat
2921 51

– – o–, m–, p–fenyleenidiamiini, diamiinotolueenit
janiiden johdannaiset; niiden suolat

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/484

Toimiala

CN 2014

– – – o–, m–, p–fenyleenidiamiini, diamiinoto
lueenit janiiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset; niidensuolat
m–fenyleenidiamiini, jonka puhtausaste
on vähintään 99 painoprosenttia ja joka
sisältää: enintään 1 painoprosentin vettä,
–enintään 200 mg/kg o–fenyleenidiamii
nia, ja – enintään 450 mg/kgp–fenyleeni
diamiinia

Teollisuus

vapaa

A

A

2921 51 19 – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 51 90 – – – muut

16.9.2016

2921 51 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2921 59 50 – – – m–fenyleenibis(metyyliamiini);2,2′-dikloori4,4′-metyylidianiliini;
4,4′-bi-o–tolui
diini;1,8-naftyleenidiamiini

Teollisuus

vapaa

A

A

2921 59 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 11 00 – – monoetanoliamiini ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 12 00 – – dietanoliamiini ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 13 10 – – – trietanoliamiini

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 13 90 – – – trietanoliamiinin suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 14 00 – – dekstropropoksifeeni (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2922 19 10 – – – N-etyylidietanoliamiini

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 19 20 – – – 2,2′-metyyli-iminodietanoli (N-metyylidie
tanoliamiini)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 19 30 – – – 2-(N,N-di-isopropyyliamino)etanoli

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 19 85 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2921 59

– – muut

Happifunktioiset aminoyhdisteet

2922 19

– – trietanoliamiini ja sen suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

– aminoalkoholit, muut kuin sellaiset, jotka sisäl
tävät useamman kuinyhdenlaisen happifunktion,
sekä niiden eetterit ja esterit; niidensuolat

2922 13

Huomautukset

FI

2922

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/485

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2922 21 00 – – aminohydroksinaftaleenisulfonihapot ja nii
den suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 29 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 31 00 – – amfepramoni (INN), metadoni (INN) ja nor
metadoni (INN); niidensuolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2922 39 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 41 00 – – lysiini ja sen esterit; niiden suolat

Teollisuus

6,3 %

A

A

2922 42 00 – – glutamiinihappo ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 43 00 – – antraniilihappo ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 44 00 – – tilidiini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2922 49 20 – – – ß-alaniini

Teollisuus

vapaa

A

A

2922 49 85 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

FI

– aminonaftolit ja muut aminofenolit, muut kuin
sellaiset, jotkasisältävät useamman kuin yhden
laisen happifunktion, sekä niiden eetteritja este
rit; niiden suolat

– aminohapot, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät
useamman kuinyhdenlaisen happifunktion, sekä
niiden esterit; niiden suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

– aminoaldehydit, aminoketonit ja aminokinonit,
muut kuin sellaiset,jotka sisältävät useamman
kuin yhdenlaisen happifunktion; niidensuolat

2922 49

Huomautukset

L 250/486

Toimiala

CN 2014

– – muut
16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2923 10 00 – koliini ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2923 20 00 – lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit

Teollisuus

5,7 %

A

A

2923 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2924 11 00 – – meprobamaatti (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2924 12 00 – – fluoriasetamidi (ISO), monokrotofossi (ISO) ja
fosfamidoni (ISO)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2924 19 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2924 21 00 – – ureiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2924 23 00 – – 2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantranii
lihappo) ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2922 50 00 – aminoalkoholifenolit, aminohappofenolit
muut happifunktioisetaminoyhdisteet
2923

Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit;
lesitiinit ja muutfosforiaminolipidit, myös kemialli
sesti määrittelemättömät

Karboksiamidifunktioiset yhdisteet; hiilihapon ami
difunktioisetyhdisteet
– asykliset amidit (myös asykliset karbamaatit) ja
niiden johdannaiset;niiden suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

2924

ja

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– sykliset amidit (myös sykliset karbamaatit) ja nii
den johdannaiset;niiden suolat

L 250/487

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2924 29 10 – – – lidokaiini (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2924 29 98 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2925 11 00 – – sakkariini ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2925 12 00 – – glutetimidi (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2925 19 20 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabromi-N,N′-eteen
idiftaali-imidi;N,N′-etyleenibis(4,5-dibromi
heksahydro-3,6-metanoftaalimidi)

Teollisuus

vapaa

A

A

2925 19 95 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2925 21 00 – – klordimeformi (ISO)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2925 29 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2924 24 00 – – etinamaatti (INN)

2925

– – muut

FI

2924 29

Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakka
riini ja sen suolat) jaimiinifunktioiset yhdisteet

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– imidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

2925 19

Huomautukset

L 250/488

Toimiala

CN 2014

– imiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Nitriilifunktioiset yhdisteet

2926 10 00 – akrylonitriili

16.9.2016

2926

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2926 20 00 – 1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2926 30 00 – fenproporeksi (INN) ja sen suolat; metadoni
(INN) välituote(4-syaani-2-dimetyyliamino-4,4difenyylibutaani)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2926 90 20 – – isoftalonitriili

Teollisuus

6%

A

A

2926 90 95 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2927 00 00 Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

2928 00 10 – N,N-bis(2-metoksietyyli)hydroksyyliamiini

Teollisuus

vapaa

A

A

2928 00 90 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2929 10 00 – isosyanaatit

Teollisuus

6,5 %

A

A

2929 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

2926 90

2929

– muut

Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset joh
dannaiset

Euroopan unionin virallinen lehti

2928 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet

X. ORGAANISET METALLI- JA EPÄMETALLIYH
DISTEET, HETEROSYKLISET YHDISTEET,NUK
LEIINIHAPOT JA NIIDEN SUOLAT SEKÄ SUL
FONAMIDIT
Orgaaniset rikkiyhdisteet

2930 20 00 – tiokarbamaatit ja ditiokarbamaatit

L 250/489

2930

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2930 40 10 – – metioniini (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2930 40 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2930 50 00 – kaptafoli (ISO) ja metamidofossi (ISO)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2930 90 13 – – systeiini ja systiini

Teollisuus

6,5 %

A

A

2930 90 16 – – systeiinin tai systiinin johdannaiset

Teollisuus

6,5 %

A

A

2930 90 20 – – tiodiglykoli (INN) (2,2′-tiodietanoli)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2930 90 30 – – DL-2-hydroksi-4-(metyylitio)voihappo

Teollisuus

vapaa

A

A

2930 90 40 – – 2,2′-tiodietyyli-bis[3-(3,5-di-tert–butyyli-4hydroksifenyyli)propionaatti]

Teollisuus

vapaa

A

A

2930 90 50 – – isomeerien seos, joka muodostuu4-metyyli2,6-bis(metyylitio)-m-fenyleenidiamiinista ja2metyyli-4,6-bis(metyylitio)-m-fenyleenidiamii
nista

Teollisuus

vapaa

A

A

2930 90 60 – – 2-(N,N-dietyyliamino)etaanitioli

Teollisuus

6,5 %

A

A

2930 90 99 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2930 30 00 – tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit

2930 90

– muut

2931 10 00 – tetrametyylilyijy ja tetraetyylilyijy

16.9.2016

Muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet

Euroopan unionin virallinen lehti

2931

– metioniini

FI

2930 40

Huomautukset

L 250/490

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2931 90 10 – – dimetyylimetyylifosfonaatti

Teollisuus

6,5 %

A

A

2931 90 20 – – metyylifosfonyylidifluoridi (metyylifosfonidif
luoridi)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2931 90 30 – – metyylifosfonyylidikloridi (metyylifosfonidik
loridi)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2931 90 40 – – (5-etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfi
naani-5-yyli)metyylimetyylimetyylifosfonaatti;
bis[(5-etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksa
fosfinaani-5-yyli)metyyli]metyylifosfo
naatti;2,4,6-tripropyyli-1,3,5,2,4,6-trioksatri
fosfinaani 2,4,6-trioksidi;dimetyylipropyylifos
fonaatti; dietyylietyylifosfonaatti; natrium3(trihydroksisilyyli)propyylimetyylifosfonaatti;
seokset, jotkakoostuvat pääasiassa metyylifos
fonihaposta ja (aminoiminometyyli)ureasta
(suhteessa 50:50)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2931 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 11 00 – – tetrahydrofuraani

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 12 00 – – 2-furaldehydi (furfuraldehydi)

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

2931 20 00 – tributyylitinayhdisteet

Euroopan unionin virallinen lehti

2932

– muut

FI

2931 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan
happiheteroatomintai -atomeja
– yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimatto
man furaanirenkaan (myöshydratun)

L 250/491

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2932 13 00 – – furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialko
holi

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 19 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 20 10 – – fenolftaleiini;1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3metoksikarbonyyli-1-naftyyli)-3-okso-1H,3Hbentso[de]isokromen-1-yyli]-6-oktadesyy
lioksi-2-naftoehappo;3′-kloori-6′-syklohek
syyliaminospiro[isobentsofuraani-1(3H),9′ksanten]-3-oni;6′-(N-etyyli-p-toluidiini)-2′metyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-ksan
ten]-3-oni;metyyli-6-dokosyloksi-1-hydroksi4-[1-(4-hydroksi-3-metyyli-1-fenantryyli)-3okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yyli]nafta
leeni-2-karboksylaatti

Teollisuus

vapaa

A

A

2932 20 20 – – gamma-butyrolactoni

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 20 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 91 00 – – isosafroli

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 92 00 – – 1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-propan-2-oni

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 93 00 – – piperonaali

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 94 00 – – safroli

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 95 00 – – tetrahydrokannabinolit (kaikki isomeerit)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2932 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/492

Toimiala

CN 2014

– laktonit

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 11 10 – – – propyfenatsoni (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 11 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 19 10 – – – fenyylibutatsoni (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 19 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

2932 99 00 – – muut
Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan
typpiheteroatomintai -atomeja

FI

2933

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimatto
man pyratsolirenkaan(myös hydratun)
2933 11

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

2933 19

– – fenatsoni (antipyriini) ja sen johdannaiset

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimatto
man imidatsolirenkaan(myös hydratun)
2933 21 00 – – hydantoiini ja sen johdannaiset
2933 29

– – muut

L 250/493

2933 29 10 – – – nafatsoliinihydrokloridi (INNM) ja nafatso
liininitraatti (INNM);fentolamiini (INN); to
latsoliinihydrokloridi (INNM)

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 31 00 – – pyridiini ja sen suolat

Teollisuus

5,3 %

A

A

2933 32 00 – – piperidiini ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 33 00 – – alfentaniili (INN), anileridiini (INN), betsitra
midi (INN),bromatsepaami (INN), difenoksiini
(INN), difenoksilaatti (INN),dipipanoni (INN),
fentanyyli (INN), ketobemidoni (INN),metyyli
fenidaatti (INN), pentatsokiini (INN), petidiini
(INN), petidiini(INN) välituote A, fensyklidiini
(INN) (PCP), fenoperidiini (INN),pipradroli
(INN), piritiramidi (INN), propiraami (INN) ja
trimeperidiini(INN); niiden suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 39 10 – – – iproniatsidi (INN); ketobemidonihydroklo
ridi (INNM);pyridostigmiinibromidi (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-tetraklooripyridiini

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 39 25 – – – 3,6-diklooripyridiini-2-karboksyylihappo

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 39 35 – – – 2-hydroksietyyliammonium-3,6-diklooripy
ridiini-2-karboksylaatti

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 29 90 – – – muut

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimatto
man pyridiinirenkaan(myös hydratun)

Euroopan unionin virallinen lehti

2933 39

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/494

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2933 39 40 – – – 2-butoksietyyl(3,5,6-trikloori-2-pyridyy
lioksi)asetaatti

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 39 45 – – – 3,5-dikloori-2,4,6-trifluoripyridiini

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 39 50 – – – fluroksipyr (ISO), metyyliesteri

Teollisuus

4%

A

A

2933 39 55 – – – 4-metyylipyridiini

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 39 99 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 49 10 – – – kinoliinin halogeenijohdannaiset; kinoliini
karboksyylihaponjohdannaiset

Teollisuus

5,5 %

A

A

2933 49 30 – – – dekstrometorfaani (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 49 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

2933 41 00 – – levorfanoli (INN) ja sen suolat
2933 49

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää kinoliinitaiiso-kinoliinirengasrakenteen (myös hydratun),
ei enempääfuusioidut

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää pyrimidiiniren
kaan (myös hydratun)tai piperatsiinirenkaan
L 250/495

2933 52 00 – – malonyylikarbamidi (barbituurihappo) ja sen
suolat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2933 53 10 – – – fenobarbitaali (INN), barbitaali (INN) ja nii
den suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 53 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 54 00 – – muut malonyylikarbamidin (barbituurihapon)
johdannaiset; niidensuolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 55 00 – – lopratsolaami (INN), meklokvaloni (INN), me
takvaloni (INN) jatsipeproli (INN); niiden suo
lat

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 53

– – allobarbitaali (INN), amobarbitaali (INN), bar
bitaali (INN),butalbitaali (INN), butobarbitaali,
syklobarbitaali
(INN),metyylifenobarbitaali
(INN), pentobarbitaali (INN), fenobarbitaali
(INN), sekbutabarbitaali (INN), sekobarbitaali
(INN) ja vinyylibitaali(INN); niiden suolat

2933 59 20 – – – 1,4-diatsabisyklo[2,2,2]oktaani
diamiini)

(trieteeni

2933 59 95 – – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

2933 59 10 – – – diatsinoni (ISO)

Huomautukset

FI

2933 59

Tavaran kuvaus

L 250/496

Toimiala

CN 2014

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimatto
man triatsiinirenkaan(myös hydratun)
16.9.2016

2933 61 00 – – melamiini

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2933 69 10 – – – atrasiini (ISO); propatsiini (ISO); simatsiini
(ISO);heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triat
siini (heksogeeni,trimetyleenitrinitramiini)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2933 69 40 – – – metenamiini (INN) (heksametyleenitetra
miini);2,6-di-tert-butyyli-4-[4,6-bis(oktyyli
tio)-1,3,5-triatsin-2-yylamino]fenoli

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 69 80 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 71 00 – – 6-heksaanilaktaami (epsilon-kaprolaktaami)

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 72 00 – – klobatsaami (INN) ja metypryloni (INN)

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 79 00 – – muut laktaamit

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 69

Tavaran kuvaus

– – muut

2933 91 10 – – – klooridiatsepoksidi (INN)

L 250/497

– – alpratsolaami (INN), kamatsepaami (INN),
klooridiatsepoksidi
(INN),klonatsepaami
(INN), kloratsepaatti, deloratsepaami (INN),
diatsepaami(INN), estatsolaami (INN), etyyli
loflatsepaatti (INN), fludiatsepaami(INN), flu
nitratsepaami (INN), fluratsepaami (INN), ha
latsepaami (INN),loratsepaami (INN), lorme
tatsepaami (INN), matsindoli (INN),medatse
paami (INN), midatsolaami (INN), nimetatse
paami (INN),nitratsepaami (INN), nordatse
paami (INN), oksatsepaami (INN),pinatse
paami (INN), pratsepaami (INN), pyrovaleroni
(INN), tematsepaami(INN), tetratsepaami
(INN) ja triatsolaami (INN); niiden suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

FI

– laktaamit

2933 91

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 99 20 – – – indoli, 3-metyyli-indoli (skatoli),6-allyyli6,7-dihydro-5H-dibents[c,e]atsepiini (atsa
petiini),fenindamiini (INN) ja niiden suolat;
imipramiinihydrokloridi(INNM)

Teollisuus

5,5 %

A

A

2933 99 50 – – – 2,4-di-tert–butyyli-6-(5-klooribentsotriatsol2-yyli)fenoli

Teollisuus

vapaa

A

A

2933 99 80 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

2934 20 20 – – di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi; bentsotiatsoli2-tioli(merkaptobentsotiatsoli) ja sen suolat

Teollisuus

6,5 %

A

A

2934 20 80 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2933 91 90 – – – muut

2933 99

– – muut

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

2934 10 00 – yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimatto
man tiatsolirenkaan(myös hydratun)

2934 20

Euroopan unionin virallinen lehti

2934

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/498

Toimiala

CN 2014

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää bentsotiatsoli
rengasrakenteen (myöshydratun), ei enempää
fuusioidut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2934 30 10 – – tietyyliperatsiini (INN); tioridatsiini (INN) ja
sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2934 30 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2934 99 60 – – – klooriprotikseeni (INN); tenalidiini (INN) ja
sen tartraatit jamaleaatit; furatsolidoni
(INN);
7-aminokefalosporaanihappo;
(6R,7R)-3-asetoksimetyyli-7-[(R)-2-formyy
lioksi-2-fenyyliasetamidi]-8-okso-5-tia-1-at
sabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyyliha
ponsuolat ja esterit;1-[2-(1,3-dioksan-2yyli)etyyli]-2-metyylipyridiniumbromidi

Teollisuus

vapaa

A

A

2934 99 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2934 30

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– yhdisteet, joiden rakenne sisältää fenotiatsiini
rengasrakenteen (myöshydratun), ei enempää
fuusioidut
FI

2934 91 00 – – aminoreksi (INN), brotitsolaami (INN), klotiat
sepaami (INN),kloksatsolaami (INN), dekstro
moramidi (INN), haloksatsolaami (INN),ketat
solaami (INN), mesokarbi (INN), oksatsolaami
(INN), pemoliini(INN), fendimetratsiini (INN),
fenmetratsiini (INN) ja sufentaniili(INN); nii
den suolat

2934 99

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

– – muut

L 250/499

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2935 00 30 – 3-{1-[7-(heksadekyylisulfonyyliamino)-1H-indol3-yyli]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1yyli}-N,N-dimetyyli-1H-indoli-7-sulfonamidi;me
tosulami (ISO)

Teollisuus

vapaa

A

A

2935 00 90 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

2936 21 00 – – A-vitamiinit ja niiden johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 22 00 – – B1–vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 23 00 – – B2–vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 24 00 – – D- tai DL-pantoteenihappo (B3–tai B5–vita
miini)ja sen johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 25 00 – – B6–vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 26 00 – – B12–vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2935 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/500

Toimiala

CN 2014

Sulfonamidit

FI

XI. PROVITAMIINIT, VITAMIINIT JA HORMONIT
Euroopan unionin virallinen lehti

2936

Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteet
tisestivalmistetut (myös luonnon konsentraatit),
näiden pääasiallisestivitamiineina käytettävät joh
dannaiset sekä näiden aineiden keskinäisetseokset,
myös missä tahansa liuottimessa
– sekoittamattomat vitamiinit ja niiden johdannai
set

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2936 27 00 – – C-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 28 00 – – E-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 29 00 – – muut vitamiinit ja niiden johdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2936 90 00 – muut, myös luonnon konsentraatit

Teollisuus

vapaa

A

A

2937 11 00 – – somatotropiini, sen johdannaiset ja sitä raken
teellisesti vastaavataineet

Teollisuus

vapaa

A

A

2937 12 00 – – insuliini ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2937 19 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2937

Hormonit, prostaglandiinit, tromboksaanit ja leu
kotrieenit,luonnolliset tai synteettisesti valmistetut;
niiden johdannaiset janiitä rakenteellisesti vastaavat
aineet, mukaan lukien muunnetutpolypeptidiketjut,
pääasiallisesti hormoneina käytettävät

– polypeptidihormonit, proteiinihormonit ja gly
koproteiinihormonit,niiden johdannaiset ja niitä
rakenteellisesti vastaavat aineet

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– steroidiset hormonit, niiden johdannaiset ja niitä
rakenteellisestivastaavat aineet

L 250/501

2937 21 00 – – kortisoni, hydrokortisoni, prednisoni (dehyd
rokortisoni) japrednisoloni (dehydrohydrokor
tisoni)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2937 22 00 – – lisämunuaisen kuorihormonien halogeenijoh
dannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2937 23 00 – – estrogeenit ja progestogeenit

Teollisuus

vapaa

A

A

2937 29 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2937 50 00 – prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit,
niiden johdannaisetja niitä rakenteellisesti vas
taavat aineet

Teollisuus

vapaa

A

A

2937 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

2938 90 10 – – digitaliglykosidit

Teollisuus

6%

A

A

2938 90 30 – – glykyrritsiinihappo ja glykyrritsaatit

Teollisuus

5,7 %

A

A

2938 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/502

Toimiala

CN 2014

FI

2938

Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti valmiste
tut, sekä niidensuolat, eetterit, esterit ja muut joh
dannaiset

2938 10 00 – rutosiidi (rutiini) ja sen johdannaiset
2938 90

Euroopan unionin virallinen lehti

XII. GLYKOSIDIT JA KASVIALKALOIDIT, LUON
NOLLISET TAI SYNTEETTISESTIVALMISTE
TUT, SEKÄ NIIDEN SUOLAT, EETTERIT, ES
TERIT JA MUUTJOHDANNAISET

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2939 11 00 – – unikkouute, väkevöity; buprenorfiini (INN),
kodeiini, dihydrokodeiini(INN), etyylimorfiini,
etorfiini (INN), heroiini, hydrokodoni (INN),
hydromorfoni (INN), morfiini, nikomorfiini
(INN), oksikodoni (INN),oksimorfoni (INN),
folkodiini (INN), tebakoni (INN) ja tebaiini;
niidensuolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 19 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 20 00 – kiina-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden
suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 30 00 – kofeiini ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 41 00 – – efedriini ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 42 00 – – pseudoefedriini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 43 00 – – katiini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 44 00 – – norefedriini ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 49 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2939

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kasvialkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti val
mistetut, sekäniiden suolat, eetterit, esterit ja muut
johdannaiset
FI

– oopiumalkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden
suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

– efedriinit ja niiden suolat

L 250/503

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

2939 51 00 – – fenetylliini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 59 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 61 00 – – ergometriini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 62 00 – – ergotamiini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 63 00 – – lysergihappo ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 69 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 91 00 – – kokaiini, ekgoniini, levometamfetamiini, me
tamfetamiini (INN),metamfetamiinirasemaatti;
niiden suolat, esterit ja muutjohdannaiset

Teollisuus

vapaa

A

A

2939 99 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/504

Toimiala

CN 2014

– teofylliini ja aminofylliini (teofylliinieteenidia
miini) sekä niidenjohdannaiset; niiden suolat
FI

– rukiintorajyväalkaloidit ja niiden johdannaiset;
niiden suolat

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

XIII. MUUT ORGAANISET YHDISTEET

16.9.2016

2940 00 00 Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakka
roosi, laktoosi,maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levu
loosi); sokerieetterit,sokeriasetaalit ja sokeriesterit
sekä niiden suolat, ei kuitenkaannimikkeen 2937,
2938 tai 2939 tuotteet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

2941 20 30 – – dihydrostreptomysiini, sen suolat, esterit ja
hydraatit

Teollisuus

5,3 %

A

A

2941 20 80 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2941 30 00 – tetrasykliinit ja niiden johdannaiset; niiden suo
lat

Teollisuus

vapaa

A

A

2941 40 00 – klooriamfenikoli ja sen johdannaiset; niiden suo
lat

Teollisuus

vapaa

A

A

2941 50 00 – erytromysiini ja sen johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

2941 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

2942 00 00 Muut orgaaniset yhdisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

2941

Tavaran kuvaus

Antibiootit

FI

2941 10 00 – penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakentei
set johdannaiset;niiden suolat
2941 20

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– streptomysiinit ja niiden johdannaiset; niiden
suolat

3001

Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut
rauhaset ja muutelimet, myös jauhetut; organotera
peuttiseen käyttöön tarkoitetutrauhasten tai mui
den elimien tai niiden eritteiden uutteet; hepariini
jasen suolat; muut terapeuttista tai ennalta ehkäise
vää käyttöä vartenvalmistetut ihmis- ja eläinaineet,
muualle kuulumattomat

3001 20

– rauhasten tai muiden elimien tai niiden erittei
den uutteet

3001 20 10 – – ihmisperäiset

L 250/505

30 RYHMÄ – FARMASEUTTISET TUOTTEET

Euroopan unionin virallinen lehti

30

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3001 90 91 – – – hepariini ja sen suolat

Teollisuus

vapaa

A

A

3001 90 98 – – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 10 91 – – – hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglo
buliinit

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 10 98 – – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

3001 20 90 – – muut
– muut

3001 90 20 – – ihmisperäiset

FI

3001 90

Huomautukset

L 250/506

Toimiala

CN 2014

– – muut

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai tau
dinmäärityskäyttöävarten valmistettu eläimenveri;
antiseerumit ja muut verifraktiot sekäimmunologi
set tuotteet, myös modifioidut tai bioteknisellä me
netelmälläsaadut; rokotteet, toksiinit, mikro-orga
nismiviljelmät (ei kuitenkaanhiivat) ja niiden kaltai
set tuotteet

3002 10

– antiseerumit ja muut verifraktiot sekä immuno
logiset tuotteet, myösmodifioidut tai biotekni
sellä menetelmällä saadut

3002 10 10 – – antiseerumit

Euroopan unionin virallinen lehti

3002

– – muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3002 20 00 – rokotteet ihmisiä varten

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 30 00 – rokotteet eläimiä varten

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 90 10 – – ihmisveri

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 90 30 – – terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudin
määrityskäyttöä vartenvalmistettu eläimenveri

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 90 50 – – mikro-organismiviljelmät

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 90 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 10 00 – joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihap
porakenteisiajohdannaisia tai streptomysiinejä
tai niiden johdannaisia

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 20 00 – joissa on muita antibiootteja

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 31 00 – – joissa on insuliinia

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 39 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3002 90

– muut

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005
tai3006 tuotteet), joissa on terapeuttisessa tai en
naltaehkäisevässä tarkoituksessa keskenään sekoi
tettuina kaksi tai useampiaaineosia, muut kuin an
nostetut tai vähittäismyyntimuodoissa tai-pakkauk
sissa olevat

Euroopan unionin virallinen lehti

3003

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 2937
tuotteita, muttaei antibiootteja

L 250/507

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3003 40 20 – – joissa on efedriiniä tai sen suoloja

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 40 30 – – joissa on pseudoefedriiniä (INN) tai sen suo
loja

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 40 40 – – joissa on norefedriiniä tai sen suoloja

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 40 80 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 10 00 – joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihap
porakenteisiajohdannaisia tai streptomysiinejä
tai niiden johdannaisia

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 20 00 – joissa on muita antibiootteja

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 31 00 – – joissa on insuliinia

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 32 00 – – joissa on lisämunuaisen kuorihormoneja, nii
den johdannaisia tai niitärakenteellisesti vas
taavia aineita

Teollisuus

vapaa

A

A

3003 40

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/508

Toimiala

CN 2014

– joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia,
mutta ei hormoneja taimuita nimikkeen 2937
tuotteita eikä antibiootteja
FI

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005
tai3006 tuotteet), joissa on sekoitettuja tai sekoitta
mattomiatuotteita terapeuttista tai ennalta ehkäise
vää käyttöä varten,annostettuina (myös ihon läpi
annettavassa muodossa) taivähittäismyyntimuo
doissa tai -pakkauksissa olevat

Euroopan unionin virallinen lehti

3004

– joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 2937
tuotteita, mutta eiantibiootteja

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 40 20 – – joissa on efedriiniä tai sen suoloja

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 40 30 – – joissa on pseudoefedriiniä (INN) tai sen suo
loja

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 40 40 – – joissa on norefedriiniä tai sen suoloja

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 40 80 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 50 00 – muut lääkkeet, joissa on vitamiineja tai nimik
keen 2936 muitatuotteita

Teollisuus

vapaa

A

A

3004 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

3004 39 00 – – muut

Vanu, sideharso, kääreet ja niiden kaltaiset tavarat
(esim. valmiithaavasiteet, kiinnelaastarit ja hauteet),
kyllästetyt tai päällystetytfarmaseuttisilla aineilla tai
kirurgiseen tai lääkintä-, myöseläinlääkintä- ja
hammaslääkintäkäyttöön
tarkoitetuissavähittäis
myyntimuodoissa tai -pakkauksissa

3005 10 00 – haavalaastarit ja muut tavarat, joissa on liimau
tuva kerros
3005 90

Euroopan unionin virallinen lehti

3005

– joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia,
mutta ei hormoneja taimuita nimikkeen 2937
tuotteita eikä antibiootteja

FI

3004 40

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
L 250/509

3005 90 10 – – vanu ja vanutavarat

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/510

CN 2014

– – muut

FI

– – – tekstiiliainetta
sideharso ja sideharsotavarat

Teollisuus

vapaa

A

A

3005 90 50 – – – –

muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 10 10 – – steriili kirurginen katgutti

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 10 30 – – steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumi
sen estäjät kirurgiseen taihammaslääkintäkäyt
töön, myös absorboituvat

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 10 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 20 00 – veriryhmän määritysreagenssit

Teollisuus

vapaa

A

A

3005 90 99 – – – muut
3006

Tämän ryhmän 4 huomautuksessa tarkoitetut far
maseuttisetvalmisteet

3006 10

– steriili kirurginen katgutti, sen kaltaiset steriilit
haavanompeluaineet (myös steriilit absorboitu
vat sidelangat kirurgiseentai hammaslääkintä
käyttöön) ja steriilit kudosliimat kirurgiseenhaa
vansulkemiseen; steriili laminaria ja steriilit lami
nariapuikot;steriilit absorboituvat verenvuodon
tyrehdyttimet kirurgiseen taihammaslääkintä
käyttöön; steriilit sidekudoskiinnikkeiden muo
dostumisenestäjät kirurgiseen tai hammaslääkin
täkäyttöön, myös absorboituvat

Euroopan unionin virallinen lehti

3005 90 31 – – – –

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3006 30 00 – varjoainevalmisteet röntgentutkimuksia varten;
potilaalle sisäisestitai ulkonaisesti käytettävät
taudinmääritysreagenssit

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 40 00 – hammassementit ja muut hampaantäytteet; luu
sementit

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 50 00 – ensiapulaatikot ja -pakkaukset

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 60 00 – hormoneihin, muihin nimikkeen 2937 tuottei
siin taispermisideihin perustuvat kemialliset eh
käisyvalmisteet

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 70 00 – lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen käyt
töön tarkoitetutgeelivalmisteet, joita käytetään
kehon osien voiteluaineena kirurgisissatoimenpi
teissä tai lääkärintarkastuksissa tai kontaktiai
neena kehon jalääketieteellisen instrumentin vä
lillä

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 91 00 – – avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvik
keet

Teollisuus

vapaa

A

A

3006 92 00 – – farmaseuttiset jätteet

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

31

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

31 RYHMÄ – LANNOITTEET

L 250/511

3101 00 00 Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään se
koitetut taikemiallisesti käsitellyt; lannoitteet, jotka
on tehty sekoittamalla taikemiallisesti käsittele
mällä eläin- tai kasviaineista

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3102 10 10 – – virtsa-aine (urea), jossa on enemmän kuin
45 painoprosenttia typpeäkuivasta vedettö
mästä tuotteesta

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 10 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 21 00 – – ammoniumsulfaatti

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 29 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 30 10 – – vesiliuoksena

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 30 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 40 10 – – typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 40 90 – – typpipitoisuus suurempi kuin 28 painopro
senttia

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

3102 10

– virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena

3102 40

– ammoniumnitraatti, myös vesiliuoksena

Euroopan unionin virallinen lehti

– ammoniumsulfaatti; ammoniumsulfaatin ja am
moniumnitraatin kaksoissuolatja seokset

3102 30

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/512

Toimiala

CN 2014

– ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbo
naatin tai muiden sellaistenepäorgaanisten aine
iden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita

16.9.2016

3102 50 00 – natriumnitraatti

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 60 00 – kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksois
suolat ja seokset

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 80 00 – virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin
seokset vesi- taiammoniakkiliuoksena

Teollisuus

6,5 %

A

A

3102 90 00 – muut, myös edellisissä alanimikkeissä mainitse
mattomat seokset

Teollisuus

6,5 %

A

A

3103 10 10 – – enemmän kuin 35 painoprosenttia difosfori
pentaoksidia sisältävät

Teollisuus

4,8 %

A

A

3103 10 90 – – muut

Teollisuus

4,8 %

A

A

3103 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3103

Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

3103 10

– superfosfaatit

3104

Kalilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

3104 20

– kaliumkloridi

3104 20 10 – – kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna enintään
40 painoprosenttia kuivasta vedettömästä
tuotteesta

Huomautukset

L 250/513

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3104 20 50 – – kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna suurempi
kuin 40, muttaenintään 62 painoprosenttia
kuivasta vedettömästä tuotteesta

Teollisuus

vapaa

A

A

3104 20 90 – – kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna suurempi
kuin 62 painoprosenttia kuivasta vedettö
mästä tuotteesta

Teollisuus

vapaa

A

A

3104 30 00 – kaliumsulfaatti

Teollisuus

vapaa

A

A

3104 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3105 20 10 – – typpipitoisuus suurempi kuin 10 painopro
senttia kuivasta vedettömästätuotteesta

Teollisuus

6,5 %

A

A

3105 20 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3105 30 00 – diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfos
faatti)

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/514

Toimiala

CN 2014

FI

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on
kahta tai kolmeaseuraavista lannoittavista aineista:
typpeä, fosforia tai kaliumia; muutlannoitteet; tä
män ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kal
taisessamuodossa tai bruttopainoltaan enintään
10 kg:n pakkauksissa

3105 10 00 – tähän ryhmään kuuluvat lannoitteet tabletteina
tai niiden kaltaisessamuodossa tai bruttopainol
taan enintään 10 kg:n pakkauksissa
3105 20

Euroopan unionin virallinen lehti

3105

– kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on
kolmea lannoittavaaainetta: typpeä, fosforia ja
kaliumia

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3105 51 00 – – joissa on nitraatteja ja fosfaatteja

Teollisuus

6,5 %

A

A

3105 59 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3105 60 00 – kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on
kahta lannoittavaaainetta: fosforia ja kaliumia

Teollisuus

3,2 %

A

A

3105 90 20 – – typpipitoisuus suurempi kuin 10 painopro
senttia kuivasta vedettömästätuotteesta

Teollisuus

6,5 %

A

A

3105 90 80 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3105 40 00 – ammoniumdivetyortofosfaatti
(monoammo
niumfosfaatti) sekäammoniumdivetyortofosfaatti
sekoitettuna
diammoniumvetyortofosfaatin
(diammoniumfosfaatin) kanssa

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa
on kahtalannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia

– muut

32

32 RYHMÄ – PARKITUS- JA VÄRIUUTTEET; TAN
NIINIT JA NIIDEN JOHDANNAISET;VÄRIT, PIG
MENTIT JA MUUT VÄRIAINEET; MAALIT JA LA
KAT; KITTI SEKÄ MUUTTÄYTE- JA TIIVISTYS
TAHNAT; PAINOVÄRIT, MUSTE JA TUSSI

3201

Kasviperäiset parkitusuutteet; tanniinit sekä niiden
suolat, eetterit,esterit ja muut johdannaiset
L 250/515

3201 10 00 – kebratshouute

Euroopan unionin virallinen lehti

3105 90

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

3201 90 20 – – sumakkiuute, valoneauute, tammiuute ja kas
tanjauute

Teollisuus

5,8 %

A

A

3201 90 90 – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

3202 10 00 – synteettiset orgaaniset parkitusaineet

Teollisuus

5,3 %

A

A

3202 90 00 – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

3203 00 10 – kasviperäiset väriaineet ja niihin perustuvat val
misteet

Teollisuus

vapaa

A

A

3203 00 90 – eläinperäiset väriaineet ja niihin perustuvat val
misteet

Teollisuus

2,5 %

A

A

3201 20 00 – mimoosan- eli wattlekuoriuute

3201 90

3203 00

– muut

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet; epäorgaani
set parkitusaineet;parkitusvalmisteet, myös luon
non parkitusaineita sisältävät;entsymaattiset val
misteet esiparkitusta varten

Euroopan unionin virallinen lehti

3202

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/516

Toimiala

CN 2014

Kasvi- tai eläinperäiset väriaineet (myös väriuutteet,
mutta ei”eläinmusta”), myös kemiallisesti määritel
lyt; tämänryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut
kasvi- tai eläinperäisiinväriaineisiin perustuvat val
misteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3204 11 00 – – dispersiovärit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204 12 00 – – happovärit, myös esimetalloidut, ja niihin pe
rustuvat valmisteet;peittavärit ja niihin perus
tuvat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204 13 00 – – emäksiset värit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204 14 00 – – suorat värit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204 15 00 – – kyyppivärit (myös ne, joita sellaisenaan voi
daan käyttääpigmenttiväreinä) ja niihin perus
tuvat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204 16 00 – – reaktiovärit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204 17 00 – – pigmenttivärit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204

Tavaran kuvaus

FI

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemialli
sesti määritellyt;tämän ryhmän 3 huomautuksessa
tarkoitetut synteettisiin orgaanisiinväriaineisiin pe
rustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset tuotteet,
jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai lu
minoforeina, myöskemiallisesti määritellyt

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– synteettiset orgaaniset väriaineet ja niihin perus
tuvat, tämän ryhmän3 huomautuksessa tarkoite
tut valmisteet
Euroopan unionin virallinen lehti
L 250/517

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3204 19 00 – – muut, myös kahden tai useamman alanimik
keiden3204 11–3204 19 väriaineenseokset

Teollisuus

6,5 %

A

A

3204 20 00 – synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käyte
tään fluoresoivinakirkasteina

Teollisuus

6%

A

A

3204 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3205 00 00 Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuk
sessa tarkoitetutsubstraattipigmentteihin perustuvat
valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3206 11 00 – – joissa on vähintään 80 prosenttia titaanidiok
sidia kuiva-aineenpainosta

Teollisuus

6%

A

A

3206 19 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3206 20 00 – kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja val
misteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/518

Toimiala

CN 2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3206

Muut väriaineet; tämän ryhmän 3 huomautuksessa
tarkoitetut valmisteet,muut kuin nimikkeisiin
3203, 3204 ja 3205kuuluvat; epäorgaaniset tuot
teet, jollaisia käytetään luminoforeina,myös kemial
lisesti määritellyt
– titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmis
teet

– muut väriaineet ja muut valmisteet
16.9.2016

3206 41 00 – – ultramariini ja siihen perustuvat valmisteet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3206 49 10 – – – magnetiitti

Teollisuus

vapaa

A

A

3206 49 70 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3206 50 00 – epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään lumi
noforeina

Teollisuus

5,3 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3207 20 10 – – enkopit

Teollisuus

5,3 %

A

A

3207 20 90 – – muut

Teollisuus

6,3 %

A

A

3207 30 00 – nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet

Teollisuus

5,3 %

A

A

Tavaran kuvaus

3206 42 00 – – litoponi ja muut sinkkisulfidiin perustuvat
pigmentit javalmisteet

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

3206 49

Valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet
ja valmistetut värit,lasiintuvat emalit ja lasitteet, en
kopit, nestemäiset lysterit ja niidenkaltaiset valmis
teet, jollaisia käytetään keraamisessa, emaloimisjalasiteollisuudessa; lasisulate (fritti) ja muu lasi jau
heena, rakeina,suomuina tai hiutaleina

3207 10 00 – valmistetut pigmentit, valmistetut samennusai
neet, valmistetut värit janiiden kaltaiset valmis
teet

3207 20

Euroopan unionin virallinen lehti

3207

– – muut

– lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit ja niiden
kaltaisetvalmisteet

L 250/519

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3207 40 40 – – lasi, hiutaleina, joiden pituus on vähintään
0,1 mutta enintään 3,5 mmja paksuus vähin
tään 2, mutta enintään 5 mikrometriä; lasi,
jauheena tairakeina, jotka sisältävät vähintään
99 painoprosenttia piidioksidia

Teollisuus

vapaa

A

A

3207 40 85 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

3208 10 10 – – tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt
liuokset

Teollisuus

6,5 %

A

A

3208 10 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3208 20 10 – – tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt
liuokset

Teollisuus

6,5 %

A

A

3208 20 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3207 40

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/520

Toimiala

CN 2014

– lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina,
suomuina taihiutaleina
FI

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin
vettä sisältäväänväliaineeseen dispergoituihin tai
liuotettuihin synteettisiinpolymeereihin tai kemial
lisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin;tä
män ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuok
set

3208 10

– polyestereihin perustuvat

3208 20

Euroopan unionin virallinen lehti

3208

– akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3208 90 11 – – – 2,2′-(tert-butyyli-imino)dietanolista ja4,4′metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatista
saatu polyuretaani,N,N-dimetyyliasetami
diin liuotettuna, sisältää vähintään 48 pai
noprosenttia polymeeriä

Teollisuus

vapaa

A

A

3208 90 13 – – – p-kresolin ja divinyylibentseenin kopoly
meeri, N,N-dimetyyliasetamidiinliuotettuna,
sisältää vähintään 48 painoprosenttia poly
meeriä

Teollisuus

vapaa

A

A

3208 90 19 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3208 90 91 – – – synteettisiin polymeereihin perustuvat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3208 90 99 – – – kemiallisesti muunnettuihin luonnonpoly
meereihin perustuvat

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3208 90

Tavaran kuvaus

– muut

FI

– – tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt
liuokset

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

3209

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään
väliaineeseendispergoituihin tai liuotettuihin syn
teettisiin polymeereihin taikemiallisesti muunnet
tuihin luonnonpolymeereihin
L 250/521

3209 10 00 – akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3210 00 10 – öljymaalit ja -lakat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3210 00 90 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3211 00 00 Valmistetut kuivikkeet (sikkatiivit)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3212 10 00 – pronssi- ja värilehtiset

Teollisuus

6,5 %

A

A

3212 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3209 90 00 – muut

3210 00

3213

Muut maalit ja lakat; valmistetut vesipigmenttivä
rit, jollaisiakäytetään nahan viimeistelyyn

Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä si
sältäväänväliaineeseen dispergoidut pigmentit
(myös metallijauheet ja-hiutaleet), jollaisia käyte
tään maalien valmistuksessa; pronssi- javärilehtiset;
vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat
värit javäriaineet

Euroopan unionin virallinen lehti

3212

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/522

Toimiala

CN 2014

Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit, har
rastevärit janiiden kaltaiset värit, tabletteina, putki
loissa, tölkeissä, pulloissatai niiden kaltaisissa muo
doissa tai pakkauksissa
16.9.2016

3213 10 00 – värit lajitelmina

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3214 10 10 – – ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä
muut täyte- jatiivistystahnat

Teollisuus

5%

A

A

3214 10 90 – – silotteet

Teollisuus

5%

A

A

3214 90 00 – muut

Teollisuus

5%

A

A

3215 11 00 – – mustat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3215 19 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3215 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3213 90 00 – muut

3214

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä
muut täyte- jatiivistystahnat; silotteet; muut kuin
tulenkestävät julkisivujen,sisäseinien, lattioiden, si
säkattojen ja niiden kaltaisten pintojenpeittämiseen
tarkoitetut valmisteet

3214 10

– ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä
muut täyte- jatiivistystahnat; silotteet
Euroopan unionin virallinen lehti

3215

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Painovärit, kirjoitus- ja piirustusmusteet, myös
tussi, sekä muutmusteet, myös tiivistetyt ja kiinteät

– painovärit

L 250/523

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3301 12 10 – – – terpeeni poistamatta

Maatalous

7%

A

A

3301 12 90 – – – terpeeni poistettu

Maatalous

4,4 %

A

A

3301 13 10 – – – terpeeni poistamatta

Maatalous

7%

A

A

3301 13 90 – – – terpeeni poistettu

Maatalous

4,4 %

A

A

3301 19 20 – – – terpeeni poistamatta

Maatalous

7%

A

A

3301 19 80 – – – terpeeni poistettu

Maatalous

4,4 %

A

A

Tavaran kuvaus

33 RYHMÄ – HAIHTUVAT ÖLJYT JA RESINOI
DIT; HAJUSTE-, KOSMEETTISET JATOALETTI
VALMISTEET

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoi
set), myös jähmeät(concretes) ja vahaa poistamalla
saadut nesteet (absolutes); resinoidit;uutetut oleo
hartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasva
öljy- javahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset,
kylmänä uuttamalla(enfleurage) tai maseroimalla
saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet,joita saadaan
poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtu
vienöljyjen vesitisleet ja -liuokset

FI

33

Huomautukset

L 250/524

Toimiala

CN 2014

3301 12

3301 13

3301 19

– – appelsiiniöljy

Euroopan unionin virallinen lehti

– sitrushedelmistä saadut haihtuvat öljyt

– – sitruunaöljy

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3301 24 10 – – – terpeeni poistamatta

Maatalous

vapaa

A

A

3301 24 90 – – – terpeeni poistettu

Maatalous

2,9 %

A

A

3301 25 10 – – – terpeeni poistamatta

Maatalous

vapaa

A

A

3301 25 90 – – – terpeeni poistettu

Maatalous

2,9 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut kuin sitrushedelmistä saadut haihtuvat öl
jyt

3301 25

– – piparminttuöljy (Mentha piperita)

– – muut minttuöljyt

– – muut
– – – neilikasta, niaoulista ja ylang-ylangista saa
dut

3301 29 11 – – – –

terpeeni poistamatta

Maatalous

vapaa

A

A

3301 29 31 – – – –

terpeeni poistettu

Maatalous

2,3 %

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

3301 29

FI

3301 24

– – – muista
3301 29 41 – – – –
––––

terpeeni poistamatta
terpeeni poistettu
pelargoniöljy (geraniumöljy); jasmiini
öljy; vetiveriaöljy

Maatalous

2,3 %

A

A

3301 29 79 – – – – –

laventeliöljy ja lavandiiniöljy

Maatalous

2,9 %

A

A

3301 29 91 – – – – –

muut

Maatalous

2,3 %

A

A

L 250/525

3301 29 71 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

2%

A

A

Maatalous

2,3 %

A

A

3301 90 21 – – – lakritsista ja humalasta saadut

Maatalous

3,2 %

A

A

3301 90 30 – – – muut

Maatalous

vapaa

A

A

3301 90 90 – – muut

Maatalous

3%

A

A

Maatalous

17,3 MIN
1 EUR/% vol/
hl

A

A

Tavaran kuvaus

3301 30 00 – resinoidit
– muut

FI

3301 90

Huomautukset

L 250/526

Toimiala

CN 2014

3301 90 10 – – terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan
poistettaessa terpeenejähaihtuvista öljyistä
– – uutetut oleohartsit

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai
useampaan tällaiseenaineeseen perustuvat seokset
(myös alkoholiliuokset), jollaisiakäytetään raaka-ai
neena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aine
isiinperustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juo
mien valmistukseen

3302 10

– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuu
dessa

Euroopan unionin virallinen lehti

3302

– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa
– – – valmisteet, joissa on kaikki juomille luon
teenomaiset aromiaineet
todellinen alkoholipitoisuus
kuin 0,5 tilavuusprosenttia

suurempi

16.9.2016

3302 10 10 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut
Maatalous

12,8 %

A

A

3302 10 29 – – – – –

muut

Maatalous

9 % + EA

0 % + EA

A

3302 10 40 – – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3302 10 90 – – jollaisia käytetään elintarviketeollisuudessa

Teollisuus

vapaa

A

A

3302 90 10 – – alkoholiliuokset

Teollisuus

vapaa

A

A

3302 90 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3303 00 10 – hajuvedet

Teollisuus

vapaa

A

A

3303 00 90 – toalettivedet

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3303 00

3304

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sak
karoosia, isoglukoosia,glukoosia tai
tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän
kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa,
vähemmän kuin 5 painoprosenttia
sakkaroosia tai isoglukoosia, vähem
män kuin 5 painoprosenttia glukoosia
tai tärkkelystä

FI

3302 10 21 – – – – –

3302 90

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Hajuvedet ja toalettivedet

3304 10 00 – huulimeikkivalmisteet

L 250/527

Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoi
tovalmisteet (muut kuinlääkkeet), myös aurinko
suoja- ja rusketusvalmisteet; manikyyri- japedikyy
rivalmisteet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3304 20 00 – silmämeikkivalmisteet

Teollisuus

vapaa

A

A

3304 30 00 – manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet

Teollisuus

vapaa

A

A

3304 91 00 – – puuterit, myös puristepuuterit

Teollisuus

vapaa

A

A

3304 99 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3305 10 00 – sampoot

Teollisuus

vapaa

A

A

3305 20 00 – permanenttivalmisteet hiusten kihartamista tai
suoristamistavarten

Teollisuus

vapaa

A

A

3305 30 00 – hiuskiinteet

Teollisuus

vapaa

A

A

3305 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/528

Toimiala

CN 2014

– muut

3306

Hiuksiin käytettävät valmisteet

Euroopan unionin virallinen lehti

3305

Suun- ja hampaidenhoitovalmisteet, myös ham
masproteesin kiinnitystahnatja -jauheet; hammas
välien puhdistukseen käytettävä lanka (hammas
lanka),yksittäisissä vähittäismyyntipakkauksissa
16.9.2016

3306 10 00 – hampaiden puhdistusaineet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3306 20 00 – hammasvälien puhdistukseen käytettävä lanka
(hammaslanka)

Teollisuus

4%

A

A

3306 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3307 10 00 – parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- jaaftershave-valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3307 20 00 – henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodo
rantit jaantiperspirantit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3307 30 00 – hajustetut kylpysuolat ja muut kylpyvalmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3307 41 00 – – ”agarbatti” ja muut hyvänhajuiset valmisteet,
jotkavaikuttavat palaessaan

Teollisuus

6,5 %

A

A

3307 49 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3307 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

3307

Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja aftershave-valmisteet,henkilökohtaiseen käyttöön tar
koitetut deodorantit, kylpyvalmisteet,karvanpoisto
aineet ja muut muualle kuulumattomat hajuste-,
kosmeettisetja toalettivalmisteet; huoneilman rai
kasteet, myös hajustetut jadesinfioivat
Euroopan unionin virallinen lehti

– huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen
tarkoitetut valmisteet,myös uskonnollisten ritu
aalien yhteydessä käytettävät hyvänhajuisetval
misteet

L 250/529

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3401 11 00 – – toalettikäyttöön tarkoitetut (myös tuotteet, joi
hin on lisättylääkeainetta)

Teollisuus

vapaa

A

A

3401 19 00 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

34 RYHMÄ – SAIPPUA JA SUOPA, ORGAANISET
PINTA-AKTIIVISET
AINEET,PESUVALMISTEET,
VOITELUVALMISTEET, TEKOVAHAT, VALMISTE
TUT VAHAT,KIILLOTUS-, HANKAUS- JA PUHDIS
TUSVALMISTEET, KYNTTILÄT JA NIIDENKALTAI
SET TUOTTEET, MUOVAILUMASSAT, ”HAMMAS
VAHAT” JAKIPSIIN PERUSTUVAT HAMMASLÄÄ
KINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET

3401

Saippua ja suopa; saippuana käytettävät orgaaniset
pinta-aktiivisettuotteet ja valmisteet tankoina, pa
loina tai valettuina kappaleina, myösjos niissä on
saippuaa; ihon pesuun käytettävät orgaanisetpintaaktiiviset tuotteet ja valmisteet nestemäisinä tai
voiteina,vähittäismyyntimuodossa, myös jos niissä
on saippuaa; saippualla taipuhdistusaineella kylläs
tetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu,huopa
tai kuitukangas

Euroopan unionin virallinen lehti

34

– saippua, suopa ja orgaaniset pinta-aktiiviset
tuotteet ja valmisteettankoina, paloina tai valet
tuina kappaleina sekä saippualla taipuhdistusai
neella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi,
vanu,huopa tai kuitukangas

3401 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/530

Toimiala

CN 2014

– saippua ja suopa muissa muodoissa
16.9.2016

3401 20 10 – – hiutaleina, levyinä, rakeina tai jauheena

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3401 20 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3401 30 00 – ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiivi
set tuotteet javalmisteet nestemäisinä tai voi
teina, vähittäismyyntimuodossa, myös josniissä
on saippuaa

Teollisuus

4%

A

A

3402 11 10 – – – vesiliuos, joka sisältää vähintään 30, mutta
enintään 50 painoprosenttia dinatriumal
kyyli[oksidi(bentseenisulfonaattia)]

Teollisuus

vapaa

A

A

3402 11 90 – – – muut

Teollisuus

4%

A

A

3402 12 00 – – kationiaktiiviset

Teollisuus

4%

A

A

3402 13 00 – – ionittomat

Teollisuus

4%

A

A

3402 19 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

4%

A

A

3402

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (muut kuin saip
pua ja suopa);pinta-aktiiviset valmisteet, pesuval
misteet (myös pesuapuvalmisteet) japuhdistusval
misteet, myös jos niissä on saippuaa tai suopaa,
muut kuinnimikkeen 3401 valmisteet

3402 20

– – anioniaktiiviset

Euroopan unionin virallinen lehti

– orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, myösvähittäis
myyntipakkauksissa
3402 11

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– vähittäismyyntipakkauksissa olevat valmisteet
L 250/531

3402 20 20 – – pinta-aktiiviset valmisteet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

3402 90 10 – – pinta-aktiiviset valmisteet

Teollisuus

4%

A

A

3402 90 90 – – pesu- ja puhdistusvalmisteet

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

4,6 %

A

A

3403 19 10 – – – joissa on vähintään 70 painoprosenttia
maaöljyjä tai bitumisistakivennäisistä saa
tuja öljyjä, mutta ei kuitenkaan perusaineo
sana

Teollisuus

6,5 %

A

A

3403 19 90 – – – muut

Teollisuus

4,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

3402 20 90 – – pesu- ja puhdistusvalmisteet

3403

– muut

FI

3402 90

Euroopan unionin virallinen lehti

Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pult
tien ja muttereidenirrottamista helpottavat valmis
teet, ruosteen- ja korroosionestoaineetsekä muoti
nirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat) ja
valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, na
han, turkisnahantai muiden aineiden öljy- tai ras
vakäsittelyyn, ei kuitenkaanvalmisteet, joissa on pe
rusaineosana maaöljyjä tai bitumisistakivennäisistä
saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia

– joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä

3403 11 00 – – valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisna
han tai muiden aineidenkäsittelyyn

3403 19

Huomautukset

L 250/532

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3403 91 00 – – valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisna
han tai muiden aineidenkäsittelyyn

Teollisuus

4,6 %

A

A

3403 99 00 – – muut

Teollisuus

4,6 %

A

A

3404 20 00 – poly(oksieteeniä) (polyeteeniglykolia)

Teollisuus

vapaa

A

A

3404 90 00 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3405 10 00 – kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmis
teet jalkineita janahkaa varten

Teollisuus

vapaa

A

A

3405 20 00 – kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmis
teetpuuhuonekalujen, -lattioiden ja muiden puu
pintojen hoitoa varten

Teollisuus

vapaa

A

A

3405 30 00 – kiillotusaineet ja niiden kaltaiset valmisteet vau
nunkoreja varten,muut kuin metallikiillotteet

Teollisuus

vapaa

A

A

3405 40 00 – hankauspastat ja -jauheet sekä muut hankausval
misteet

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

Tekovahat ja valmistetut vahat

Kiillotusaineet ja voiteet jalkineita, huonekaluja,
lattioita,vaununkoreja, lasia tai metallia varten,
hankauspastat ja -jauheet sekäniiden kaltaiset val
misteet (myös paperi, vanu, huopa, kuitukangas,
huokoinen muovi ja huokoinen kumi, jotka on
kyllästetty, päällystettytai peitetty tällaisella valmis
teella), ei kuitenkaan nimikkeen3404 vahat

Euroopan unionin virallinen lehti

3405

FI

3404

L 250/533

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3405 90 10 – – metallikiillotteet

Teollisuus

vapaa

A

A

3405 90 90 – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3406 00 00 Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden
kaltaisettavarat

Teollisuus

vapaa

A

A

3407 00 00 Muovailumassat, myös lasten ajanvietteeksi tarkoi
tetut; valmisteet,jollaiset tunnetaan ”hammasva
hana” tai”hammasmallimassana”, sarjoina,vähittäis
myyntipakkauksissa, levyinä, hevosenkengän muo
toisinakappaleina, tankoina tai niiden kaltaisessa
muodossa; muuthammaslääkintäkäyttöön tarkoite
tut valmisteet, jotka perustuvat kipsiin(kalsinoituun
kipsikiveen tai kalsiumsulfaattiin)

Teollisuus

vapaa

A

A

3501 10 10 – – keinotekoisten tekstiilikuitujen valmistukseen
tarkoitettu

Maatalous

vapaa

A

A

3501 10 50 – – teollisuuskäyttöön, ei kuitenkaan elintarvik
keiden tai rehunvalmistukseen tarkoitettu

Maatalous

3,2 %

A

A

3501 10 90 – – muut

Maatalous

9%

A

A

3405 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/534

Toimiala

CN 2014

– muut

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset;
kaseiiniliimat

3501 10

– kaseiini

Euroopan unionin virallinen lehti

35 RYHMÄ – VALKUAISAINEET; MODIFIOIDUT
TÄRKKELYKSET; LIIMAT JALIISTERIT; ENTSYY
MIT

FI

35

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3501 90 10 – – kaseiiniliimat

Maatalous

8,3 %

A

A

3501 90 90 – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

3502 11 10 – – – ihmisravinnoksi soveltumaton tai soveltu
mattomaksi tehtävä

Maatalous

vapaa

A

A

3502 11 90 – – – muu

Maatalous

123,5 EUR/
100 kg

A

A

3502 19 10 – – – ihmisravinnoksi soveltumattomat tai sovel
tumattomaksi tehtävät

Maatalous

vapaa

A

A

3502 19 90 – – – muu

Maatalous

16,7 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

vapaa

A

A

3501 90

– muut

Albumiinit (myös kahden tai useamman herapro
teiinin tiivisteet, joidenheraproteiinipitoisuus on
suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineenpai
nosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

3502 19

3502 20

– – kuivattu

Euroopan unionin virallinen lehti

– muna-albumiini (ovalbumiini)
3502 11

Huomautukset

FI

3502

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muu

– maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai
useamman heraproteiinintiivisteet
L 250/535

3502 20 10 – – ihmisravinnoksi soveltumaton tai soveltumat
tomaksi tehtävä

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

123,5 EUR/
100 kg

A

A

Maatalous

16,7 EUR/
100 kg

A

A

3502 90 20 – – – ihmisravinnoksi soveltumattomat tai sovel
tumattomaksi tehtävät

Maatalous

vapaa

A

A

3502 90 70 – – – muut

Maatalous

6,4 %

A

A

3502 90 90 – – albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

Maatalous

7,7 %

A

A

Maatalous

7,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

3502 20 91 – – – kuivattu (esim, levyinä, suomuina, hiuta
leina tai jauheena)

Maatalous

3502 20 99 – – – muu

Huomautukset

L 250/536

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– – muu

– – albumiinit, muut kuin muna-albumiini (oval
bumiini) ja maitoalbumiini(laktalbumiini)

3503 00

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

FI

3502 90

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina
lehtisinä, myöspintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja
gelatiinijohdannaiset;kalanrakkoselvikkeet;
muut
eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501
kaseiiniliimat
16.9.2016

3503 00 10 – gelatiini ja gelatiinijohdannaiset

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

7,7 %

A

A

3504 00 10 – tämän ryhmän 1 lisähuomautuksessa tarkoitetut
tiivistetytmaitoproteiinit

Maatalous

3,4 %

A

A

3504 00 90 – muut

Maatalous

3,4 %

A

A

Maatalous

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

A

3505 10 50 – – – tärkkelys, esteröity tai eetteröity

Maatalous

7,7 %

A

A

3505 10 90 – – – muu

Maatalous

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

A

3503 00 80 – muut

3504 00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniai
neet ja niidenjohdannaiset, muualle kuulumatto
mat; vuotajauhe, myöskromikäsitelty

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esi
hyytelöity taiesteröity tärkkelys); tärkkelykseen,
dekstriiniin tai muuhunmodifioituun tärkkelykseen
perustuvat liimat ja liisterit

3505 10

– dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

3505 10 10 – – dekstriini

Euroopan unionin virallinen lehti

3505

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muu modifioitu tärkkelys

L 250/537

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3505 20 10 – – joissa on vähemmän kuin 25 painoprosenttia
tärkkelystä tai dekstriiniätai muuta modifioi
tua tärkkelystä

Maatalous

8,3 %
+ 4,5 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 4,5 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 30 – – joissa on vähintään 25 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 55 painoprosenttia tärkke
lystä tai dekstriiniä tai muuta modifioituatärk
kelystä

Maatalous

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 50 – – joissa on vähintään 55 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 80 painoprosenttia tärkke
lystä tai dekstriiniä tai muuta modifioituatärk
kelystä

Maatalous

8,3 %
+ 14,2 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 14,2 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 90 – – joissa on vähintään 80 painoprosenttia tärk
kelystä tai dekstriiniä taimuuta modifioitua
tärkkelystä

Maatalous

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3505 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/538

Toimiala

CN 2014

– liimat ja liisterit

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3506

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumatto
mat; liimana tailiisterinä käytettäväksi soveltuvat
tuotteet, liimana tai liisterinämyytävät, nettopainol
taan enintään 1 kg:nvähittäismyyntipakkauksissa

16.9.2016

3506 10 00 – liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat
tuotteet, liimana tailiisterinä myytävissä, netto
painoltaan enintään 1 kg:nvähittäismyyntipak
kauksissa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3506 91 00 – – kumiin tai nimikkeiden 3901–3913 polymee
reihinperustuvat liimat ja liisterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3506 99 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,3 %

A

A

3507 90 30 – – lipoproteiinilipaasi; aspergilluksen alkaalinen
proteaasi

Teollisuus

vapaa

A

A

3507 90 90 – – muut

Teollisuus

6,3 %

A

A

3601 00 00 Ruuti

Teollisuus

5,7 %

A

A

3602 00 00 Valmistetut räjähdysaineet, muut kuin ruuti

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

Entsyymit; muualle kuulumattomat entsyymival
misteet

36

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

3507 10 00 – juoksutin ja juoksutintiivisteet

3507 90

FI

3507

36 RYHMÄ – RÄJÄHDYSAINEET; PYROTEKNISET
TUOTTEET; TULITIKUT;PYROFORISET SEOKSET;
HELPOSTI SYTTYVÄT AINEET

L 250/539

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3603 00 10 – tulilanka; räjähtävä tulilanka

Teollisuus

6%

A

A

3603 00 90 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3604 10 00 – ilotulitusvälineet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3604 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3605 00 00 Tulitikut, muut kuin nimikkeen 3604 pyrotekniset
tavarat

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6%

A

A

3603 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/540

Toimiala

CN 2014

Tulilanka; räjähtävä tulilanka; sytytysnallit ja räjäh
dysnallit;sytyttimet; sähköräjähdysnallit
FI

3604

Ferrocerium ja muut pyroforiset seokset kaikissa
muodoissa; tämänryhmän 2 huomautuksessa tar
koitetut helposti syttyvistä aineistavalmistetut tava
rat

3606 10 00 – polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään
300 cm3 vetävissä astioissa, jollaisia käytetään
savukkeensytyttimien ja niidenkaltaisten sytytti
mien täyttämiseen

3606 90

Euroopan unionin virallinen lehti

3606

Ilotulitusvälineet, merkinantoraketit, saderaketit,
paukkuopasteet jamuut pyrotekniset tavarat

– muut
16.9.2016

3606 90 10 – – ferrocerium ja muut pyroforiset seokset kai
kissa muodoissa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3701 10 00 – röntgenkäyttöön tarkoitetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3701 20 00 – pikakuvafilmit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3701 30 00 – muut levyt ja filmit, joissa vähintään yksi sivu
on pidempi kuin255 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

3701 91 00 – – värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten
tarkoitetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3701 99 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3606 90 90 – – muut

37

37 RYHMÄ – VALOKUVAUS- JA ELOKUVAUS
VALMISTEET

3701

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valot
tamattomat, muutaainetta kuin paperia, kartonkia,
pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit,laa'at, säteily
herkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

3702

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamat
tomat, muutaainetta kuin paperia, kartonkia, pah
via tai tekstiiliä; pikakuvafilmitrullissa, säteilyher
kät, valottamattomat
L 250/541

3702 10 00 – röntgenkäyttöön tarkoitetut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3702 31 91 – – – värinegatiivifilmi: – jonka leveys on vähin
tään 75 mutta enintään105 mm ja – pituus
vähintään 100 m, pikafilmien valmistuk
seen

Teollisuus

vapaa

A

A

3702 31 97 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/542

Toimiala

CN 2014

– muut filmit, rei'ittämättömät, leveys enintään
105 mm
FI

3702 31

– – muut, joissa on hopeahalidiemulsio
– – – leveys enintään 35 mm

3702 32 10 – – – –

mikrofilmit; graafisen alan filmit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3702 32 20 – – – –

muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

3702 32 85 – – – leveys suurempi kuin 35 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

3702 39 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

3702 32

– – värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten
tarkoitetut

– muut filmit, rei'ittämättömät, leveys suurempi
kuin 105 mm

16.9.2016

3702 41 00 – – leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suu
rempi kuin 200 m,värivalokuvausta (monivä
rikuvausta) varten

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3702 42 00 – – leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suu
rempi kuin 200 m, muuhun kuinvärivaloku
vaukseen tarkoitetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3702 43 00 – – leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus enin
tään 200 m

Teollisuus

6,5 %

A

A

3702 44 00 – – leveys suurempi kuin 105 mm mutta enin
tään 610 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

3702 52 00 – – leveys enintään 16 mm

Teollisuus

5,3 %

A

A

3702 53 00 – – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus enintään30 m, dioja varten

Teollisuus

5,3 %

A

A

3702 54 00 – – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus enintään30 m, muut kuin
dioja varten

Teollisuus

5%

A

A

3702 55 00 – – leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään
35 mm ja pituus suurempikuin 30 m

Teollisuus

5,3 %

A

A

3702 56 00 – – leveys suurempi kuin 35 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

värivalokuvausta

(moniväriku
Euroopan unionin virallinen lehti

– muut filmit,
vausta) varten

– muut
3702 96

– – leveys enintään 35 mm ja pituus enintään
30 m
L 250/543

3702 96 10 – – – mikrofilmit; graafisen alan filmit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,3 %

A

A

3702 97 10 – – – mikrofilmit; graafisen alan filmit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3702 97 90 – – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

3702 98 00 – – leveys suurempi kuin 35 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

kuin

Teollisuus

6,5 %

A

A

3703 20 00 – muut, värivalokuvausta (monivärikuvausta) var
ten

Teollisuus

6,5 %

A

A

3703 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3704 00 10 – levyt ja filmit

Teollisuus

vapaa

A

A

3704 00 90 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

5,3 %

A

A

Tavaran kuvaus

3702 96 90 – – – muut

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit,
säteilyherkät,valottamattomat

3703 10 00 – rullissa, joiden
610 mm

3704 00

3705

leveys

on

suurempi

Euroopan unionin virallinen lehti

3703

– – leveys enintään 35 mm ja pituus suurempi
kuin 30 m

FI

3702 97

Huomautukset

L 250/544

Toimiala

CN 2014

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, –kartonki,-pahvi
ja -tekstiilit,valotetut, mutta kehittämättömät

3705 10 00 – offsetpainatusta ja -monistusta varten

16.9.2016

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut ja kehitetyt,
muut kuinelokuvafilmit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3705 90 10 – – mikrofilmit

Teollisuus

3,2 %

A

A

3705 90 90 – – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

3706 10 20 – – joissa on ainoastaan ääniraita; negatiivit; väli
positiivit

Teollisuus

vapaa

A

A

3706 10 99 – – muut positiivit

Teollisuus

5 EUR/100 m

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3706 90 91 – – – pienempi kuin 10 mm

Teollisuus

vapaa

A

A

3706 90 99 – – – vähintään 10 mm

Teollisuus

3,5 EUR/
100 m

A

A

Teollisuus

6%

A

A

3705 90

Tavaran kuvaus

– muut

Elokuvafilmit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistet
tyinä ääniraitaantai sisältäen ainoastaan ääniraidan

3706 10

– leveys vähintään 35 mm

3706 90 52 – – joissa on ainoastaan ääniraita; negatiivit; väli
positiivit;uutisfilmit

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

FI

3706

3706 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut, leveys

3707

3707 10 00 – säteilylle herkistävät emulsiot

L 250/545

Kemialliset valmisteet valokuvauskäyttöön (muut
kuin lakat, liimat,liisterit ja niiden kaltaiset valmis
teet); sekoittamattomat tuotteetvalokuvauskäyt
töön, annostettuina tai vähittäismyyntipakkauk
sissa,käyttövalmiissa muodoissa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3707 90 20 – – kehitteet ja kiinnitteet

Teollisuus

6%

A

A

3707 90 90 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

3,6 %

A

A

3801 20 10 – – kolloidinen grafiitti suspensiona öljyssä; puo
likolloidinengrafiitti

Teollisuus

6,5 %

A

A

3801 20 90 – – muu

Teollisuus

4,1 %

A

A

3801 30 00 – hiilipitoiset elektrodimassat ja niiden kaltaiset
massat uunienvuoraamiseen

Teollisuus

5,3 %

A

A

3801 90 00 – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

3707 90

Tavaran kuvaus

– muut

3801

Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloi
dinen grafiitti;grafiittiin tai muuhun hiileen perus
tuvat valmisteet, massana,möhkäleinä, levyinä tai
muina puolivalmisteina

3801 10 00 – keinotekoinen grafiitti

3802

– kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti

Euroopan unionin virallinen lehti

38 RYHMÄ – ERINÄISET KEMIALLISET TUOT
TEET

FI

38

3801 20

Huomautukset

L 250/546

Toimiala

CN 2014

Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivennäistuotteet;
eläinhiili, myöskäytetty
16.9.2016

3802 10 00 – aktiivihiili

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,7 %

A

A

3803 00 10 – raaka

Teollisuus

vapaa

A

A

3803 00 90 – muut

Teollisuus

4,1 %

A

A

3804 00 00 Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet,
myös jos ne on väkevöitytai niistä on sokerit pois
tettu tai niitä on käsitelty kemiallisesti,myös lignii
nisulfonaatit, ei kuitenkaan nimikkeen 3803mänty
öljy

Teollisuus

5%

A

A

3805 10 10 – – pihkatärpätti

Teollisuus

4%

A

A

3805 10 30 – – puutärpätti

Teollisuus

3,7 %

A

A

3805 10 90 – – sulfaattitärpätti

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

3802 90 00 – muut
Mäntyöljy, myös puhdistettu

Pihka-, puu- ja sulfaattitärpätti sekä muut havu
puun tislauksessa taimuussa käsittelyssä saadut ter
peenipitoiset öljyt; raaka dipenteeni;sulfiittitärpätti
ja muu raaka parasymeeni; ”pine oil”,jonka pääa
siallisena aineosana on alfaterpineoli

3805 10

– pihka-, puu- ja sulfaattitärpättiöljyt

3805 90

Euroopan unionin virallinen lehti

3805

FI

3803 00

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
L 250/547

3805 90 10 – – ”pine oil”

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,4 %

A

A

3806 10 00 – kolofoni ja hartsihapot

Teollisuus

5%

A

A

3806 20 00 – kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin
ja hartsihappojenjohdannaisten suolat, lukuun
ottamatta kolofonin additiotuotteidensuoloja

Teollisuus

4,2 %

A

A

3806 30 00 – hartsiesterit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3806 90 00 – muut

Teollisuus

4,2 %

A

A

3807 00 10 – puuterva

Teollisuus

2,1 %

A

A

3807 00 90 – muut

Teollisuus

4,6 %

A

A

Teollisuus

6%

A

A

Tavaran kuvaus

3805 90 90 – – muut

3808

Puuterva; puutervaöljyt; puukreosootti; raaka me
tanoli; kasvipiki;panimopiki ja sen kaltaiset kolofo
niin, hartsihappoihin tai kasvipikeenperustuvat val
misteet

Euroopan unionin virallinen lehti

3807 00

Kolofoni ja hartsihapot sekä niiden johdannaiset;
pinoliini jahartsiöljyt; sulatuksella muunnetut
luonnonhartsit (run gums)

FI

3806

Huomautukset

L 250/548

Toimiala

CN 2014

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitau
tien ja rikkakasvientorjunta-aineet, itämistä estävät
aineet, kasvien kasvua säätävätaineet, desinfioimi
saineet ja niiden kaltaiset tuotteet,vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai ta
varoina(esim. rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät
sekä kärpäspaperi)
16.9.2016

3808 50 00 – Tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa eri
tellyt tavarat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3808 91 10 – – – pyretsoideihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 91 20 – – – kloorattuihin hiilivetyihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 91 30 – – – karbamaatteihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 91 40 – – – orgaanisiin fosforiyhdisteisiin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 91 90 – – – muut

Teollisuus

6%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

– – sienitautien torjunta-aineet
– – – epäorgaaniset

3808 92 10 – – – –

kupariyhdisteisiin perustuvat valmisteet

Teollisuus

4,6 %

A

A

3808 92 20 – – – –

muut

Teollisuus

6%

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

3808 92

– – hyönteisten torjunta-aineet

FI

3808 91

– – – muut
ditiokarbamaatteihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 92 40 – – – –

bentsimidatsoleihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 92 50 – – – –

diatsoleihin tai triatsoleihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 92 60 – – – –

diatsiineihin tai morfoliineihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

L 250/549

3808 92 30 – – – –

Tavaran kuvaus

3808 92 90 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6%

A

A

– – rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät
aineet ja kasvien kasvuasäätävät aineet

Huomautukset

FI

3808 93

muut

Toimiala

L 250/550

CN 2014

– – – rikkakasvien torjunta-aineet
fenoksifytohormoneihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 13 – – – –

triatsiineihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 15 – – – –

amideihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 17 – – – –

karbamaatteihin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 21 – – – –

dinitroaniliinijohdannaisiin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 23 – – – –

urea-, urasiili- tai sulfonyyliureajohdan
naisiin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 27 – – – –

muut

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 30 – – – itämistä estävät aineet

Teollisuus

6%

A

A

3808 93 90 – – – kasvien kasvua säätävät aineet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3808 94 10 – – – kvaternaarisiin ammoniumsuoloihin perus
tuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 94 20 – – – halogenoituihin yhdisteisiin perustuvat

Teollisuus

6%

A

A

3808 94

Euroopan unionin virallinen lehti

3808 93 11 – – – –

– – desinfioimisaineet

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6%

A

A

3808 99 10 – – – rotanmyrkyt

Teollisuus

6%

A

A

3808 99 90 – – – muut

Teollisuus

6%

A

A

3809 10 10 – – joissa on vähemmän kuin 55 painoprosenttia
tärkkelyspitoisiaaineita

Maatalous

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
12,9

A

3809 10 30 – – joissa on vähintään 55 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 70 painoprosenttia tärkkelys
pitoisia aineita

Maatalous

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 12,4 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3809 10 50 – – joissa on vähintään 70 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 83 painoprosenttia tärkkelys
pitoisia aineita

Maatalous

8,3 %
+ 15,1 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 15,1 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3808 94 90 – – – muut

3808 99

– – muut

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat
värjäytymistä taiväriaineiden kiinnittymistä, sekä
muut tuotteet ja valmisteet (esim.liistausaineet ja
peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-,paperi-,
nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muual
lekuulumattomat

3809 10

– tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

Euroopan unionin virallinen lehti

3809

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/551

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3809 91 00 – – jollaisia käytetään tekstiili- tai sen kaltaisessa
teollisuudessa

Teollisuus

6,3 %

A

A

3809 92 00 – – jollaisia käytetään paperi- tai sen kaltaisessa
teollisuudessa

Teollisuus

6,3 %

A

A

3809 93 00 – – jollaisia käytetään nahka- tai sen kaltaisessa
teollisuudessa

Teollisuus

6,3 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3810 90 10 – – valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektro
dien ja -puikkojensydämenä tai päällysteenä

Teollisuus

4,1 %

A

A

3810 90 90 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

3809 10 90 – – joissa on vähintään 83 painoprosenttia tärk
kelyspitoisia aineita

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/552

Toimiala

CN 2014

– muut

Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edistä
vät aineet ja muutapuvalmisteet metallien juotta
mista tai hitsausta varten; juotos- taihitsausjauheet
ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita;val
misteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja
-puikkojentäytteenä tai päällysteenä

3810 10 00 – metallipintojen peittausvalmisteet; juotos- tai
hitsausjauheet ja-tahnat, joissa on metallia ja
muita aineita
3810 90

Euroopan unionin virallinen lehti

3810

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3811 11 10 – – – tetraetyylilyijyyn perustuvat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3811 11 90 – – – muut

Teollisuus

5,8 %

A

A

3811 19 00 – – muut

Teollisuus

5,8 %

A

A

3811 21 00 – – joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäi
sistä saatuja öljyjä

Teollisuus

5,3 %

A

A

3811 29 00 – – muut

Teollisuus

5,8 %

A

A

3811 90 00 – muut

Teollisuus

5,8 %

A

A

Teollisuus

6,3 %

A

A

3811

Tavaran kuvaus

FI

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpy
mistä estävätvalmisteet, viskositeettia parantavat
valmisteet ja muutkivennäisöljyjen (myös bensii
nin) ja muiden nesteiden, joita käytetäänsamaan
tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmis
teet

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– nakutusta estävät valmisteet
3811 11

– – lyijy-yhdisteisiin perustuvat

3812

Euroopan unionin virallinen lehti

– voiteluöljyjen lisäaineet

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle
kuulumattomat kumin taimuovin pehmitinseokset;
hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muo
vinstabilaattoriseokset
L 250/553

3812 10 00 – valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3812 20 10 – – reaktioseos, joka sisältääbentsyyli-3-isobuty
ryylioksi-1-isopropyyli-2,2-dimetyylipropyylif
talaattiasekäbentsyyli-3-isobutyryylioksi-2,2,4trimetyylipentyyliftalaattia

Teollisuus

vapaa

A

A

3812 20 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3812 30 29 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3812 30 80 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3813 00 00 Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten;
tulensammutuskranaatitja -pommit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3814 00 10 – butyyliasetaattiin perustuvat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3814 00 90 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3812 20

– kumin tai muovin pehmitinseokset

3812 30 21 – – – 1,2-dihydro-2,2,4-trimetyylikinoliinin
gomeerien seokset

oli

Euroopan unionin virallinen lehti

– hapettumisenestoaineet ja muut kumin tai muo
vinstabilaattoriseokset
– – hapettumisenestoaineet

3814 00

Huomautukset

FI

3812 30

Tavaran kuvaus

L 250/554

Toimiala

CN 2014

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle
kuulumattomat;valmistetut maalin- ja lakanpoisto
aineet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3815 11 00 – – joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nik
keliyhdisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3815 12 00 – – joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai
jalometalliyhdisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3815 19 10 – – – katalyytti rakeina, joista vähintään 90 paino
prosenttia on kooltaanenintään 10 mikro
metriä ja jotka koostuvatmagnesiumsili
kaattikantaja-aineella olevasta oksidiseok
sesta jasisältävät: – vähintään 20 mutta
enintään 35 painoprosenttia kuparia ja– vä
hintään 2 mutta enintään 3 painoprosenttia
vismuttia, näennäinenominaispaino vähin
tään 0,2 mutta enintään 1,0

Teollisuus

vapaa

A

A

3815 19 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3815 90 10 – – katalyytti, joka koostuu etyylitrifenyylifosfo
niumasetaatinmetanoliliuoksesta

Teollisuus

vapaa

A

A

3815 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3815

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Reaktion käynnistäjät (initiaattorit), reaktion kiih
dyttimet(akseleraattorit) ja katalyyttiset valmisteet,
muuallekuulumattomat
FI

– kantajakatalyytit

3815 90

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

3815 19

– muut

L 250/555

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

3817 00 50 – suoraketjuinen alkyylibentseeni

Teollisuus

6,3 %

A

A

3817 00 80 – muut

Teollisuus

6,3 %

A

A

3818 00 10 – seostettu pii (doped)

Teollisuus

vapaa

A

A

3818 00 90 – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3819 00 00 Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voi
mansiirrossakäytettävät nestemäiset valmisteet,
joissa ei ole lainkaan tai onvähemmän kuin 70 pai
noprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisis
täsaatuja öljyjä

Teollisuus

6,5 %

A

A

3820 00 00 Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huur
teen- jajäänpoistonesteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3821 00 00 Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (myös
virusten ja niidenkaltaisten organismien) tai kasvi-,
ihmis- ja eläinsoluviljelmienkehittämistä ja ylläpi
toa varten

Teollisuus

5%

A

A

Tavaran kuvaus

3816 00 00 Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset,
tulenkestävät,muut kuin nimikkeen 3801 tuotteet

Huomautukset

L 250/556

Toimiala

CN 2014

FI

3817 00

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped)
elektroniikassakäyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai
niiden kaltaisissa muodoissa;kemialliset yhdisteet,
jotka on seostettu (doped) elektroniikassakäyttöä
varten

Euroopan unionin virallinen lehti

3818 00

Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinafta
leenit, muut kuinnimikkeisiin 2707 ja 2902 kuulu
vat

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

vapaa

A

A

3823 11 00 – – steariinihappo

Maatalous

5,1 %

A

A

3823 12 00 – – öljyhappo

Maatalous

4,5 %

A

A

3823 13 00 – – mäntyöljyrasvahapot

Maatalous

2,9 %

A

A

3823 19 10 – – – tislatut rasvahapot

Maatalous

2,9 %

A

A

3823 19 30 – – – rasvahappotisle

Maatalous

2,9 %

A

A

3823 19 90 – – – muut

Maatalous

2,9 %

A

A

3823 70 00 – teolliset rasva-alkoholit

Maatalous

3,8 %

A

A

3822 00 00 Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit,
alustalla, sekävalmistetut taudinmääritysreagenssit
ja valmistetutlaboratorioreagenssit, alustalla tai il
man sitä, muut kuin nimikkeisiin3002 ja 3006
kuuluvat; varmennetutvertailumateriaalit

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuk
sessa saadut happamatöljyt; teolliset rasva-alkoho
lit

Euroopan unionin virallinen lehti

– teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuk
sessa saadut happamatöljyt

3823 19

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/557

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3824 10 00 – valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja-sydä
miä varten

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 30 00 – sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina
keskenään tai metallistensideaineiden kanssa

Teollisuus

5,3 %

A

A

3824 40 00 – valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai beto
nia varten

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 50 10 – – valuvalmis betoni

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 50 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Maatalous

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7%
+ 16,1 EUR/
100 kg

A

3824

– muu kuin tulenkestävä laasti tai betoni

Euroopan unionin virallinen lehti

3824 60

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä
varten; kemiallisettuotteet ja kemian- tai siihen liit
tyvän teollisuuden valmisteet (myösjos ne ovat
luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumatto
mat

Huomautukset

FI

3824 50

Tavaran kuvaus

L 250/558

Toimiala

CN 2014

– sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44
kuuluva

– – vesiliuoksena

16.9.2016

3824 60 11 – – – jossa on enintään 2 painoprosenttia DmannitoliaD-glusitoli-pitoisuudesta lasket
tuna

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

A

3824 60 91 – – – jossa on enintään 2 painoprosenttia DmannitoliaD-glusitoli-pitoisuudesta lasket
tuna

Maatalous

7,7 %
+ 23 EUR/
100 kg

7%
+ 23 EUR/
100 kg

A

3824 60 99 – – – muut

Maatalous

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

A

3824 71 00 – – joissa on täysin halogenoitua kloorifluorihiili
vetyä (CFC) jamahdollisesti myös osittain ha
logenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC),perf
luorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 72 00 – – joissa on bromiklooridifluorimetaania, bro
mitrifluorimetaania taidibromitetrafluorietaa
nia

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 73 00 – – joissa on bromifluorihiilivetyä (HBFC)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 74 00 – – joissa on osittain halogenoitua kloorifluorihii
livetyä (HCFC) jamahdollisesti myös perfluori
hiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC),mutta
ei täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä
(CFC)

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

3824 60 19 – – – muu

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

– sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai pro
paaninhalogeenijohdannaisia

L 250/559

3824 75 00 – – joissa on hiilitetrakloridia

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 76 00 – – joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloro
formia)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 77 00 – – joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai
bromikloorimetaania

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 78 00 – – joissa on perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihii
livetyä (HFC), muttaei täysin halogenoitua
kloorifluorihiilivetyä (CFC) eikä osittainhalo
genoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 79 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 81 00 – – joissa on oksiraania (eteenioksidia)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 82 00 – – polykloorattuja bifenyylejä (PCB), polykloorat
tuja terfenyylejä (PCT)tai polybromattuja bife
nyylejä (PBB) sisältävät

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 83 00 – – joissa on tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia

Teollisuus

6,5 %

A

A

– sekoitukset ja valmisteet, joissa on oksiraania
(eteenioksidia),polybrominoituja
bifenyylejä
(PBB), polyklorinoituja bifenyylejä (PCB),polyk
lorinoituja terfenyylejä (PCT) taitris(2,3-dibromi
propyyli)fosfaattia

Huomautukset

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/560

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3824 90 10 – – maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetal
lien, ammoniumin taietanoliamiinien maaöl
jysulfonaatit; bitumisista kivennäisistä saatuje
nöljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat

Teollisuus

5,7 %

A

A

3824 90 15 – – ioninvaihtimet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90 20 – – kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten

Teollisuus

6%

A

A

3824 90 25 – – pyroligniitit (esim. kalsiumin); raaka kalsium
tartraatti, raakakalsiumsitraatti

Teollisuus

5,1 %

A

A

3824 90 30 – – nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat
suolat ja niidenesterit

Teollisuus

3,2 %

A

A

3824 90 35 – – ruosteenestoaineet, joissa on amiineja aktii
vina aineosina

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90 40 – – epäorgaaniset liuottimien ja ohennusaineiden
seokset lakkoja ja senkaltaisia tuotteita varten

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

L 250/561

3824 90 45 – – – kattilakiven estoaineet ja sen kaltaiset yh
disteet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3824 90 50 – – – galvanoimisvalmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90 55 – – – glyserolin mono-, di-, tri- ja rasvahappoes
tereiden seokset (rasvojenemulgaattorit)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90 58 – – – nikotiinilaastarit (ihon läpi tapahtuva an
nostelu), avuksi tupakoinninlopettamiseen

Teollisuus

vapaa

A

A

Streptomyces tenebrarius in käymisreak
tiosta saatavienantibioottien valmistuksen
välituote, myös kuivattu, nimikkee
seen3004 kuuluvien, ihmisten hoitoon
tarkoitettujen lääkkeidenvalmistukseen

Teollisuus

vapaa

A

A

3824 90 62 – – – –

monensiinisuolojen valmistuksen väli
tuote

Teollisuus

vapaa

A

A

3824 90 64 – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90 65 – – – aputuotteet valimoita varten (muut kuin
alanimikkeeseen3824 10 00 kuuluvat)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90 70 – – – rakennusteollisuudessa palon- ja vesisuo
jauksessa käytettävätvalmisteet sekä muut
vastaavat suojaavat valmisteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

16.9.2016

3824 90 61 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – farmaseuttiseen ja kirurgiseen käyttöön tar
koitetut tuotteet javalmisteet

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/562

Toimiala

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

Teollisuus

vapaa

A

A

3824 90 80 – – – –

dimeroiduista rasvahapoista johdettujen
amiinien seos, jonkakeskimääräinen mo
lekyylipaino on vähintään 520 mutta
enintään 550

Teollisuus

vapaa

A

A

3824 90 85 – – – –

3-(1-etyyli-1-metyylipropyyli)iso-oksat
sol-5-yyliamiinitolueeniliuoksena

Teollisuus

vapaa

A

A

3824 90 87 – – – –

Seokset, jotka koostuvat pääasiassa(5etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksa
fosfinaani-5-yyli)metyylimetyylimetyyli
fosfonaatistajabis[(5-etyyli-2-metyyli-2oksido-1,3,2-dioksafosfinaani-5-yyli)me
tyyli]metyylifosfonaatista,ja seokset, jotka
koostuvat pääasiassa dimetyylimetyylifos
fanaatista,oksiraanista ja difosforipentok
sidista

Teollisuus

6,5 %

A

A

3824 90 97 – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 10 00 – yhdyskuntajäte

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 20 00 – viemäriliete

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825

Euroopan unionin virallinen lehti

litiumniobaattilevyt, joihin ei ole lisätty
epäpuhtausatomeja(undoped)

FI

3824 90 75 – – – –

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuot
teet, muuallekuulumattomat; yhdyskuntajäte; vie
märiliete; muut tämän ryhmän6 huomautuksessa
tarkoitetut jätteet

L 250/563

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 41 00 – – halogenoidut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 49 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 50 00 – metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden,
jarrunesteiden jajäätymisen estoaineiden jätteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 61 00 – – pääosin orgaanisia aineosia sisältävät

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 69 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3825 90 10 – – alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun
puhdistukseen

Teollisuus

5%

A

A

3825 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

3825 30 00 – kliiniset jätteet

FI

– orgaaniset liuotinjätteet

3826 00

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden
jätteet

3825 90

Huomautukset

L 250/564

Toimiala

CN 2014

Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maaöljyjä
tai bitumisistakivennäisistä saatuja öljyjä tai joissa
niitä on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
16.9.2016

3826 00 10 – rasvahappomonoalkyyliesterit, jotka sisältävät
vähintään 96,5tilavuusprosenttia estereitä (FA
MAE)

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3901 10 10 – – suoraketjuinen polyeteeni

Teollisuus

6,5 %

A

A

3901 10 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3826 00 90 – muut

VII

VII JAKSO – MUOVIT JA MUOVITAVARAT; KUMI
JA KUMITAVARAT

39

39 RYHMÄ – MUOVIT JA MUOVITAVARAT

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

I. ALKUMUODOT

Eteenipolymeerit, alkumuodossa

3901 10

– polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi
kuin 0,94

3901 20

Euroopan unionin virallinen lehti

3901

– polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään
0,94

L 250/565

3901 20 10 – – polyeteeni yhdessä tämän ryhmän 6 huomau
tuksen b alakohdassatarkoitetussa muodossa
ominaispainon ollessa vähintään 0,958 23 °C:
ssaja sisältäen: – enintään 50 mg/kg alumiinia,
– enintään2 mg/kg kalsiumia, – enintään
2 mg/kg kromia, – enintään2 mg/kg rautaa, –
enintään 2 mg/kg nikkeliä, – enintään2 mg/
kg titaania ja – enintään 8 mg/kg vanadiinia,
kloorisulfonoidun polyeteenin valmistukseen

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3901 20 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3901 30 00 – eteeni-vinyyliasetaattikopolymeerit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3901 90 30 – – ionomeerihartsi, joka koostuu eteeniterpoly
meerin, isobutyyliakrylaatinja metakryyliha
pon suolasta; polystyreenin, eteeni-buteeniko
polymeerinja polystyreenin A-B-A möhkäle
kopolymeeri, joka sisältää enintään 35 paino
prosenttia styreeniä, yhdessä tämän ryhmän
6 huomautuksenb alakohdassa mainitussa
muodossa

Teollisuus

vapaa

A

A

3901 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3902 10 00 – polypropeeni

Teollisuus

6,5 %

A

A

3902 20 00 – polyisobuteeni

Teollisuus

6,5 %

A

A

3902 30 00 – propeenikopolymeerit

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3901 90

3902 90

– muut

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuo
dossa

Euroopan unionin virallinen lehti

3902

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/566

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

3902 90 10 – – polystyreenin, eteeni-buteenikopolymeerin ja
polystyreenin
A-B-Amöhkälekopolymeeri,
joka sisältää enintään 35 painoprosenttia sty
reeniä,yhdessä tämän ryhmän 6 huomautuk
sen b alakohdassa mainitussamuodossa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3902 90 20 – – poly(but-1-eeni), but-1-eenin ja eteenin kopo
lymeeri sisältäen enintään 10 painoprosenttia
eteeniä tai poly(but-1-eenin), polyeteenin ja/
taipolypropeenin seos sisältäen enintään
10 painoprosenttia polyeteeniäja/tai enintään
25 painoprosenttia polypropeenia, yhdessä tä
män ryhmän 6 huomautuksen b alakohdassa
tarkoitetussa muodossa

Teollisuus

vapaa

A

A

3902 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3903 11 00 – – soluuntuva

Teollisuus

6,5 %

A

A

3903 19 00 – – muu

Teollisuus

6,5 %

A

A

3903 20 00 – styreeni-akryylinitriili-(SAN)-kopolymeerit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3903 30 00 – akryylinitriili-butadieeni-sytreeni-(ABS)-kopoly
meerit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3903 90 10 – – yksinomaan styreenin ja allyylialkoholin ko
polymeeri asetyyliluvunollessa vähintään 175

Teollisuus

vapaa

A

A

3903 90 20 – – bromattu polystyreeni, joka sisältää vähintään
58 mutta enintään 71 painoprosenttia bro
mia, yhdessä tämän ryhmän 6 huomautuk
senb alakohdassa tarkoitetussa muodossa

Teollisuus

vapaa

A

A

3903

Styreenipolymeerit, alkumuodossa
Euroopan unionin virallinen lehti

– polystyreeni

3903 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

L 250/567

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 21 00 – – pehmittämätön

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 22 00 – – pehmitetty

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 30 00 – vinyylikloridi-vinyyliasetaattikopolymeerit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 40 00 – muut vinyylikloridikopolymeerit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 50 10 – – vinylideenikloridin ja akryylinitriilin kopoly
meeri, paisuvina kuulina,joiden läpimitta on
vähintään 4 mutta enintään 20 mikrometriä

Teollisuus

vapaa

A

A

3904 50 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

3903 90 90 – – muut
Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit,
alkumuodossa

3904 10 00 – poly(vinyylikloridi), jota ei ole sekoitettu muiden
aineidenkanssa

FI

3904

Huomautukset

L 250/568

Toimiala

CN 2014

– muu poly(vinyylikloridi)
Euroopan unionin virallinen lehti

3904 50

– vinyylideenikloridipolymeerit

– fluoripolymeerit
16.9.2016

3904 61 00 – – polytetrafluorieteeni

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3904 69 10 – – – poly(vinyylifluoridi), yhdessä tämän ryh
män 6 huomautuksenb alakohdassa tarkoi
tetussa muodossa

Teollisuus

vapaa

A

A

3904 69 20 – – – fluoroelastomeerit FKM

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 69 80 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3905 12 00 – – vesidispersiona

Teollisuus

6,5 %

A

A

3905 19 00 – – muu

Teollisuus

6,5 %

A

A

3905 21 00 – – vesidispersiona

Teollisuus

6,5 %

A

A

3905 29 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3905 30 00 – poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät
hydrolysoimattomiaasetaattiryhmiä

Teollisuus

6,5 %

A

A

3904 69

Huomautukset

– – muut

– poly(vinyyliasetaatti)

Euroopan unionin virallinen lehti

Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit,
alkumuodossa; muutvinyylipolymeerit, alkumuo
dossa

FI

3905

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– vinyyliasetaattikopolymeerit

L 250/569

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3905 99 10 – – – poly(vinyyliformaali), yhdessä tämän ryh
män 6 huomautuksenb alakohdassa tarkoi
tetussa muodossa, molekyylipainon ollessa
vähintään 10 000 mutta enintään 40 000
jajoka sisältää: – vähintään 9,5 mutta enin
tään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä, vi
nyyliasetaattina arvioituna ja – vähintään 5
muttaenintään 6,5 painoprosenttia hydrok
siryhmiä vinyylialkoholinaarvioituna

Teollisuus

vapaa

A

A

3905 99 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3906 90 10 – – poly[N-(3-hydroksi-imino-1,1-dimetyylibu
tyyli)akryyliamidi]

Teollisuus

vapaa

A

A

3906 90 20 – – 2-di-isopropyyliaminoetyylimetakrylaatin ja
desyylimetakrylaatinkopolymeeri liuotettuna
N,N-dimetyyliasetamidiin, kopolymeeripitoi
suusvähintään 55 painoprosenttia

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/570

Toimiala

CN 2014

– muut

3905 99

– – muut

Akryylipolymeerit, alkumuodossa

3906 10 00 – poly(metyylimetakrylaatti)

3906 90

Euroopan unionin virallinen lehti

3906

FI

3905 91 00 – – kopolymeerit

– muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3906 90 30 – – akryylihapon ja 2-etyyliheksyyliakrylaatin ko
polymeeri, joka sisältäävähintään 10 mutta
enintään 11 painoprosenttia 2-etyyliheksyy
liakrylaattia

Teollisuus

vapaa

A

A

3906 90 40 – – akryylinitriilin ja metakrylaatin kopolymeeri,
muunnettupolybutadieeni-akryylinitriilillä
(NBR)

Teollisuus

vapaa

A

A

3906 90 50 – – akryylihapon polymerointituote, jossa on al
kyylimetakrylaattia javähäisiä määriä muita
monomeerejä, käytettäväksi sakeutteenateks
tiilipainatuspastojen valmistuksessa

Teollisuus

vapaa

A

A

3906 90 60 – – kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaa
tista, eteenistä jamonomeeristä, jossa karbok
syyliryhmä on substituenttina muualla kuin
pääteasemassa, ja joka sisältää vähintään 50
painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös pii
dioksidiseoksena

Teollisuus

5%

A

A

3906 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, al
kumuodossa;polykarbonaatit, alkydihartsit, polyal
lyyliesterit ja muut polyesterit,alkumuodossa

3907 10 00 – polyasetaalit
3907 20

Euroopan unionin virallinen lehti

3907

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut polyeetterit
– – polyeetterialkoholit
L 250/571

3907 20 11 – – – polyeteeniglykolit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 20 91 – – – 1-kloori-2,3-epoksipropaanin ja eteenioksi
din kopolymeeri

Teollisuus

vapaa

A

A

3907 20 99 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 30 00 – epoksihartsit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 40 00 – polykarbonaatit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 50 00 – alkydihartsit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 60 20 – – viskositeettiluku vähintään 78 ml/g

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 60 80 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 70 00 – Poly(maitohappo)

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

3907 20 20 – – – muut

– poly(eteenitereftalaatti)

Euroopan unionin virallinen lehti

3907 60

FI

– – muut

Huomautukset

L 250/572

Toimiala

CN 2014

– muut polyesterit
3907 91

– – tyydyttymättömät
16.9.2016

3907 91 10 – – – nestemäiset

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3907 99 10 – – – poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaatti)

Teollisuus

vapaa

A

A

3907 99 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3908 10 00 – polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12

Teollisuus

6,5 %

A

A

3908 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3909 10 00 – ureahartsit; tioureahartsit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3909 20 00 – melamiinihartsit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3909 30 00 – muut aminohartsit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3909 40 00 – fenolihartsit

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

3907 91 90 – – – muut

3908

3909 50

Polyamidit, alkumuodossa

Aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit, alku
muodossa

Euroopan unionin virallinen lehti

3909

– – muut

FI

3907 99

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– polyuretaanit

L 250/573

3909 50 10 – – 2,2′-(tert–butyyli-imino)dietanolista ja4,4′-me
tyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatista saatu
polyuretaani,N,N-dimetyyliasetamidiin liuotet
tuna, sisältää vähintään 50 painoprosenttia
polymeeriä

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3909 50 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3910 00 00 Silikonit, alkumuodossa

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3911 90 11 – – – poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-feny
leenioksi-1,4-fenyleeni-isopropylideeni-1,4fenyleeni),yhdessä tämän ryhmän 6 huo
mautuksen b alakohdassa mainitussamuo
dossa

Teollisuus

3,5 %

A

A

3911 90 13 – – – poly(tio-1,4-fenyleeni)

Teollisuus

vapaa

A

A

3911 90 19 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

vapaa

A

A

3911

Maaöljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyter
peenit, polysulfidit,polysulfonit ja muut tämän
ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut tuotteet,
muualle kuulumattomat, alkumuodossa

3911 10 00 – maaöljyhartsit, kumaroni-, indeeni- tai kuma
roni-indeenihartsit japolyterpeenit
– muut
– – kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteet,
myös kemiallisestimuunnetut

Euroopan unionin virallinen lehti

3911 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/574

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

3911 90 92 – – – p–kresolin ja divinyylibentseenin kopoly
meeri,N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna,
sisältää vähintään 50 painoprosenttia poly
meeriä; vinyylitolueenin ja α-metyylistyree
ninkovetetut kopolymeerit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3912 11 00 – – pehmittämättömät

Teollisuus

6,5 %

A

A

3912 12 00 – – pehmitetyt

Teollisuus

6,5 %

A

A

3912 20 11 – – – kollodiumit ja selloidiini

Teollisuus

6,5 %

A

A

3912 20 19 – – – muut

Teollisuus

6%

A

A

3912 20 90 – – pehmitetyt

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

3911 90 99 – – – muut
Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle
kuulumattomat,alkumuodossa

FI

3912

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– selluloosa-asetaatit

– selluloosanitraatit (myös kollodiumit)
– – pehmittämättömät

Euroopan unionin virallinen lehti

3912 20

– selluloosaeetterit
3912 31 00 – – karboksimetyyliselluloosa ja sen suolat
3912 39

– – muut
L 250/575

3912 39 20 – – – hydroksipropyyliselluloosa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3912 90 10 – selluloosaesterit

Teollisuus

6,4 %

A

A

3912 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3913 10 00 – algiinihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

5%

A

A

3913 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3914 00 00 Nimikkeiden 3901–3913 polymeereihin perustu
vationinvaihtimet, alkumuodossa

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3912 39 85 – – – muut

3912 90

– muut

Luonnonpolymeerit (esim. algiinihappo) ja muun
netut luonnonpolymeerit(esim. kovetetut valkuai
saineet ja luonnonkumin kemiallisetjohdannaiset),
muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Euroopan unionin virallinen lehti

3913

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/576

Toimiala

CN 2014

II. JÄTTEET, LEIKKEET JA ROMU; PUOLIVALMIS
TEET; MUUT TAVARAT

3915

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu
16.9.2016

3915 10 00 – eteenipolymeereista

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3915 20 00 – styreenipolymeereista

Teollisuus

6,5 %

A

A

3915 30 00 – vinyylikloridipolymeereista

Teollisuus

6,5 %

A

A

3915 90 11 – – propeenipolymeereista

Teollisuus

6,5 %

A

A

3915 90 80 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3916 10 00 – eteenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3916 20 00 – vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3916 90 10 – – kondensaatio- tai vaelluspolymerointituot
teista, myös kemiallisestimuunnetuista valmis
tetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3916 90 50 – – additiopolymerointituotteista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3915 90

3916 90

– muusta muovista

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suu
rin mitta on suurempikuin 1 mm, sauvat, tangot
ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta eimuulla ta
valla valmistetut, muovia

Euroopan unionin virallinen lehti

3916

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muusta muovista valmistetut

L 250/577

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 10 10 – – kovetettua valkuaisainetta

Teollisuus

5,3 %

A

A

3917 10 90 – – selluloosamuovia

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 21 10 – – – saumattomat, pituus suurempi kuin suurin
poikkileikkausmitta,
myöspintakäsitellyt
mutta ei enempää valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 21 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3916 90 90 – – muut

3917

Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat
(esim.liitoskappaleet, kulmakappaleet ja laipat),
muovia

3917 10

– tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuai
sainetta taiselluloosamuovia

3917 22

– – eteenipolymeereista valmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

– jäykät putket

3917 21

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/578

Toimiala

CN 2014

– – propeenipolymeereista valmistetut

16.9.2016

3917 22 10 – – – saumattomat, pituus suurempi kuin suurin
poikkileikkausmitta,
myöspintakäsitellyt
mutta ei enempää valmistetut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 23 10 – – – saumattomat, pituus suurempi kuin suurin
poikkileikkausmitta,
myöspintakäsitellyt
mutta ei enempää valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 23 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 29 00 – – muusta muovista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 31 00 – – taipuisat putket ja letkut, jotka kestävät vähin
tään 27,6 MPa:npaineen

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 32 00 – – muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin
muuten yhdistämättömät,joissa ei ole liitostai muita osia

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 33 00 – – muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin
muuten yhdistämättömät,joissa on liitos- ja
muita osia

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 39 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 40 00 – liitos- ja muut osat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3917 22 90 – – – muut

3917 23

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut putket ja letkut

L 250/579

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3918 10 10 – – joiden pohja on kyllästetty, päällystetty tai
peitettypoly(vinyylikloridilla)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3918 10 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3918 90 00 – muusta muovista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3919 10 12 – – – poly(vinyylikloridista) tai polyeteenistä val
mistetut

Teollisuus

6,3 %

A

A

3919 10 15 – – – polypropeenista valmistetut

Teollisuus

6,3 %

A

A

3919 10 19 – – – muut

Teollisuus

6,3 %

A

A

3918

Muoviset lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät,
rullina tailaattoina; tämän ryhmän 9 huomautuk
sessa määritellyt muoviset seinän- jakatonpäällys
teet

3918 10

– vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaista
leet ja muutlitteät tuotteet, muovia, myös rullina

3919 10

– enintään 20 cm:n levyisinä rullina

Euroopan unionin virallinen lehti

3919

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/580

Toimiala

CN 2014

– – kaistaleet, jotka on päällystetty vulkanoimat
tomalla luonnon taisynteettisellä kumilla

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3919 10 80 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3919 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat,
muovia, ei kuitenkaanhuokoista muovia eikä mui
hin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla,tukemalla
tai vastaavalla tavalla yhdistetyt

3920 10

– eteenipolymeereista valmistetut

– – – valmistettu polyeteenistä, jonka ominais
paino on
––––

pienempi kuin 0,94
polyeteenikalvot, joiden paksuus on
vähintään 20 mutta enintään 40mik
rometriä, valonkestävän kalvon valmis
tamiseksi puolijohteisiin jamikropiirei
hin

Teollisuus

Vapaa

A

A

3920 10 24 – – – – –

kiristekalvot painamattomat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 10 25 – – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 10 28 – – – –

vähintään 0,94

3920 10 40 – – – muut

L 250/581

3920 10 23 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – paksuus enintään 0,125 mm

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3920 10 81 – – – synteettinen paperimassa, kosteina levyinä,
koostuen epäkoherenteistapolyeteenifibril
leistä, myös enintään 15 % selluloosakuitu
jasisältävä massa, ja jonka kosteuttavana ai
neena on veteen liuotettupoly(vinyylialko
holi)

Teollisuus

Vapaa

A

A

3920 10 89 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 20 21 – – – biaksiaalisesti orientoidut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 20 29 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 20 80 – – paksuus suurempi kuin 0,10 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 30 00 – styreenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 43 10 – – – paksuus enintään 1 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 43 90 – – – paksuus suurempi kuin 1 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/582

Toimiala

CN 2014

– – paksuus suurempi kuin 0,125 mm

– – paksuus enintään 0,10 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

– – propeenipolymeereista valmistetut

FI

3920 20

– vinyylikloridipolymeereista valmistetut
3920 43

– – sisältävät vähintään 6 painoprosenttia pehmit
teitä

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3920 49 10 – – – paksuus enintään 1 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 49 90 – – – paksuus suurempi kuin 1 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 59 10 – – – akryyli- ja metakryyliesterien kopolymeeri,
kalvoina, paksuudeltaanenintään 150 mik
rometriä

Teollisuus

Vapaa

A

A

3920 59 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

3920 49

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

FI

– akryylipolymeerista valmistetut
3920 51 00 – – poly(metyylimetakrylaatista) valmistetut
– – muut

– polykarbonaateista, alkydihartseista, polyallyy
liestereistä tai muistapolyestereistä valmistetut
3920 61 00 – – polykarbonaateista valmistetut
3920 62

Euroopan unionin virallinen lehti

3920 59

– – poly(eteenitereftalaatista) valmistetut
– – – paksuus enintään 0,35 mm

3920 62 12 – – – –

L 250/583

poly(eteenitereftalaatti)kalvot, joiden pak
suus on vähintään 72 muttaenintään 79
mikrometriä, taipuisien magneettilevyjen
(levykkeiden)valmistukseen; poly(eteen
itereftalaatti)kalvot, paksuus vähintään
100mikrometriä, mutta enintään 150
mikrometriä, valopolymeeripainolevyjen
valmistukseen

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 62 90 – – – paksuus suurempi kuin 0,35 mm

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 63 00 – – tyydyttymättömistä polyestereistä valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 69 00 – – muista polyestereistä valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 73 10 – – – kalvot rullina tai kaistaleina elokuvausta tai
valokuvaustavarten

Teollisuus

6,3 %

A

A

3920 73 80 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 79 10 – – – vulkaanikuidusta valmistetut

Teollisuus

5,7 %

A

A

3920 79 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 91 00 – – poly(vinyylibutyraalista) valmistetut

Teollisuus

6,1 %

A

A

3920 92 00 – – polyamideista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 93 00 – – aminohartseista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 94 00 – – fenolihartseista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 62 19 – – – –

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/584

Toimiala

CN 2014

– selluloosasta tai sen kemiallisista johdannaisista
valmistetut

3920 73

3920 79

– – selluloosa-asetaatista valmistetut

– – muista selluloosajohdannaisista valmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

3920 71 00 – – regeneroidusta selluloosasta valmistetut

– muusta muovista valmistetut

16.9.2016

3920 99

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – muusta muovista valmistetut

FI

– – – kondensaatio- tai vaelluspolymerointituot
teista, myös kemiallisestimuunnetuista val
mistetut
3920 99 21 – – – –

polyimidilevyt tai -kaistaleet, päällystä
mättömät tai yksinomaanmuovilla pääl
lystetyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

3920 99 28 – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 99 52 – – – –

poly(vinyylifluoridi)levy; poly(vinyylial
koholi)kalvot,kaksiakselisesti orientoidut,
päällystämättömät, joiden paksuus one
nintään 1 mm ja jotka sisältävät vähin
tään 97 painoprosenttia poly(vinyylialko
holia)

Teollisuus

Vapaa

A

A

3920 99 53 – – – –

ioninvaihtomembraanit, fluoratusta muo
vista, tarkoitettu käytettäviksikloori-alka
lielektrolyyttikennoissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

3920 99 59 – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 11 00 – styreenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 12 00 – – vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3920 99 90 – – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – additiopolymerointituotteista valmistetut

3921

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia
– huokoiset
L 250/585

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3921 13 10 – – – taipuisat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 13 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 14 00 – – regeneroidusta selluloosasta valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 19 00 – – muusta muovista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 90 10 – – – polyestereistä valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 90 30 – – – fenolihartseista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 13

Huomautukset

– – polyuretaaneista valmistetut

– – kondensaatio- tai vaelluspolymerointituot
teista, myös kemiallisestimuunnetuista valmis
tetut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

FI

3921 90

Tavaran kuvaus

L 250/586

Toimiala

CN 2014

– – – aminohartseista valmistetut
––––

kerrostetut
suurpainelaminaatit, joissa on koriste
pinta yhdellä tai molemmillapuolilla

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 90 43 – – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 90 49 – – – –

muut

3921 90 55 – – – muut

16.9.2016

3921 90 41 – – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3921 90 60 – – additiopolymerointituotteista valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3921 90 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3922 10 00 – kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat ja pe
sualtaat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3922 20 00 – wc-istuinrenkaat ja -kannet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3922 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 29 10 – – – poly(vinyylikloridista) valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 29 90 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3922

Muoviset kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelua
ltaat, pesualtaat,pesuistuimet, wc-altaat, -istuinren
kaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt janiiden kaltaiset
saniteettitavarat

Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytet
tävät muovitavarat;muoviset tulpat, kannet, kapse
lit, korkit ja muut sulkimet

3923 10 00 – rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja nii
den kaltaisettavarat

Euroopan unionin virallinen lehti

3923

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt)
3923 21 00 – – eteenipolymeereista valmistetut
3923 29

– – muusta muovista valmistetut

L 250/587

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3923 30 10 – – enintään 2 l vetävät

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 30 90 – – enemmän kuin 2 l vetävät

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 40 10 – – puolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset va
lokuvaus- jaelokuvafilmejä varten tai nimik
keessä 8523 tarkoitettujanauhoja, filmejä ja
niiden kaltaisia tavaroita varten

Teollisuus

5,3 %

A

A

3923 40 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 50 10 – – pullojen korkit ja kapselit

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 50 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3923 30

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/588

Toimiala

CN 2014

– pullot, myös koripullot, ja niiden kaltaiset tava
rat
FI

3923 40

3924

– tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet

Euroopan unionin virallinen lehti

3923 50

– puolat, koopit, pupiinat (bobiinit) ja niiden kal
taisetpohjalliset

Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous-, hygienia- ja
toalettiesineet,muovia
16.9.2016

3924 10 00 – pöytä- ja keittiöesineet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

3925 10 00 – säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat,
enemmän kuin 300 lvetävät

Teollisuus

6,5 %

A

A

3925 20 00 – ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit sekäkynnykset

Teollisuus

6,5 %

A

A

3925 30 00 – ikkunaluukut, kaihtimet (myös sälekaihtimet) ja
niiden kaltaisettavarat sekä niiden osat

Teollisuus

6,5 %

A

A

3925 90 10 – – helat ja varusteet, jotka on tarkoitettu pysy
västi asennettaviksioviin, ikkunoihin, portai
siin, seiniin tai muihin rakennuksenosiin

Teollisuus

6,5 %

A

A

3925 90 20 – – sähköjohtojen kaapelitelineet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3925 90 80 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3924 90 00 – muut

3925

3926

Muoviset rakennustarvikkeet, muualle kuulumatto
mat

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

3925 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901–
3914aineista valmistetut tavarat
L 250/589

3926 10 00 – toimisto- ja koulutarvikkeet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3926 20 00 – vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja
muut käsineet)

Teollisuus

6,5 %

A

A

3926 30 00 – kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten
tuotteiden helat javarusteet

Teollisuus

6,5 %

A

A

3926 40 00 – pienoispatsaat ja muut koriste-esineet

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

3926 90 92 – – – levystä valmistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

3926 90 97 – – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/590

Toimiala

CN 2014

FI

3926 90

– muut

– – muut

40

40 RYHMÄ – KUMI JA KUMITAVARAT

4001

Luonnonkumi, balata, guttaperkka, guayulekumi,
chiclekumi ja niidenkaltaiset luonnosta saadut ku
mit, alkumuodossa tai laattoina, levyinätai kaista
leina
16.9.2016

4001 10 00 – luonnonkumilateksi, myös esivulkanoitu

Euroopan unionin virallinen lehti

3926 90 50 – – rei'itetyt astiat ja niiden kaltaiset tavarat pois
tovedensuodattamiseen

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4001 21 00 – – savustetut levyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

4001 22 00 – – teknisesti määritelty luonnonkumi (TSNR)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4001 29 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4001 30 00 – balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja
muut luonnosta saadutkumit

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– luonnonkumi muussa muodossa

Euroopan unionin virallinen lehti

Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis, al
kumuodossa tailaattoina, levyinä tai kaistaleina; ni
mikkeen 4001 tuotteidenja tämän nimikkeen tuot
teiden seokset, alkumuodossa tai laattoina,levyinä
tai kaistaleina

FI

4002

– styreenibutadieenikumi (SBR); karboksyloitu sty
reenibutadieenikumi(XSBR)

4002 11 00 – – lateksi

4002 19

– – muu

L 250/591

4002 19 10 – – – emulsiopolymeroinnilla tuotettu styreenibu
tadieenikumi (E-SBR),paaleina

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4002 19 20 – – – liuospolymeroinnilla tuotetutstyreeni-buta
dieeni-styreeni-lohkopolymeerit (SBS, ter
moelastit)rakeina, muruina tai jauheena

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 19 30 – – – liuospolymeroinnilla tuotettu styreenibuta
dieenikumi (S-SBR)paaleina

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 19 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 20 00 – butadieenikumi (BR)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 31 00 – isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 39 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 41 00 – – lateksi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 49 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/592

Toimiala

CN 2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR); haloi
sobuteeni-isopreenikumi(CIIR ja BIIR)

– kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumi (CR)

– akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)
16.9.2016

4002 51 00 – – lateksi

4002 59 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 60 00 – isopreenikumi (IR)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 70 00 – eteenipropeeniterpolymeerikumi (EPDM)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 80 00 – nimikkeen 4001 tuotteiden ja tämän nimikkeen
tuotteidenseokset

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4002 99 10 – – – muoveja yhdistämällä modifioidut tuotteet

Teollisuus

2,9 %

A

A

4002 99 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4003 00 00 Regeneroitu kumi, alkumuodossa tai laattoina, le
vyinä taikaistaleina

Teollisuus

Vapaa

A

A

4004 00 00 Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muuta kuin kova
kumia) sekä niistäsaadut jauheet ja rakeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

– muut

4002 91 00 – – lateksi

4002 99

– – muu

Huomautukset

L 250/593

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4005 10 00 – johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4005 20 00 – liuokset; muut dispersiot kuin alanimikkeeseen
4005 10kuuluvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4005 91 00 – – laatat, levyt ja kaistaleet

Teollisuus

Vapaa

A

A

4005 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4006 10 00 – kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoit
tamista varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

4006 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4007 00 00 Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

4005

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/594

Toimiala

CN 2014

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai
laattoina, levyinä taikaistaleina
FI

– muut

4008

Vulkanoimaton kumi muissa muodoissa (esim.
tankoina, putkina japrofiileina) sekä tavarat vulka
noimattomasta kumista (esim. pyörylät jarenkaat)

Euroopan unionin virallinen lehti

4006

Laatat, levyt, kaistaleet, tangot ja profiilit, vulkanoi
tua kumia, eikuitenkaan kovakumia
– huokoista kumia
16.9.2016

4008 11 00 – – laatat, levyt ja kaistaleet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,9 %

A

A

4008 21 10 – – – lattianpäällysteet ja matot

Teollisuus

3%

A

A

4008 21 90 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

4008 29 00 – – muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

4009 11 00 – – ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

4009 12 00 – – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

4009 21 00 – – ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

4009 22 00 – – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

Tavaran kuvaus

4008 19 00 – – muut

4008 21

– – laatat, levyt ja kaistaleet

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan
kovakumia, myös josniissä on liitos- ja muita osia
(esim. liitoskappaleita, kulmakappaleitaja laippoja)
– vahvistamattomat ja muuten muihin aineisiin
yhdistämättömät

Euroopan unionin virallinen lehti

4009

FI

– muuta kuin huokoista kumia

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– vahvistetut ainoastaan metallilla tai siihen muu
ten yhdistetyt

L 250/595

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4009 31 00 – – ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

4009 32 00 – – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

4009 41 00 – – ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

4009 42 00 – – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

3%

A

A

4010 11 00 – – ainoastaan metallilla vahvistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

4010 12 00 – – ainoastaan tekstiiliaineilla vahvistetut

Teollisuus

6,5 %

A

A

4010 19 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/596

Toimiala

CN 2014

– vahvistetut ainoastaan tekstiiliaineella tai siihen
muutenyhdistetyt
FI

– vahvistetut muilla aineilla tai niihin muuten yh
distetyt

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia
– kuljetushihnat

Euroopan unionin virallinen lehti

4010

– käyttöhihnat

16.9.2016

4010 31 00 – – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaanmuotoinen (kiilahihnat),
kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempikuin 60 cm mutta enintään 180 cm

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4010 32 00 – – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaanmuotoinen (kiilahihnat),
muut kuin kiilauurretut, ulkopinnanympärys
mitta suurempi kuin 60 cm mutta enintään
180 cm

Teollisuus

6,5 %

A

A

4010 33 00 – – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaanmuotoinen (kiilahihnat),
kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempikuin 180 cm mutta enintään 240 cm

Teollisuus

6,5 %

A

A

4010 34 00 – – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus
on puolisuunnikkaanmuotoinen (kiilahihnat),
muut kuin kiilauurretut, ulkopinnanympärys
mitta suurempi kuin 180 cm mutta enintään
240 cm

Teollisuus

6,5 %

A

A

4010 35 00 – – päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympä
rysmitta suurempi kuin 60 cmmutta enintään
150 cm

Teollisuus

6,5 %

A

A

4010 36 00 – – päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympä
rysmitta suurempi kuin 150 cmmutta enin
tään 198 cm

Teollisuus

6,5 %

A

A

4010 39 00 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

4011

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia
L 250/597

4011 10 00 – jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farma
riautoissa jakilpa-autoissa)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4011 20 10 – – kuormitustunnus enintään 121

Teollisuus

4,5 %

A

A

4011 20 90 – – kuormitustunnus suurempi kuin 121

Teollisuus

4,5 %

A

A

4011 30 00 – jollaisia käytetään ilma-aluksissa

Teollisuus

4,5 %

A

A

4011 40 00 – jollaisia käytetään moottoripyörissä

Teollisuus

4,5 %

A

A

4011 50 00 – jollaisia käytetään polkupyörissä

Teollisuus

4%

A

A

4011 61 00 – – jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyöko
neissa

Teollisuus

4%

A

A

4011 62 00 – – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja
teollisuudenkäsittelykoneissa ja joiden vanne
koko on enintään 61 cm

Teollisuus

4%

A

A

4011 63 00 – – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja
teollisuudenkäsittelykoneissa ja joiden vanne
koko on suurempi kuin 61 cm

Teollisuus

4%

A

A

4011 69 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

4011 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/598

Toimiala

CN 2014

– jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-au
toissa
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltai
nen kulutuspinta

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4011 92 00 – – jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyöko
neissa

Teollisuus

4%

A

A

4011 93 00 – – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja
teollisuudenkäsittelykoneissa ja joiden vanne
koko on enintään 61 cm

Teollisuus

4%

A

A

4011 94 00 – – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja
teollisuudenkäsittelykoneissa ja joiden vanne
koko on suurempi kuin 61 cm

Teollisuus

4%

A

A

4011 99 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

4012 11 00 – – jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös far
mariautoissa jakilpa-autoissa)

Teollisuus

4,5 %

A

A

4012 12 00 – – jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-au
toissa

Teollisuus

4,5 %

A

A

4012 13 00 – – jollaisia käytetään ilma-aluksissa

Teollisuus

4,5 %

A

A

4012 19 00 – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

4012 20 00 – käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat

Teollisuus

4,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

– uudelleen pinnoitetut ulkorenkaat

Euroopan unionin virallinen lehti

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset
ulkorenkaat, kumia;umpikumirenkaat, joustoren
kaat, ulkorenkaan kulutuspinnat sekävannenauhat,
kumia

FI

4012

L 250/599

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4012 90 20 – – umpikumirenkaat, joustorenkaat

Teollisuus

2,5 %

A

A

4012 90 30 – – ulkorenkaan kulutuspinnat

Teollisuus

2,5 %

A

A

4012 90 90 – – vannenauhat

Teollisuus

4%

A

A

4013 10 00 – jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farma
riautoissa jakilpa-autoissa), linja-autoissa ja
kuorma-autoissa

Teollisuus

4%

A

A

4013 20 00 – jollaisia käytetään polkupyörissä

Teollisuus

4%

A

A

4013 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

4014 10 00 – kondomit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4014 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2%

A

A

4012 90

4015

– muut

Sisärenkaat, kumia

Hygieeniset ja farmaseuttiset tavarat (myös tutit),
vulkanoitua kumia,ei kuitenkaan kovakumia, myös
kovakumiosin

Euroopan unionin virallinen lehti

4014

Huomautukset

FI

4013

Tavaran kuvaus

L 250/600

Toimiala

CN 2014

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja
muut käsineet),kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua
kumia, ei kuitenkaan kovakumia

4015 11 00 – – kirurgiseen käyttöön

16.9.2016

– kintaat ja muut käsineet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4015 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

4015 90 00 – muut

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

4016 91 00 – – lattianpäällysteet ja matot

Teollisuus

2,5 %

A

A

4016 92 00 – – pyyhekumit

Teollisuus

2,5 %

A

A

4016 93 00 – – tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

2,5 %

A

A

4016 94 00 – – laivojen ja laitureiden törmyrit (fenders), myös
ilmatäytteiset

Teollisuus

2,5 %

A

A

4016 95 00 – – muut ilmatäytteiset tavarat

Teollisuus

2,5 %

A

A

4016

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan ko
vakumia

4016 10 00 – huokoista kumia
– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

4016 99

– – muut
– – – nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneu
voja varten
osat, joissa on yhdistetty kumia metalliin

Teollisuus

2,5 %

A

A

4016 99 57 – – – –

muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

L 250/601

4016 99 52 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/602

CN 2014

– – – muut
Teollisuus

2,5 %

A

A

4016 99 97 – – – –

muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4101 20 10 – – tuoreet

Maatalous

Vapaa

A

A

4101 20 30 – – märkäsuolatut

Maatalous

Vapaa

A

A

4101 20 50 – – kuivatut tai kuivasuolatut

Maatalous

Vapaa

A

A

4017 00 00 Kovakumi (esim. eboniitti) kaikissa muodoissa,
myös jätteet ja romu;kovakumitavarat
VIII

VIII JAKSO – RAAKAVUODAT JA -NAHAT,
MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JANIISTÄ
VALMISTETUT TAVARAT; SATULA- JA VALJAS
TEOKSET; MATKATARVIKKEET,KÄSILAUKUT JA
NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUO
LESTA VALMISTETUTTAVARAT

41

41 RYHMÄ – RAAKAVUODAT JA -NAHAT
(MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKAT
TUNAHKA

4101

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raaka
vuodat ja -nahat (tuoreettai suolatut, kuivatut, kal
kitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt,mutta eivät
parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enem
päävalmistetut), myös karvapeitteettömät tai hal
kaistut

4101 20

– kokonaiset vuodat ja nahat, halkaisemattomat,
paino nahkaa kohtienintään 8 kg, jos nahka on
ainoastaan kuivattu, enintään 10 kg, josnahka
on kuivasuolattu, ja enintään 16 kg, jos nahka
on tuore,märkäsuolattu tai muulla tavalla säi
lötty

Euroopan unionin virallinen lehti

osat, joissa on yhdistetty kumia metalliin

FI

4016 99 91 – – – –

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

Vapaa

A

A

4101 50 10 – – tuoreet

Maatalous

Vapaa

A

A

4101 50 30 – – märkäsuolatut

Maatalous

Vapaa

A

A

4101 50 50 – – kuivatut tai kuivasuolatut

Maatalous

Vapaa

A

A

4101 50 90 – – muut

Maatalous

Vapaa

A

A

4101 90 00 – muut, myös selkämät, puoliselkämät ja vatsana
hat

Maatalous

Vapaa

A

A

4102 10 10 – – karitsan

Maatalous

Vapaa

A

A

4102 10 90 – – muut

Maatalous

Vapaa

A

A

4102 21 00 – – piklatut

Maatalous

Vapaa

A

A

4102 29 00 – – muut

Maatalous

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4101 20 80 – – muut
– kokonaiset vuodat ja nahat, paino yli 16 kg

Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suola
tut, kuivatut,kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säi
lötyt, mutta eivät parkitut,pergamenttinahaksi val
mistetut tai enempää valmistetut), myösvillapeit
teettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän
1 huomautuksenc alakohdan mukaisesti tähän ryh
mään kuulumattomat

4102 10

– villapeitteiset

Euroopan unionin virallinen lehti

4102

FI

4101 50

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– villapeitteettömät

L 250/603

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4103 20 00 – matelijoiden

Maatalous

Vapaa

A

A

4103 30 00 – sian

Maatalous

Vapaa

A

A

4103 90 00 – muut

Maatalous

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4103

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut,
kuivatut, kalkitut,piklatut tai muulla tavalla säilö
tyt, mutta eivät parkitut,pergamenttinahaksi val
mistetut tai enempää valmistetut), myöskarvapeit
teettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän
1 huomautuksenb tai c alakohdan mukaisesti tä
hän ryhmään kuulumattomat

– – halkaisematon, ohentamaton nahka; halkaistu,
martiollinen nahka

4104 11 10 – – – kokonaiset nautaeläinten (myös puhvelien)
vuodat ja nahat, yhden nahanpinta-ala
enintään 28 neliöjalkaa (2,6 m2)

Euroopan unionin virallinen lehti

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) vuodat ja
nahat, parkitut taicrust-käsitellyt, karvapeitteettö
mät, myös halkaistut, mutta eivätenempää valmis
tetut
– märkänä (myös wet-blue)

4104 11

Huomautukset

FI

4104

Tavaran kuvaus

L 250/604

Toimiala

CN 2014

– – – muu
––––

nautaeläinten (myös puhvelien)
kokonaiset vuodat ja nahat, yhden na
han pinta-ala yli 28 neliöjalkaa(2,6 m2)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4104 11 59 – – – – –

muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

4104 11 90 – – – –

muut

16.9.2016

4104 11 51 – – – – –

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

4104 19

Tavaran kuvaus

16.9.2016

CN 2014

Huomautukset

– – muu

4104 19 10 – – – kokonaiset nautaeläinten (myös puhvelien)
vuodat ja nahat, yhden nahanpinta-ala
enintään 28 neliöjalkaa (2,6 m2)
– – – muu
––––

nautaeläinten (myös puhvelien)

4104 19 51 – – – – –

kokonaiset vuodat ja nahat, yhden na
han pinta-ala yli 28 neliöjalkaa
(2,6 m2)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4104 19 59 – – – – –

muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4104 19 90 – – – –

muut

– kuivana (crust-käsitelty)
4104 41

– – halkaisematon, ohentamaton nahka; halkaistu,
martiollinen nahka
– – – kokonaiset nautaeläinten (myös puhvelien)
vuodat ja nahat, yhden nahanpinta-ala
enintään 28 neliöjalkaa (2,6 m2)

4104 41 11 – – – –

L 250/605

intialaisen vasikan vuodat, kokonaiset,
myös jos niistä puuttuu pää tairaajat, net
topaino enintään 4,5 kg/vuota, ainoas
taan kasvisparkitut,myös edelleen valmis
tetut, mutta selvästi soveltumattomatnah
katavaroiden välittömään valmistamiseen

Tavaran kuvaus

4104 41 19 – – – –

muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

FI

– – – muu

––––

nautaeläinten (myös puhvelien)

kokonaiset vuodat ja nahat, yhden na
han pinta-ala yli 28 neliöjalkaa
(2,6 m2)

Teollisuus

6,5 %

A

A

4104 41 59 – – – – –

muu

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

4104 49

muut

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

4104 41 51 – – – – –

4104 41 90 – – – –

Huomautukset

L 250/606

CN 2014

– – – kokonaiset nautaeläinten (myös puhvelien)
vuodat ja nahat, yhden nahanpinta-ala
enintään 28 neliöjalkaa (2,6 m2)

intialaisen vasikan vuodat, kokonaiset,
myös jos niistä puuttuu pää tairaajat, net
topaino enintään 4,5 kg/vuota, ainoas
taan kasvisparkitut,myös edelleen valmis
tetut, mutta selvästi soveltumattomatnah
katavaroiden välittömään valmistamiseen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4104 49 19 – – – –

muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

16.9.2016

4104 49 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muu

FI

––––

nautaeläinten (myös puhvelien)

kokonaiset vuodat ja nahat, yhden na
han pinta-ala yli 28 neliöjalkaa
(2,6 m2)

Teollisuus

6,5 %

A

A

4104 49 59 – – – – –

muu

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

5,5 %

A

A

Teollisuus

2%

A

A

4105 30 10 – – kasvisesiparkittu intialaisen karvalampaan
(métis) nahka, myös edelleenvalmistettu,
mutta selvästi soveltumaton nahkatavaroiden
välittömäänvalmistamiseen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4105 30 90 – – muu

Teollisuus

2%

A

A

4104 49 90 – – – –

4105

muut

Parkittu tai crust-käsitelty lampaan- ja karitsan
nahka,villapeitteetön, myös halkaistu, mutta ei
enempää valmistettu

4105 10 00 – märkänä (myös wet-blue)

4105 30

Euroopan unionin virallinen lehti

4104 49 51 – – – – –

– kuivana (crust-käsitelty)

L 250/607

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2%

A

A

4106 22 10 – – – kasvisesiparkittu intialaisen vuohen tai voh
lan nahka, myös edelleenvalmistettu, mutta
selvästi soveltumaton nahkatavaroiden vä
littömäänvalmistamiseen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4106 22 90 – – – muu

Teollisuus

2%

A

A

4106 31 00 – – märkänä (myös wet-blue)

Teollisuus

2%

A

A

4106 32 00 – – kuivana (crust-käsitelty)

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4106

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/608

Toimiala

CN 2014

Muiden eläinten parkitut tai crust-käsitellyt vuodat
ja nahat, ilmanvilla- tai karvapeitettä, myös hal
kaistut, mutta ei enempäävalmistetut
FI

– vuohen tai vohlan

4106 21 00 – – märkänä (myös wet-blue)

4106 22

– – kuivana (crust-käsitelty)
Euroopan unionin virallinen lehti

– sian

4106 40

– matelijoiden
16.9.2016

4106 40 10 – – kasvisesiparkittu

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2%

A

A

4106 91 00 – – märkänä (myös wet-blue)

Teollisuus

2%

A

A

4106 92 00 – – kuivana (crust-käsitelty)

Teollisuus

2%

A

A

Tavaran kuvaus

4106 40 90 – – muu

FI

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

4107

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) nahka,
parkituksen taicrust-käsittelyn jälkeen edelleen val
mistettu, myös pergamenttinahaksivalmistettu, kar
vapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen
4114 nahka

– kokonaiset vuodat ja nahat

4107 11

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – halkaisematon, ohentamaton nahka

– – – nautaeläinten (myös puhvelien) nahka, yh
den nahan pinta-ala enintään 28neliöjalkaa
(2,6 m2)

boksinahka

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 11 19 – – – –

muu

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 11 90 – – – muu

L 250/609

4107 11 11 – – – –

4107 12

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – halkaistu, martiollinen nahka

FI

– – – nautaeläinten (myös puhvelien) nahka, yh
den nahan pinta-ala enintään 28neliöjalkaa
(2,6 m2)

4107 12 11 – – – –

boksinahka

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 12 19 – – – –

muu

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 12 91 – – – –

nautaeläinten (myös puhvelien) nahka

Teollisuus

5,5 %

A

A

4107 12 99 – – – –

hevoseläinten nahka

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 19 10 – – – nautaeläinten (myös puhvelien) nahka, yh
den nahan pinta-ala enintään 28neliöjalkaa
(2,6 m2)

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 19 90 – – – muu

Teollisuus

6,5 %

A

A

Teollisuus

6,5 %

A

A

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muu

4107 19

Huomautukset

L 250/610

CN 2014

– muut, myös sivut
4107 91

– – halkaisematon, ohentamaton nahka
16.9.2016

4107 91 10 – – – pohjanahka

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 92 10 – – – nautaeläinten (myös puhvelien) nahka

Teollisuus

5,5 %

A

A

4107 92 90 – – – hevoseläinten nahka

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 99 10 – – – nautaeläinten (myös puhvelien) nahka

Teollisuus

6,5 %

A

A

4107 99 90 – – – hevoseläinten nahka

Teollisuus

6,5 %

A

A

4112 00 00 Lampaan- ja karitsannahka, parkituksen tai crustkäsittelyn jälkeenedelleen valmistettu, myös perga
menttinahaksi valmistettu,villapeitteetön, myös
halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114nahka

Teollisuus

3,5 %

A

A

4113 10 00 – vuohen tai vohlan

Teollisuus

3,5 %

A

A

4113 20 00 – sian

Teollisuus

2%

A

A

4113 30 00 – matelijoiden

Teollisuus

2%

A

A

Tavaran kuvaus

4107 91 90 – – – muu

4113

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

4107 99

– – halkaistu, martiollinen nahka

FI

4107 92

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muiden eläinten nahka, parkituksen tai crust-käsit
telyn jälkeenedelleen valmistettu, myös pergament
tinahaksi valmistettu, villa- taikarvapeitteetön,
myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114nahka

L 250/611

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2%

A

A

4114 10 10 – – lampaan ja karitsan

Teollisuus

2,5 %

A

A

4114 10 90 – – muun eläimen

Teollisuus

2,5 %

A

A

4114 20 00 – Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipin
noitettu nahka

Teollisuus

2,5 %

A

A

4115 10 00 – nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva teko
nahka, laattoina, levyinätai kaistaleina, myös rul
lina;

Teollisuus

2,5 %

A

A

4115 20 00 – leikkuu- ja muut jätteet nahasta tai tekonahasta,
nahkatavaroidenvalmistukseen soveltumattomat;
nahkapöly ja -jauhe

Teollisuus

Vapaa

A

A

4113 90 00 – muut

4114

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämis
känahka); kiiltonahka jalaminoitu kiiltonahka; me
tallipinnoitettu nahka

4114 10

– säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu sää
miskänahka)

Euroopan unionin virallinen lehti

4115

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/612

Toimiala

CN 2014

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva teko
nahka, laattoina, levyinätai kaistaleina, myös rul
lina; leikkuu- ja muut jätteet nahasta taitekona
hasta, nahkatavaroiden valmistukseen soveltumat
tomat; nahkapöly ja-jauhe

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

4202 11 10 – – – attasealaukut, salkut, koululaukut ja niiden
kaltaisetsäilytysesineet

Teollisuus

3%

A

A

4202 11 90 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

42

Tavaran kuvaus

4201 00 00 Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten
(myös vetohihnat,taluttimet, polvensuojukset, kuo
nokopat, satulahuovat, satulalaukut,koirien takit ja
niiden kaltaiset tavarat), mitä tahansa ainetta
4202

FI

42 RYHMÄ – NAHKATAVARAT; SATULA- JA
VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET,KÄSILAU
KUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET;
SUOLESTA VALMISTETUTTAVARAT

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-ca
ses), attasealaukut,salkut, koululaukut, silmälasiko
telot, kiikarikotelot, kameralaukut,soittimien kote
lot ja laukut, asekotelot sekä niiden kaltaisetsäilyty
sesineet; matkakassit ja -pussit, eristetyt laukut ja
kassitelintarvikkeita varten, meikkilaukut ja -pussit
(toilet bags),selkäreput, käsilaukut, ostoslaukut ja
-kassit, lompakot, rahakukkarot,karttakotelot, sa
vukekotelot, tupakkapussit, työkalulaukut ja -sal
kut,urheiluvälinelaukut, pullokotelot, korulippaat
ja -rasiat,puuterirasiat, kotelot ruokailuvälineitä
varten ja niiden kaltaisetsäilytysesineet, jotka on
valmistettu nahasta, tekonahasta,muovilevystä,
tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai
pahvista tai kokonaan tai suurimmaksi osaksi pääl
lystetty näilläaineilla tai paperilla
– matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanitycases), attasealaukut,salkut, koululaukut ja niiden
kaltaiset säilytysesineet

4202 11

– – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

L 250/613

4202 12

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – joiden ulkopinta on muovia tai tekstiiliainetta

FI

– – – muovilevyä tai -kalvoa

attasealaukut, salkut, koululaukut ja nii
den kaltaisetsäilytysesineet

Teollisuus

9,7 %

A

A

4202 12 19 – – – –

muut

Teollisuus

9,7 %

A

A

Teollisuus

5,2 %

A

A

4202 12 50 – – – muottiin puristettua muovia

– – – muuta ainetta, myös vulkaanikuitua

4202 12 91 – – – –

attasealaukut, salkut, koululaukut ja nii
den kaltaisetsäilytysesineet

Teollisuus

3,7 %

A

A

4202 12 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4202 19 10 – – – alumiinia

Teollisuus

5,7 %

A

A

4202 19 90 – – – muuta materiaalia

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

4202 12 11 – – – –

4202 19

Huomautukset

L 250/614

CN 2014

– – muut

– käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna, myös
käsilaukut, joissa eiole kädensijaa
16.9.2016

4202 21 00 – – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4202 22 10 – – – muovilevyä tai -kalvoa

Teollisuus

9,7 %

A

A

4202 22 90 – – – tekstiiliainetta

Teollisuus

3,7 %

A

A

4202 29 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

4202 32 10 – – – muovilevyä tai -kalvoa

Teollisuus

9,7 %

A

A

4202 32 90 – – – tekstiiliainetta

Teollisuus

3,7 %

A

A

4202 39 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4202 91 10 – – – matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja -pus
sit (toilet bags),selkäreput ja urheiluväline
laukut

Teollisuus

3%

A

A

4202 91 80 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

4202 22

Tavaran kuvaus

– – joiden ulkopinta on muovilevyä, -kalvoa tai
tekstiiliainetta

– – joiden ulkopinta on muovilevyä, -kalvoa tai
tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

4202 31 00 – – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

FI

– tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai
käsilaukussa

4202 32

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
4202 91

– – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

L 250/615

4202 92

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – joiden ulkopinta on muovilevyä, -kalvoa tai
tekstiiliainetta
FI

– – – muovilevyä tai -kalvoa
4202 92 11 – – – –

matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja
-pussit (toilet bags),selkäreput ja urheilu
välinelaukut

Teollisuus

9,7 %

A

A

4202 92 15 – – – –

soittimien kotelot ja laukut

Teollisuus

6,7 %

A

A

4202 92 19 – – – –

muut

Teollisuus

9,7 %

A

A

4202 92 91 – – – –

matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja
-pussit (toilet bags),selkäreput ja urheilu
välinelaukut

Teollisuus

2,7 %

A

A

4202 92 98 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

9%

A

A

4203 29 10 – – – kaikkien ammattialojen suojakäsineet

Teollisuus

9%

A

A

4203 29 90 – – – muut

Teollisuus

7%

A

A

4202 99 00 – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – tekstiiliainetta

4203

Huomautukset

L 250/616

CN 2014

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet nahasta tai tekona
hasta

4203 10 00 – vaatteet
– kintaat ja muut käsineet
4203 21 00 – – erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut
4203 29

– – muut
16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4203 30 00 – vyöt, myös olkavyöt

Teollisuus

5%

A

A

4203 40 00 – muut vaatetustarvikkeet

Teollisuus

5%

A

A

4205 00 11 – – käyttö- ja kuljetushihnat

Teollisuus

2%

A

A

4205 00 19 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

4205 00 90 – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

4206 00 00 Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä
valmistetuttavarat

Teollisuus

1,7 %

A

A

4301 10 00 – minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puut
tuvat pää, häntä taikoivet

Maatalous

Vapaa

A

A

4301 30 00 – karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitsch
wanz-, karakul-,persiaani- ja niiden kaltaisten
karitsojen sekä intialaisen,kiinalaisen, mongoli
laisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset,
myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet

Maatalous

Vapaa

A

A

4205 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat
– jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa lait
teissa tai muihinteknisiin tarkoituksiin

43 RYHMÄ – TURKISNAHAT JA TEKOTURKIK
SET; NIISTÄ VALMISTETUTTAVARAT

4301

Raa'at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja
muut osat taileikkeet, jotka sopivat turkkurien
käyttöön), muut kuinnimikkeen 4101, 4102 tai
4103 raa'atvuodat ja nahat

Euroopan unionin virallinen lehti

43

L 250/617

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4301 60 00 – ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttu
vat pää, häntä taikoivet

Maatalous

Vapaa

A

A

4301 80 00 – muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä
puuttuvat pää, häntä taikoivet:

Maatalous

Vapaa

A

A

4301 90 00 – päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet,
jotka sopivatturkkurien käyttöön

Maatalous

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4302 19 15 – – – majavannahat, piisaminnahat tai ketunna
hat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4302 19 35 – – – kanin- ja jäniksennahat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/618

Toimiala

CN 2014

FI

4302

– kokonaiset nahat, myös jos niistä puuttuu pää,
häntä tai koivet,irralliset
4302 11 00 – – minkinnahat
4302 19

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

Parkitut tai muokatut turkisnahat (myös päät, hän
nät, koivet ja muutosat tai leikkeet), irralliset tai
(muita aineita lisäämättä)yhdistetyt, muut kuin ni
mikkeeseen 4303 kuuluvat

– – – hylkeennahat
grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahyl
keen kuutin nahat

Teollisuus

2,2 %

A

A

4302 19 49 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

16.9.2016

4302 19 41 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – lampaan ja karitsan nahat
Teollisuus

Vapaa

A

A

4302 19 80 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

4302 19 99 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

4302 20 00 – päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, ir
ralliset

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

4302 30

– kokonaiset nahat sekä nahan osat tai leikkeet,
yhdistetyt

4302 30 10 – – rykätyt turkisnahat

Euroopan unionin virallinen lehti

karitsannahoista seuraavat: astrakaani-,
breitschwanz-, karakul-,persiaani- ja nii
den kaltaisten karitsojen sekä intialaisen,
kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen
karitsan nahat

FI

4302 19 75 – – – –

– – muut
4302 30 25 – – – kanin- ja jäniksennahat
– – – hylkeennahat
grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahyl
keen kuutin nahat

Teollisuus

2,2 %

A

A

4302 30 55 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

4302 30 99 – – – muut

L 250/619

4302 30 51 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4303 10 10 – – grönlanninhylkeen kuutin tai kuplahylkeen
kuutin nahoistavalmistetut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4303 10 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4303 90 00 – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4304 00 00 Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta
valmistetuttavarat

4303 10

– vaatteet ja vaatetustarvikkeet

FI

4303

Huomautukset

L 250/620

Toimiala

CN 2014

IX JAKSO – PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TA
VARAT; PUUHIILI; KORKKI JAKORKKITAVARAT;
OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTATAIPALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVA
RAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET

44

44 RYHMÄ – PUU JA PUUSTA VALMISTETUT
TAVARAT; PUUHIILI

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina,
risukimppuina tainiiden kaltaisissa muodoissa; puu
lastuina ja hakkeena; sahanpuru japuujäte, myös
pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen
muotoon yhteenpuristettu

16.9.2016

4401 10 00 – polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, ok
sina, risukimppuina tainiiden kaltaisissa muo
doissa

Euroopan unionin virallinen lehti

IX

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4401 21 00 – – havupuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4401 22 00 – – lehtipuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– puu lastuina tai hakkeena

FI

– sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, brike
teiksi, rakeiksi tai niidenkaltaiseen muotoon yh
teenpuristettu
4401 31 00 – – puupelletit
– – muut

4401 39 20 – – – yhteenpuristettu (esimerkiksi briketeiksi)
– – – muut
4401 39 30 – – – –

sahanpuru

Teollisuus

Vapaa

A

A

4401 39 80 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4402 10 00 – bambua

Teollisuus

Vapaa

A

A

4402 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4402

4403

Euroopan unionin virallinen lehti

4401 39

Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös yh
teenpuristettu

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai
pintapuu, tai karkeastisyrjätty puu
L 250/621

4403 10 00 – maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-ai
neillakäsitelty

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4403 20 11 – – – sahatukit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 20 19 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 20 31 – – – sahatukit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 20 39 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 20 91 – – – sahatukit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 20 99 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 49 10 – – – acajou d'Afrique, iroko ja sapelli

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 49 35 – – – okoumé ja sipo

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 49 95 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/622

Toimiala

CN 2014

– muut, havupuuta

FI

– – kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusta
(Abiesalba Mill.)

– – mäntyä (Pinus sylvestris L.)
Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– muut, tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuk
sessa mainittua trooppistapuulajia
4403 41 00 – – dark red meranti, light red meranti ja meranti
bakau
4403 49

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4403 91 10 – – – sahatukit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 91 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 92 10 – – – sahatukit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 92 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 99 10 – – – poppelia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 99 30 – – – eukalyptuspuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

4403 92

– – pyökkiä (Fagus spp.)

– – muu

– – – koivua
sahatukit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 99 59 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4403 99 95 – – – muut
4404

Vannepuu; halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pi
tuussuunnassasahaamattomat puupaalut, -seipäät
ja -kepit; puukepit, karkeastimuotoillut, mutta ei
sorvatut, taivutetut eikä muulla tavallavalmistetut,
kävelykeppien, sateenvarjojen, työkalujen varsien
tainiiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen sovel
tuvat; puusäleet janiiden kaltaiset tavarat

4404 10 00 – havupuuta

L 250/623

4403 99 51 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

4403 99

– – tammea (Quercus spp.)

FI

4403 91

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4404 20 00 – lehtipuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4405 00 00 Lastuvilla; puujauho

Teollisuus

Vapaa

A

A

4406 10 00 – kyllästämättömät

Teollisuus

Vapaa

A

A

4406 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 10 31 – – – kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalo
kuusta (Abiesalba Mill.)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 10 33 – – – mäntyä (Pinus sylvestris L.)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 10 38 – – – –

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4406

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/624

Toimiala

CN 2014

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuun
nassa, tasoleikattu taiviiluksi sorvattu, myös höy
lätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuussuurempi
kuin 6 mm

4407 10

– havupuuta

4407 10 15 – – hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai
hiottu
– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

4407

– – – höylätty

muut

– – – muut
kuusta (Picea abies Karst.) tai saksanjalo
kuusta (Abiesalba Mill.)

16.9.2016

4407 10 91 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

mäntyä (Pinus sylvestris L.)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 10 98 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

FI

4407 10 93 – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa
mainittua trooppistapuulajia
4407 21

– – mahogany (Swietenia spp.)

4407 21 10 – – – hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai
hiottu

4407 21 91 – – – –

höylätty

Teollisuus

2%

A

A

4407 21 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 22

– – virola, imbuia ja balsa

4407 22 10 – – – hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai
hiottu

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

– – – muut
höylätty

Teollisuus

2%

A

A

4407 22 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 25

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti
bakau

4407 25 10 – – – päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

L 250/625

4407 22 91 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/626

CN 2014

– – – muut
höylätty

Teollisuus

2%

A

A

4407 25 50 – – – –

hiottu

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 25 90 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 26

– – white lauan, white moranti, white seraya, yel
low meranti ja alan

– – – muut
4407 26 30 – – – –

höylätty

Teollisuus

2%

A

A

4407 26 50 – – – –

hiottu

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 26 90 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

4407 26 10 – – – päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu

4407 27

FI

4407 25 30 – – – –

– – sapelli

4407 27 10 – – – hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai
hiottu
– – – muut
höylätty

Teollisuus

2%

A

A

4407 27 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

16.9.2016

4407 27 91 – – – –

4407 28

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,5 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – iroko

FI

4407 28 10 – – – hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai
hiottu
– – – muut
höylätty

Teollisuus

2%

A

A

4407 28 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 29

– – muut

4407 29 15 – – – päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu
– – – muut
––––

acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba,
jelutong, jongkong, kapur,kempas, ke
ruing, limba, makoré, mansonia, merbau,
obeche, okoumé,palissandre de Para, pa
lissandre de Rose, palissandre de Rio, ra
min,sipo, teak ja tiama

–––––

Euroopan unionin virallinen lehti

4407 28 91 – – – –

höylätty

4407 29 20 – – – – – –

palissandre de Para, palissandre de
Rio ja palissandre de Rose

Teollisuus

2%

A

A

4407 29 25 – – – – – –

muut

Teollisuus

2%

A

A

hiottu

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 29 60 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

L 250/627

4407 29 45 – – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/628

CN 2014

muut
höylätty

Teollisuus

2%

A

A

4407 29 85 – – – – –

hiottu

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 29 95 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

FI

4407 29 83 – – – – –

– muut
– – tammea (Quercus spp.)

4407 91 15 – – – hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai
hiottu
– – – muut
––––

höylätty

4407 91 31 – – – – –

laatat ja rimat parkettilattioita varten,
yhdistämättömät

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 91 39 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 91 90 – – – –

muut

4407 92 00 – – pyökkiä (Fagus spp.)
4407 93

Euroopan unionin virallinen lehti

4407 91

– – vaahteraa (Acer spp.)
16.9.2016

4407 93 10 – – – höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty
tai hiottu

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
hiottu

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 93 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 94

– – kirsikkapuuta (Prunus spp.)

4407 94 10 – – – höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty
tai hiottu

4407 94 91 – – – –

hiottu

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 94 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – saarnea (Fraxinus spp.)

4407 95 10 – – – höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty
tai hiottu

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

4407 95

FI

4407 93 91 – – – –

– – – muut
4407 95 91 – – – –

hiottu

Teollisuus

2,5 %

A

A

4407 95 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 99

– – muut
L 250/629

4407 99 27 – – – höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty
tai hiottu

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,5 %

A

A

Huomautukset

L 250/630

CN 2014

– – – muut

hiottu

––––

muut

poppelia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 99 96 – – – – –

trooppista puulajia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4407 99 98 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3%

A

A

4408 10 91 – – – lauta lyijykynien valmistukseen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4408 10 98 – – – muut

Teollisuus

4%

A

A

4408

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta taso
leikkaamalla saadut),ristiinliimattua vaneria tai nii
den kaltaista kerrostettua puuta vartenja muu puu,
sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi
sorvattu,myös höylätty, hiottu, saumattu tai päis
tään jatkettu, paksuus enintään6 mm

4408 10

– havupuuta

4408 10 15 – – höylätty; hiottu; päistään jatkettu, myös höy
lätty tai hiottu

Euroopan unionin virallinen lehti

4407 99 91 – – – – –

FI

4407 99 40 – – – –

– – muut

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,9 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa
mainittua trooppistapuulajia
FI

4408 31

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti
bakau

4408 31 11 – – – päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu
– – – muut
höylätty

Teollisuus

4%

A

A

4408 31 25 – – – –

hiottu

Teollisuus

4,9 %

A

A

4408 31 30 – – – –

muut

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

4,9 %

A

A

4408 39

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

4408 31 21 – – – –

– – – acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swiete
nia spp.), obeche,okoumé, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose,sapelli, sipo, virola ja white lauan
4408 39 15 – – – –

––––

hiottu päistään jatkettu, myös höylätty
tai hiottu
muut
höylätty

Teollisuus

4%

A

A

4408 39 30 – – – – –

muut

Teollisuus

6%

A

A

L 250/631

4408 39 21 – – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

L 250/632

CN 2014

– – – muut

––––

höylätty hiottu; päistään jatkettu, myös
höylätty tai hiottu
muut

4408 39 70 – – – – –

lauta lyijykynien valmistukseen
muut

4408 39 85 – – – – – –

paksuus enintään 1 mm

Teollisuus

4%

A

A

4408 39 95 – – – – – –

paksuus suurempi kuin 1 mm

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– muut

4408 90 15 – – höylätty; hiottu; päistään jatkettu, myös höy
lätty tai hiottu

Euroopan unionin virallinen lehti

–––––

4408 90

FI

4408 39 55 – – – –

– – muut
4408 90 35 – – – lauta lyijykynien valmistukseen
– – – muut
paksuus enintään 1 mm

Teollisuus

4%

A

A

4408 90 95 – – – –

paksuus suurempi kuin 1 mm

Teollisuus

4%

A

A

16.9.2016

4408 90 85 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4409 10 11 – – kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai
muita niiden kaltaistentavaroiden kehyksiä
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

4409 10 18 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4409

Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parket
tilattioita varten),yhdeltä tai useammalta syrjältä,
pinnalta tai päästä koko pituudeltamuotoiltu (pon
tattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin
syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi
tai -laudoiksi,pyöristetty tai vastaavilla tavoilla
työstetty), myös höylätty, hiottutai päistään jatkettu

4409 10

– havupuuta

4409 29

Euroopan unionin virallinen lehti

– lehtipuuta
4409 21 00 – – bambua

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

4409 29 10 – – – kehyslista maalausten, valokuvien, peilien
tai muita niiden kaltaistentavaroiden kehyk
siä varten
– – – muut
laatat ja rimat parkettilattioita varten, yh
distämättömät

Teollisuus

Vapaa

A

A

4409 29 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

L 250/633

4409 29 91 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4410 11 10 – – – työstämätön tai ei enempää valmistettu
kuin hiottu

Teollisuus

7%

A

A

4410 11 30 – – – pinnoitettu melamiinilla kyllästetyllä pape
rilla

Teollisuus

7%

A

A

4410 11 50 – – – pinnoitettu koristeellisella muovilaminaa
tilla

Teollisuus

7%

A

A

4410 11 90 – – – muu

Teollisuus

7%

A

A

4410 12 10 – – – työstämätön tai ei enempää valmistettu
kuin hiottu

Teollisuus

7%

A

A

4410 12 90 – – – muut

Teollisuus

7%

A

A

4410 19 00 – – muut

Teollisuus

7%

A

A

4410

Tavaran kuvaus

FI

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu
lastulevy ja”oriented strand board”–levy sekä nii
den kaltaiset levyt(esimerkiksi”waferboard”–levyt),
myös hartsilla taimuulla orgaanisella sideaineella
yhteenpuristetut

Huomautukset

L 250/634

Toimiala

CN 2014

– puuta

4410 11

Euroopan unionin virallinen lehti

4410 12

– – lastulevy

– – ”oriented strand board”–levy

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

7%

A

A

4411 12 10 – – – mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

Teollisuus

7%

A

A

4411 12 90 – – – muu

Teollisuus

7%

A

A

4411 13 10 – – – mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

Teollisuus

7%

A

A

4411 13 90 – – – muu

Teollisuus

7%

A

A

4411 14 10 – – – mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

Teollisuus

7%

A

A

4411 14 90 – – – muu

Teollisuus

7%

A

A

4410 90 00 – muu

4411

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu
kuitulevy, myöshartsilla tai muulla orgaanisella si
deaineella yhteenpuristettu

– MDF-levy

4411 12

4411 14

– – paksuus suurempi kuin 5 mm, mutta enin
tään 9 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

4411 13

– – paksuus enintään 5 mm

– – paksuus suurempi kuin 9 mm

L 250/635

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4411 92 10 – – – mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

Teollisuus

7%

A

A

4411 92 90 – – – muu

Teollisuus

7%

A

A

4411 93 10 – – – mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

Teollisuus

7%

A

A

4411 93 90 – – – muu

Teollisuus

7%

A

A

4411 94 10 – – – mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

Teollisuus

7%

A

A

4411 94 90 – – – muu

Teollisuus

7%

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/636

Toimiala

CN 2014

– muut

4411 94

4412

– – tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm3

– – tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm3 mutta enin
tään 0,8 g/cm3

Euroopan unionin virallinen lehti

4411 93

FI

4411 92

– – tiheys enintään 0,5 g/cm3

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja nii
den kaltainenkerrostettu puu
16.9.2016

4412 10 00 – bambua

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4412 31 10 – – – acajou d'Afrique, dark red meranti, light
red meranti, limba, mahonki(Swietenia
spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palis
sandrede Para, palissandre de Rio, palis
sandre de Rose-puuta, virola tai whitelauan

Teollisuus

10 %

A

A

4412 31 90 – – – muut

Teollisuus

7%

A

A

4412 32 10 – – – hevoskastanja, hikkori, jalava, kastanja, kir
sikkapuu, koivu, leppä,limetti, plataani,
poppeli, pyökki, saarni, saksanpähkinäpuu,
tammi,tulppaanipuu, vaahtera, valeakasia
tai valkopyökki

Teollisuus

7%

A

A

4412 32 90 – – – muut

Teollisuus

7%

A

A

4412 39 00 – – muut

Teollisuus

7%

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– yksinomaan enintään 6 mm paksuisista puuvii
luista (ei kuitenkaanbambuviiluista) koostuva
ristiinliimattu muu vaneri
FI

4412 31

– – muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on leh
tipuuta

Euroopan unionin virallinen lehti

4412 32

– – joissa ainakin yksi pintaviiluista on tämän
ryhmän 2alanimikehuomautuksessa mainittua
trooppista puulajia

– muut
4412 94

– – rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri
L 250/637

4412 94 10 – – – joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehti
puuta

Tavaran kuvaus

4412 94 90 – – – muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

6%

A

A

Huomautukset

FI

4412 99

Toimiala

L 250/638

CN 2014

– – muut

4412 99 30 – – – joissa on ainakin yksi kerros lastulevyä

– – – muut

joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehti
puuta

4412 99 40 – – – – –

hevoskastanja, hikkori, jalava, kastanja,
kirsikkapuu, koivu, leppä,limetti, pla
taani, poppeli, pyökki, saarni, saksan
pähkinäpuu,
tammi,tulppaanipuu,
vaahtera, valeakasia tai valkopyökki

Teollisuus

10 %

A

A

4412 99 50 – – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

4412 99 85 – – – –

muut

4413 00 00 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai
profiileina

4414 00

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden
kaltaisten tavaroidenkehykset
16.9.2016

4414 00 10 – trooppista puulajia, joka määritellään tämän
ryhmän2 lisähuomautuksessa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4415 10 10 – – laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset
päällykset;

Teollisuus

4%

A

A

4415 10 90 – – kaapeli- ja johdinkelat

Teollisuus

3%

A

A

4415 20 20 – – kauluksettomat kuormalavat; kuormauslavo
jen lavakaulukset

Teollisuus

3%

A

A

4415 20 90 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

4416 00 00 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut
tynnyriteokset sekäniiden puuosat, myös kimmet

Teollisuus

Vapaa

A

A

4417 00 00 Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen ja -välinei
den rungot, varretja kädensijat, luudan-, harjan- ja
siveltimenrungot, -varret ja-kädensijat; puiset jalki
neiden lestit ja pakotuspuut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4414 00 90 – muuta puuta

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja nii
den kaltaisetpäällykset; puiset kaapeli- ja johdinke
lat; kuormalavat,laatikkokuormalavat ja muut pui
set lastauslavat; puiset kuormauslavojenlavakauluk
set

4415 10

– laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset
päällykset; kaapeli-ja johdinkelat

– kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut las
tauslavat; kuormauslavojenlavakaulukset

Euroopan unionin virallinen lehti

4415 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/639

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4418 10 10 – – trooppista puulajia, joka määritellään tämän
ryhmän2 lisähuomautuksessa

Teollisuus

3%

A

A

4418 10 50 – – havupuuta

Teollisuus

3%

A

A

4418 10 90 – – muuta

Teollisuus

3%

A

A

4418 20 10 – – trooppista puulajia, joka määritellään tämän
ryhmän2 lisähuomautuksessa

Teollisuus

3%

A

A

4418 20 50 – – havupuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4418 20 80 – – muuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4418 40 00 – betonivalumuotit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4418 50 00 – päreet ja paanut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4418 60 00 – pysty- ja vaakapalkit

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Tavaran kuvaus

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös
puiset solulevyt,yhdistetyt lattialaatat, päreet ja
paanut

4418 10

– ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden
kehykset

FI

4418

Huomautukset

L 250/640

Toimiala

CN 2014

– ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset:

Euroopan unionin virallinen lehti

4418 20

– yhdistetyt lattialaatat
16.9.2016

4418 71 00 – – mosaiikkilattioita varten

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4418 72 00 – – muut, monikerroksiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

4418 79 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4418 90 10 – – liimapuu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4418 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4419 00 10 – trooppista puulajia, joka määritellään tämän
ryhmän2 lisähuomautuksessa

Teollisuus

Vapaa

A

A

4419 00 90 – muuta puulajia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4420 10 11 – – trooppista puulajia, joka määritellään tämän
ryhmän2 lisähuomautuksessa

Teollisuus

3%

A

A

4420 10 19 – – muuta puulajia

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

4%

A

A

4418 90

– muut

Puiset pöytä- ja keittiöesineet

4420

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset korutairuokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kal
taiset tavarat; puisetpienoisveistokset ja muut ko
riste-esineet; puiset 94 ryhmäänkuulumattomat ka
lusteet

4420 10

– puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet

– muut

4420 90 10 – – puumosaiikki ja upotekoristeinen puu

L 250/641

4420 90

Euroopan unionin virallinen lehti

4419 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4420 90 91 – – – trooppista puulajia, joka määritellään tä
män ryhmän2 lisähuomautuksessa

Teollisuus

3%

A

A

4420 90 99 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

4%

A

A

4421 90 95 – – – ruumisarkut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4421 90 97 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4501 10 00 – luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmis
tettu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4501 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/642

Toimiala

CN 2014

– – muut

Muut puusta valmistetut tavarat

4421 10 00 – vaateripustimet
– muut

4421 90 91 – – kuitulevyä
– – muuta

45

45 RYHMÄ – KORKKI JA KORKKITAVARAT

4501

Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmis
tettu; korkkijätteet;rouhittu, rakeistettu tai jauhettu
korkki

Euroopan unionin virallinen lehti

4421 90

FI

4421

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4503 10 10 – – lieriönmuotoiset

Teollisuus

4,7 %

A

A

4503 10 90 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

4503 90 00 – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

4504 10 11 – – – kuohuviiniä varten, myös jos niissä on
luonnonkorkista valmistetutkorkkilevyt

Teollisuus

4,7 %

A

A

4504 10 19 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

4502 00 00 Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suo
rakulmaisiksikappaleiksi tai suorakaiteen tai neliön
muotoisina paloina, laattoina,levyinä tai kaistaleina
(myös teräväsärmäiset teelmät pullontulppia ja
muita tulppia varten)
4503

Luonnonkorkkitavarat

4503 10

– pullontulpat ja muut tulpat

Puristekorkki (myös jos siinä on sideainetta) sekä
puristekorkkitavarat

4504 10

– palat, laatat, levyt ja kaistaleet; lattia- ja seinälaa
tat,kaikenmuotoiset; täyteiset lieriöt, myös pyö
rylät

Euroopan unionin virallinen lehti

4504

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – pullontulpat ja muut tulpat

4504 10 91 – – – sideainetta sisältävät

L 250/643

– – muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,7 %

A

A

4504 90 20 – – pullontulpat ja muut tulpat

Teollisuus

4,7 %

A

A

4504 90 80 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

4601 21 10 – – – punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niidenkaltaisista tuot
teista valmistetut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4601 21 90 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

4504 10 99 – – – muut
– muut

46 RYHMÄ – OLJESTA, ESPARTOSTA TAI
MUISTA PUNONTA- TAIPALMIKOINTIAINEISTA
VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTA
TEOKSET

4601

Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmi
kot ja niidenkaltaiset tuotteet, myös nauhoiksi yh
distetyt; punonta- taipalmikointiaineet, näistä aine
ista valmistetut palmikot ja niidenkaltaiset tavarat,
yhdensuuntaisista säikeistä sidottuina tai kudottui
nalevyinä, myös jos ne ovat valmiita tavaroita
(esim. mattoja taisäleikköjä)

Euroopan unionin virallinen lehti

46

FI

4504 90

– kasviaineista valmistetut matot ja säleiköt
4601 21

4601 22

Huomautukset

L 250/644

Toimiala

CN 2014

– – bambua

– – rottinkia
16.9.2016

4601 22 10 – – – punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niidenkaltaisista tuot
teista valmistetut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

4601 29 10 – – – punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niidenkaltaisista tuot
teista valmistetut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4601 29 90 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4601 22 90 – – – muut
– – muut

FI

4601 29

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
– – bambua

4601 92 05 – – – punonta- tai palmikointiaineista valmistetut
palmikot ja niidenkaltaiset tuotteet, myös
nauhoiksi yhdistetyt
– – – muut
4601 92 10 – – – –

punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niidenkaltaisista
tuotteista valmistetut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4601 92 90 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

4601 93

Euroopan unionin virallinen lehti

4601 92

– – rottinkia

4601 93 05 – – – punonta- tai palmikointiaineista valmistetut
palmikot ja niidenkaltaiset tuotteet, myös
nauhoiksi yhdistetyt
– – – muut
punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niidenkaltaisista
tuotteista valmistetut

L 250/645

4601 93 10 – – – –

Tavaran kuvaus

4601 93 90 – – – –
4601 94

muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

L 250/646

CN 2014

– – muuta kasviainetta
FI

4601 94 05 – – – punonta- tai palmikointiaineista valmistetut
palmikot ja niidenkaltaiset tuotteet, myös
nauhoiksi yhdistetyt
– – – muut
punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niidenkaltaisista
tuotteista valmistetut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4601 94 90 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

4601 99

– – muut

4601 99 05 – – – punonta- tai palmikointiaineista valmistetut
palmikot ja niidenkaltaiset tuotteet, myös
nauhoiksi yhdistetyt
– – – muut
4601 99 10 – – – –

punonta- tai palmikointiaineista valmiste
tuista palmikoista tai niidenkaltaisista
tuotteista valmistetut

Teollisuus

4,7 %

A

A

4601 99 90 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

4602

Euroopan unionin virallinen lehti

4601 94 10 – – – –

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välit
tömästimäärämuotoisiksi punonta- tai palmikointi
aineista tai tehty nimikkeen 4601 tavaroista; luf
fasta valmistetut tavarat

4602 11 00 – – bambua

16.9.2016

– kasviainetta

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,7 %

A

A

4602 19 10 – – – olkipäällykset pulloja varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

4602 19 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

4602 90 00 – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

4701 00 10 – kuumahierre

Teollisuus

Vapaa

A

A

4701 00 90 – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4702 00 00 Puusta kemiallisesti valmistettu liukosellu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4602 12 00 – – rottinkia
– – muut

X JAKSO – PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA
SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTUMASSA;
KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE);
PAPERI, KARTONKI JAPAHVI SEKÄ NIISTÄ VAL
MISTETUT TAVARAT

47

47 RYHMÄ – PUUSTA TAI MUUSTA KUITUI
SESTA
SELLULOOSA-AINEESTAVALMISTETTU
MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI
(-JÄTE)

4701 00

Mekaaninen puumassa

4703

Euroopan unionin virallinen lehti

X

FI

4602 19

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Puusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaatti
sellu, muu kuinliukosellu

4703 11 00 – – havupuuta

L 250/647

– valkaisematon

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4703 21 00 – – havupuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4703 29 00 – – lehtipuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4704 11 00 – – havupuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4704 19 00 – – lehtipuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4704 21 00 – – havupuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4704 29 00 – – lehtipuuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

4705 00 00 Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osit
tain kemiallisellamenetelmällä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4703 19 00 – – lehtipuuta

4704

FI

– puolivalkaistu tai valkaistu

Puusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu, muu
kuinliukosellu

– puolivalkaistu tai valkaistu

Euroopan unionin virallinen lehti

– valkaisematon

4706

Huomautukset

L 250/648

Toimiala

CN 2014

Keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jät
teestä) saaduistakuiduista tai muusta kuituisesta
selluloosa-aineesta valmistettumassa
16.9.2016

4706 10 00 – puuvillalintterimassa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4706 20 00 – keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jät
teestä) saaduistakuiduista valmistettu massa

Teollisuus

Vapaa

A

A

4706 30 00 – muut, bambua

Teollisuus

Vapaa

A

A

4706 91 00 – – mekaaninen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4706 92 00 – – kemiallinen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4706 93 00 – – mekaanisen ja kemiallisen menetelmän yhdis
telmällä saatu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4707 10 00 – valkaisematon voimapaperi, -kartonki tai -pahvi
taiaaltopaperi,-kartonki tai -pahvi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4707 20 00 – muu, pääasiallisesti valkaistusta kemiallisesta
massasta valmistettupaperi, kartonki tai pahvi,
ei kuitenkaan massavärjätty

Teollisuus

Vapaa

A

A

4707 30 10 – – vanhat ja myymättömät sanomalehdet, aika
kauslehdet, puhelinluettelot,esitteet ja mainok
set

Teollisuus

Vapaa

A

A

4707 30 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– muu

4707 30

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

Euroopan unionin virallinen lehti

4707

– pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta
paperista taikartongista (esim. sanomalehdet, ai
kakauslehdet ja niiden kaltaisetpainotuotteet)

L 250/649

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4707 90 10 – – lajittelematon

Teollisuus

Vapaa

A

A

4707 90 90 – – lajiteltu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 10 00 – käsintehty paperi, kartonki ja pahvi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 20 00 – paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään va
lonherkän, lämpöherkäntai sähköherkän pape
rin, kartongin ja pahvin pohjana

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 40 10 – – jossa ei ole mekaanisella menetelmällä saatuja
kuituja tai jossa niitäon enintään 10 paino
prosenttia kokonaiskuitusisällöstä

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 40 90 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4707 90

– muu, myös lajittelematon jäte

48 RYHMÄ – PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PA
PERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI-JA PAHVITA
VARAT

4802 40

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia
käytetäänkirjoitus-, painatus- tai muuhun graafi
seen tarkoitukseen, sekärei'ittämätön reikäkorttipa
peri ja -kartonki ja reikänauhapaperi,rullina tai
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä
tahansakokoisina, muu kuin nimikkeen 4801 tai
4803 paperi;käsintehty paperi, kartonki ja pahvi

Euroopan unionin virallinen lehti

4801 00 00 Sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina
4802

Huomautukset

FI

48

Tavaran kuvaus

L 250/650

Toimiala

CN 2014

– tapettipaperi

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 55 15 – – – paino vähintään 40 g/m2 mutta pienempi
kuin 60 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 55 25 – – – paino vähintään 60 g/m2 mutta pienempi
kuin 75 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 55 30 – – – paino vähintään 75 g/m2 mutta pienempi
kuin 80 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 55 90 – – – paino vähintään 80 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 56 20 – – – arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan
297 mm ja toinen 210 mm (A 4formaatti)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 56 80 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 57 00 – – muut, paino vähintään 40 g/m2 mutta enin
tään 150 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4802 54 00 – paino pienempi kuin 40 g/m2
4802 55

– – paino vähintään 40 g/m2 mutta enintään
150 g/m2, rullina

Euroopan unionin virallinen lehti

4802 56

FI

– muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa ei ole me
kaanisella taikemimekaanisella menetelmällä saa
tuja kuituja tai jossa niitä onenintään 10 paino
prosenttia kokonaiskuitusisällöstä

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – paino vähintään 40 g/m2 mutta enintään
150 g/m2, arkkeina, joissa yksi sivu on pituu
deltaanenintään 435 mm ja toinen enintään
297 mm kun arkki onaukilevitetty

L 250/651

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4802 58 10 – – – rullina

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 58 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 61 15 – – – paino pienempi kuin 72 g/m2, kokonaiskui
tusisällöstä enemmänkuin 50 painoprosent
tia on mekaanisella menetelmällä saatuja
kuituja

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 61 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 62 00 – – arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan
enintään 435 mm ja toinenenintään 297 mm
kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 69 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4802 58

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/652

Toimiala

CN 2014

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

FI

– muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa kokonais
kuitusisällöstä enemmänkuin 10 painoprosenttia
on mekaanisella tai kemimekaanisellamenetel
mällä saatuja kuituja

4803 00

– – rullina

Euroopan unionin virallinen lehti

4802 61

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja
lautasliinapaperisekä niiden kaltainen paperi, jol
laista käytetään kotitalous- taisaniteettitarkoituk
siin, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, myösk
repattu, poimutettu, kohokuvioitu, rei'itetty, pinta
värjätty,pintakoristeltu tai painettu, rullina tai ark
keina
16.9.2016

4803 00 10 – selluloosavanu

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4803 00 31 – – enintään 25 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4803 00 39 – – suurempi kuin 25 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4803 00 90 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– krepattu paperi ja selluloosakuituharso, jonka
yhden kerroksen painoon
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

4804

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi,
rullina tai arkkeina,muu kuin nimikkeeseen 4802
tai 4803 kuuluva

– kraftlaineri

4804 11

– – valkaisematon

– – – kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisellasulfaatti- tai sooda
menetelmällä saatuja havupuukuituja

paino pienempi kuin 150 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 11 15 – – – –

paino vähintään 150 g/m2 mutta pie
nempi kuin 175 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 11 19 – – – –

paino vähintään 175 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 11 90 – – – muu

L 250/653

4804 11 11 – – – –

4804 19

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/654

CN 2014

– – muu

FI

– – – kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisellasulfaatti- tai sooda
menetelmällä saatuja havupuukuituja

––––

jossa yksi tai useampi kerros on valkaise
maton ja pintakerros onvalkaistu, puoli
valkaistu tai värjätty

paino pienempi kuin 175 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 19 19 – – – – –

paino vähintään 175 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 21 10 – – – kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisellasulfaatti- tai sooda
menetelmällä saatuja havupuukuituja

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 21 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 19 30 – – – –

muu

4804 19 90 – – – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

4804 19 12 – – – – –

– säkkipaperi

4804 21

– – valkaisematon

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4804 29 10 – – – kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisellasulfaatti- tai sooda
menetelmällä saatuja havupuukuituja

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 29 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 29

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muu

FI

– muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino
enintään 150 g/m2

– – valkaisematon

– – – kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisellasulfaatti- tai sooda
menetelmällä saatuja havupuukuituja

4804 31 51 – – – –

sähkötekninen eristyspaperi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 31 58 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 31 80 – – – muut

4804 39

Euroopan unionin virallinen lehti

4804 31

– – muu

– – – kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisellasulfaatti- tai sooda
menetelmällä saatuja havupuukuituja

valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana

L 250/655

4804 39 51 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 41 91 – – – laminaattiraakapaperi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 41 98 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 42 00 – – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, ko
konaiskuitusisällöstäenemmän kuin 95 paino
prosenttia kemiallisella menetelmällä saatuja
puukuituja

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 49 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 51 00 – – valkaisematon

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 52 00 – – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, ko
konaiskuitusisällöstäenemmän kuin 95 paino
prosenttia kemiallisella menetelmällä saatuja
puukuituja

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 39 58 – – – –

muu

4804 39 80 – – – muut

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/656

Toimiala

CN 2014

– muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino
suurempi kuin 150 g/m2 mutta pienempi kuin
225 g/m2

4804 41

– – valkaisematon
Euroopan unionin virallinen lehti

– muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino vä
hintään 225 g/m2

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4804 59 10 – – – kokonaiskuitusisällöstä vähintään 80 paino
prosenttia kemiallisellasulfaatti- tai sooda
menetelmällä saatuja havupuukuituja

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 59 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 11 00 – – puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 12 00 – – oljesta tehty aallotuspaperi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 19 10 – – – wellenstoff (aallotuskartonki)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 19 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 24 00 – – paino enintään 150 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 25 00 – – paino suurempi kuin 150 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4804 59

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rul
lina tai arkkeina, eienempää valmistettu tai käsi
telty kuin mitä tämän ryhmän3 huomautuksessa
määrätään
– aallotuspaperi (fluting)

4805 19

Huomautukset

FI

4805

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muu

– testlaineri (kierrätetty lainerikartonki)

L 250/657

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4805 30 00 – sulfiittikäärepaperi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 40 00 – suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 50 00 – huopapaperi, -kartonki ja -pahvi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 91 00 – – paino enintään 150 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 92 00 – – paino suurempi kuin 150 g/m2 mutta pie
nempi kuin 225 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 93 20 – – – tehty kierrätyspaperista

Teollisuus

Vapaa

A

A

4805 93 80 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4806 10 00 – pergamenttipaperi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4806 20 00 – rasvanpitävät paperit (voipaperit)

Teollisuus

Vapaa

A

A

4806 30 00 – kuultopaperit

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/658

Toimiala

CN 2014

– muu

4806

4806 40

– – paino vähintään 225 g/m2

Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipape
rit), kuultopaperit jaglassiinipaperi sekä muut kiil
lotetut läpinäkyvät tai läpikuultavatpaperit, rullina
tai arkkeina

4806 40 10 – – glassiinipaperit

16.9.2016

– glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät
tai läpikuultavatpaperit

Euroopan unionin virallinen lehti

4805 93

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4807 00 30 – tehty kierrätyspaperista, myös paperilla peitetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

4807 00 80 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4808 10 00 – aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, myös rei'itetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

4808 40 00 – voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös ko
hokuvioitu tairei'itetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

4808 90 00 – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4806 40 90 – – muut

4807 00

4809

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi (valmistettu
yhdistämälläliimalla tasaisia paperi-, kartonki- tai
pahvikerroksia), päällystämätönja kyllästämätön,
myös sisältä vahvistettu, rullina tai arkkeina

Paperi, kartonki ja pahvi, aallotettu (myös liima
tuin tasaisinpintalevyin), krepattu, poimutettu, ko
hokuvioitu tai rei'itetty, rullinatai arkkeina, muu
kuin nimikkeessä 4803 kuvaillun kaltainenpaperi

Euroopan unionin virallinen lehti

4808

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät
taisiirtopaperit (myös päällystetty tai kyllästetty pa
peri vahaksia taioffsetlevyjä varten), myös painetut,
rullina tai arkkeina
L 250/659

4809 20 00 – itsejäljentävä paperi

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 13 00 – – rullina

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 14 00 – – arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan
enintään 435 mm ja toinenenintään 297 mm
kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 19 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4809 90 00 – muut

4810

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/660

Toimiala

CN 2014

Paperi, kartonki ja pahvi, jotka on yhdeltä tai mo
lemmilta puoliltasideainetta käyttäen tai ilman sitä
päällystetty kaoliinilla tai muullaepäorgaanisella ai
neella, ilman mitään muuta päällystystä, myöspin
tavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai
suorakaiteentai neliön muotoisina arkkeina, minkä
tahansa kokoisina

Euroopan unionin virallinen lehti

– paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kir
joitus-, painatus-tai muuhun graafiseen tarkoi
tukseen, mekaanisella tai kemimekaanisellame
netelmällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällai
sia kuituja enintään 10 painoprosenttia koko
naiskuitusisällöstä sisältävä

– paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kir
joitus-, painatus-tai muuhun graafiseen tarkoi
tukseen, kokonaiskuitusisällöstä enemmänkuin
10 painoprosenttia mekaanisella tai kemimekaa
nisella menetelmälläsaatuja kuituja sisältävä
16.9.2016

4810 22 00 – – kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4810 29 30 – – – rullina

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 29 80 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 32 10 – – – päällystetty kaoliinilla

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 32 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 39 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 29

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muu

FI

– voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, muu kuin kir
joitus-, painatus- taimuuhun graafiseen tarkoi
tukseen käytettävä

4810 32

– – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonais
kuitusisällöstä kemiallisella menetelmälläsaa
tuja puukuituja sisältävä, paino suurempi kuin
150 g/m2

Euroopan unionin virallinen lehti

4810 31 00 – – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonais
kuitusisällöstä kemiallisella menetelmälläsaa
tuja puukuituja sisältävä, paino enintään
150 g/m2

– muu paperi, kartonki ja pahvi
4810 92

– – monikerroksinen
L 250/661

4810 92 10 – – – kaikki kerrokset valkaistu

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4810 92 30 – – – ainoastaan yksi uloimmista kerroksista val
kaistu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 92 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 99 10 – – – valkaistu paperi, kartonki ja pahvi, päällys
tetty kaoliinilla

Teollisuus

Vapaa

A

A

4810 99 80 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4811 41 20 – – – leveys enintään 10 cm, peiteaine vulkanoi
matonta luonnon- taisynteettistä kumia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4811 41 90 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/662

Toimiala

CN 2014

FI

4810 99

Paperi, kartonki ja pahvi, selluloosavanu ja sellu
loosakuituharso,päällystetty, kyllästetty, peitetty,
pintavärjätty, pintakoristeltu taipainettu, rullina tai
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, min
kätahansa kokoisina, muut kuin nimikkeessä 4803,
4809 tai 4810 kuvattujen kaltaiset tavarat

4811 10 00 – terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja
-pahvi

Euroopan unionin virallinen lehti

4811

– – muu

– liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, myös itseliimau
tuva

4811 41

– – itseliimautuva

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4811 51 00 – – valkaistu, paino suurempi kuin 150 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4811 59 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

4811 60 00 – paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty
tai peitettyvahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä
tai glyserolilla

Teollisuus

Vapaa

A

A

4811 90 00 – muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja
selluloosakuituharso

Teollisuus

Vapaa

A

A

4812 00 00 Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt, paperimassaa

Teollisuus

Vapaa

A

A

4813 10 00 – lehtiöinä tai hylsyinä

Teollisuus

Vapaa

A

A

4813 20 00 – enintään 5 cm:n levyisinä rullina

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4811 49 00 – – muu

4813 90

Euroopan unionin virallinen lehti

4813

FI

– paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty
tai peitettymuovilla (ei kuitenkaan liimalla)

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Savukepaperi, myös määräkokoon leikattu tai leh
tiöinä taihylsyinä

– muu
L 250/663

4813 90 10 – – suurempina kuin 5 cm:n mutta enintään
15 cm:n levyisinä rullina

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4814 90 10 – – tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet,
martioitua,kohokuvioitua, pintavärjättyä, ku
viopainettua tai muutoinpintakoristeltua pa
peria, joka on päällystetty tai peitettyläpinäky
vällä suojaavalla muovilla

Teollisuus

Vapaa

A

A

4814 90 70 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4816 20 00 – itsejäljentävä paperi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4816 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4813 90 90 – – muut

4814

Paperitapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet;ik
kunakuultopaperi:

4814 20 00 – tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, pape
ria, joka onpintapuolelta päällystetty tai peitetty
martioidulla, kohokuvioidulla,värjätyllä, kuvio
painetulla tai muutoin koristellullamuovikerrok
sella

4816

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

4814 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/664

Toimiala

CN 2014

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät
taisiirtopaperit (muut kuin nimikkeeseen 4809
kuuluvat), paperisetvahakset ja offsetlevyt, myös
rasioissa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4817 10 00 – kirjekuoret

Teollisuus

Vapaa

A

A

4817 20 00 – kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaih
tokortit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4817 30 00 – paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot,
kansiot, salkutyms., joissa on lajitelma kirjepa
peria, kirjekuoria jne.

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 10 10 – – yhden kerroksen paino enintään 25 g/m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 10 90 – – yhden kerroksen paino suurempi kuin 25 g/
m2

Teollisuus

Vapaa

A

A

4817

Tavaran kuvaus

Toalettipaperi ja sen kaltainen paperi, selluloosa
vanu jaselluloosakuituharso, jollaisia käytetään ko
titalous- taihygieniatarkoituksiin, rullina, joiden le
veys on enintään 36 cm taimääräkokoon tai -muo
toon leikatut; nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muutpy
yhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, lakanat ja niiden
kaltaisettalous-, hygienia- ja sairaalatavarat, vaatteet
ja vaatetustarvikkeet,paperimassaa, paperia, sellu
loosavanua tai selluloosakuituharsoa

4818 10

– toalettipaperi

Euroopan unionin virallinen lehti

4818

FI

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja
kirjeen-vaihtokortit, paperia, kartonkia tai pahvia;
paperiset,kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot,
kansiot, salkut yms., joissaon lajitelma kirjepaperia,
kirjekuoria jne.

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/665

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 20 91 – – – rullina

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 20 99 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 30 00 – pöytäliinat ja lautasliinat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 50 00 – vaatteet ja vaatetustarvikkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 90 10 – – tavarat kirurgiseen, lääkintä- tai hygieniakäyt
töön, eivähittäismyyntipakkauksissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 90 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4818 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/666

Toimiala

CN 2014

– nenäliinat sekä kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet

FI

4818 20 10 – – nenäliinat sekä kasvo- ja muut pyyhkeet

– – käsipyyhkeet

4819

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

4818 90

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkaus
päällykset, paperia,kartonkia, pahvia, selluloosava
nua tai selluloosakuituharsoa;lokerolaatikot, kirje
kaukalot ja niiden kaltaiset paperi-, kartonki- tai
pahvitavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa
taimyymälöissä
16.9.2016

4819 10 00 – kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -karton
kia tai -pahvia

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4819 20 00 – taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta pape
ria, kartonkia taipahvia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4819 30 00 – pussit ja säkit, joiden pohjan leveys on vähin
tään 40 cm

Teollisuus

Vapaa

A

A

4819 40 00 – muut pussit ja säkit, myös tötteröt

Teollisuus

Vapaa

A

A

4819 50 00 – muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojuk
set

Teollisuus

Vapaa

A

A

4819 60 00 – lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja
niiden kaltaisettavarat, jollaisia käytetään esim.
toimistoissa tai myymälöissä

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 10 10 – – konttorikirjat, tilikirjat, tilauskirjat ja kuittilo
makekirjat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 10 30 – – muistikirjat, kirjepaperilehtiöt ja muistilehtiöt

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

onttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat,kuit
tilomakekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päi
väkirjat janiiden kaltaiset tavarat, harjoitusvihot,
kirjoitusalustat,keräilykannet (sekä irtolehtiä varten
että muut), pahvikannet,asiakirjakannet, lomake- ja
niiden kaltaiset sarjat, myöshiilipaperivälilehdin, ja
muut koulu-, toimisto- ym. tarvikkeet,paperia, kar
tonkia tai pahvia; näyte- ja keräilykansiot sekäkir
jankannet ja -päällykset, paperia, kartonkia tai pah
via

4820 10

– konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat,
kuittilomakekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistileh
tiöt, päiväkirjat janiiden kaltaiset tavarat

Euroopan unionin virallinen lehti

4820

L 250/667

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4820 10 50 – – päiväkirjat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 20 00 – harjoitusvihot

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 30 00 – keräilykannet (muut kuin kirjankannet), pahvi
kannet jaasiakirjakannet

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 40 00 – lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipa
perivälilehdin

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 50 00 – näyte- ja keräilykansiot

Teollisuus

Vapaa

A

A

4820 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4821 10 10 – – itseliimautuvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4821 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4821 90 10 – – itseliimautuvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4821 90 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4821

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset
nimi- ja osoitelaput,myös painetut

4821 10

– painetut

4821 90

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/668

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4822 10 00 – jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4822 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4823 20 00 – suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi

Teollisuus

Vapaa

A

A

4823 40 00 – painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiek
koina

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4823 69 10 – – – tarjottimet, kulhot, vadit ja lautaset

Teollisuus

Vapaa

A

A

4823 69 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4822

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Pupiinat (bobiinit), puolat, koopit ja niiden kaltai
set pohjalliset,paperimassaa, paperia, kartonkia tai
pahvia (myös rei'itetyt taikovetetut)
FI

4823

– tarjottimet, kulhot, vadit, lautaset, kupit, pikarit
ja niidenkaltaiset tavarat, paperia, kartonkia tai
pahvia
4823 61 00 – – bambua
4823 69

– – muut

– muotoonpuristetut tavarat, paperimassaa

4823 70 10 – – kananmunien pakkauskennot

L 250/669

4823 70

Euroopan unionin virallinen lehti

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja sel
luloosakuituharso,määräkokoon tai -muotoon lei
kattu; muut tavarat, paperimassaa, paperia,karton
kia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituhar
soa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4823 90 40 – – paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään
kirjoitus-, painatus-tai muuhun graafiseen tar
koitukseen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4823 90 85 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4901 91 00 – – sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain
ilmestyvät osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4901 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4902 10 00 – vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät

Teollisuus

Vapaa

A

A

4902 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4823 70 90 – – muut
– muut

49 RYHMÄ – KIRJAT, SANOMALEHDET, KUVAT
JA MUUT PAINOTUOTTEET;KÄSIKIRJOITUKSET,
KONEKIRJOITUKSET JA TYÖPIIRUSTUKSET

4901

Kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet,
myös irrallisinalehtinä

4901 10 00 – irrallisina lehtinä, myös taitetut
– muut

4902

Euroopan unionin virallinen lehti

49

FI

4823 90

Huomautukset

L 250/670

Toimiala

CN 2014

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös jos ne ovat
kuvitetut taisisältävät mainosaineistoa

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4903 00 00 Lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4904 00 00 Painetut tai käsinkirjoitetut nuotit, myös sidotut,
nidotut taikuvitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

4905 91 00 – – kirjoina

Teollisuus

Vapaa

A

A

4905 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4906 00 00 Arkkitehtoniseen, tekniseen, teolliseen, kaupalli
seen, topografiseentai niiden kaltaiseen käyttöön
tarkoitetut kartta-, asemakaava- jakaavapiirustuk
set, käsin tehtyinä alkuperäiskappaleina; käsinkir
joitetut tekstit; edellä mainittujen tavaroiden sätei
lyherkällepaperille otetut valojäljennökset ja hiili
paperikopiot

Teollisuus

Vapaa

A

A

4907 00 10 – posti-, vero- ja niiden kaltaiset merkit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4907 00 30 – setelit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4905

Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden
kaltaiset kortit,myös kartastot, seinäkartat, topog
rafiset kartat ja karttapallot

4905 10 00 – karttapallot

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

4907 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Mitätöimättömät posti-, vero- ja niiden kaltaiset
merkit, jotka ovatvoimassa tai tulevat voimaan
maassa, jossa niillä on tai tulee olemaantunnus
tettu nimellisarvo; leimapainettu paperi; setelit;
sekkilomakkeet;osake- ja osuuskirjat, obligaatiot ja
niiden kaltaiset arvopaperit

L 250/671

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

4908 10 00 – siirtokuvat (dekalkomaniat), joissa on lasiintuvia
seoksia

Teollisuus

Vapaa

A

A

4908 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4909 00 00 Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut
kortit, joissa onhenkilökohtainen tervehdys, onnit
telu, viesti tai tiedonanto, myöskuvalliset, myös
kirjekuorineen tai koristeineen

Teollisuus

Vapaa

A

A

4910 00 00 Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtika
lenterit

Teollisuus

Vapaa

A

A

4911 10 10 – – kaupalliset luettelot

Teollisuus

Vapaa

A

A

4911 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

4911 91 00 – – kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

4911 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

4907 00 90 – muut
Siirtokuvat (dekalkomaniat)

Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valo
kuvat

4911 10

– kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot
ja niiden kaltaisettuotteet

Euroopan unionin virallinen lehti

4911

FI

4908

Huomautukset

L 250/672

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5001 00 00 Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

Maatalous

Vapaa

A

A

5002 00 00 Raakasilkki (kiertämätön)

Maatalous

Vapaa

A

A

5003 00 00 Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit,
lankajätteet jagarnetoidut jätteet ja lumput)

Maatalous

Vapaa

A

A

5004 00 10 – valkaisematon, keitetty ja valkaistu

Teollisuus

4%

A

A

5004 00 90 – muut

Teollisuus

4%

A

A

5005 00 10 – valkaisematon, keitetty ja valkaistu

Teollisuus

2,9 %

A

A

5005 00 90 – muu

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

5%

A

A

Tavaran kuvaus

XI JAKSO – TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVA
RAT

50

50 RYHMÄ – SILKKI

FI

XI

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

5005 00

5006 00

Silkkilanka (muu kuin silkkijätteistä kehrätty), ei
kuitenkaanvähittäismyyntimuodoissa

Euroopan unionin virallinen lehti

5004 00

Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei kuitenkaanvähit
täismyyntimuodoissa

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka,vähittäis
myyntimuodoissa; silkkitoukan gut
L 250/673

5006 00 10 – silkkilanka

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

5007 20 11 – – – valkaisematon, keitetty ja valkaistu

Teollisuus

6,9 %

A

A

5007 20 19 – – – muu

Teollisuus

6,9 %

A

A

Teollisuus

5,3 %

A

A

5006 00 90 – bourettesilkistä tai muusta silkkijätteestä keh
rätty lanka;silkkitoukan gut
5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

5007 10 00 – bourettesilkkikankaat
5007 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/674

Toimiala

CN 2014

– muut kankaat, joissa on vähintään 85 painopro
senttia silkkiä tai muutasilkkijätettä kuin bouret
tesilkkiä

– – pongee, habutai, honan, shantung, corah ja
niiden kaltaiset Kaukoidänkankaat, kokonaan
silkkiä (ei sekoitettuna bourettesilkin tai
muunsilkkijätteen tai muiden tekstiiliaineiden
kanssa)
5007 20 21 – – – palttina, valkaisematon tai ei enempää käsi
telty kuin keitetty

Euroopan unionin virallinen lehti

– – kreppikankaat

– – – muut
palttina

Teollisuus

7,5 %

A

A

5007 20 39 – – – –

muut

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,2 %

A

A

– – muut
5007 20 41 – – – läpikuultavat kankaat (rei'ikäs kudos)

16.9.2016

5007 20 31 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

Teollisuus

7,2 %

A

A

5007 20 59 – – – –

värjätyt

Teollisuus

7,2 %

A

A

––––

erivärisistä langoista kudotut
Teollisuus

7,2 %

A

A

5007 20 69 – – – – –

muut

Teollisuus

7,2 %

A

A

painetut

Teollisuus

7,2 %

A

A

5007 90 10 – – valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

Teollisuus

6,9 %

A

A

5007 90 30 – – värjätyt

Teollisuus

6,9 %

A

A

5007 90 50 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

6,9 %

A

A

5007 90 90 – – painetut

Teollisuus

6,9 %

A

A

Maatalous

Vapaa

A

A

5007 90

– muut kankaat

51

51 RYHMÄ – VILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA
ELÄIMENKARVA; JOUHILANKA JAJOUHESTA
KUDOTUT KANKAAT

5101

Karstaamaton ja kampaamaton villa
– pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuota
villana pestyvilla

5101 11 00 – – keritty villa

L 250/675

leveys suurempi kuin 57 cm mutta
enintään 75 cm

Euroopan unionin virallinen lehti

5007 20 61 – – – – –

5007 20 71 – – – –

FI

5007 20 51 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

Vapaa

A

A

5101 21 00 – – keritty villa

Maatalous

Vapaa

A

A

5101 29 00 – – muu

Maatalous

Vapaa

A

A

5101 30 00 – karbonoitu villa

Maatalous

Vapaa

A

A

Maatalous

Vapaa

A

A

5102 19 10 – – – angorakanin

Maatalous

Vapaa

A

A

5102 19 30 – – – alpakan, laaman, vikunjan

Maatalous

Vapaa

A

A

5102 19 40 – – – kamelin, dromedaarin, jakin ja angora-, tii
bet- tai niiden kaltaistenvuohien

Maatalous

Vapaa

A

A

5102 19 90 – – – kanin (muun kuin angorakanin), jäniksen,
majavan, nutrian japiisamirotan

Maatalous

Vapaa

A

A

5102 20 00 – karkea eläimenkarva

Maatalous

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

5101 19 00 – – muu

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea
eläimenkarva
– hieno eläimenkarva

5102 11 00 – – kashmirvuohien
5102 19

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

5102

FI

– rasvaton, karbonoimaton villa

Huomautukset

L 250/676

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5103 10 10 – – karbonoimattomat

Maatalous

Vapaa

A

A

5103 10 90 – – karbonoidut

Maatalous

Vapaa

A

A

5103 20 00 – muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

Maatalous

Vapaa

A

A

5103 30 00 – karkean eläimenkarvan jätteet

Maatalous

Vapaa

A

A

5104 00 00 Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai
hieno tai karkeaeläimenkarva

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2%

A

A

5105 21 00 – – kammattu irtovilla

Teollisuus

2%

A

A

5105 29 00 – – muut

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

2%

A

A

Tavaran kuvaus

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan
jätteet, myöslanganjätteet, ei kuitenkaan garnetoi
dut jätteet ja lumput

5103 10

– villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

FI

5103

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai
kammattu (myöskammattu irtovilla)

5105 10 00 – karstattu villa

Euroopan unionin virallinen lehti

5105

– villatopsit ja muu kammattu villa

– karstattu tai kammattu hieno eläimenkarva
L 250/677

5105 31 00 – – kashmirvuohien

5105 39 00 – – muu

Teollisuus

2%

A

A

5105 40 00 – karstattu tai kammattu karkea eläimenkarva

Teollisuus

2%

A

A

5106 10 10 – – valkaisematon

Teollisuus

3,8 %

A

A

5106 10 90 – – muu

Teollisuus

3,8 %

A

A

Teollisuus

3,8

A

A

5106 20 91 – – – valkaisematon

Teollisuus

4%

A

A

5106 20 99 – – – muu

Teollisuus

4%

A

A

5107 10 10 – – valkaisematon

Teollisuus

3,8 %

A

A

5107 10 90 – – muu

Teollisuus

3,8 %

A

A

5106

Karstavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodoissa

5106 10

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa

5106 20

– jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia vil
laa

5106 20 10 – – jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa
ja hienoaeläimenkarvaa
– – muu

5107

Kampavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodoissa

5107 10

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa

Huomautukset

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/678

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5107 20 10 – – – valkaisematon

Teollisuus

4%

A

A

5107 20 30 – – – muu

Teollisuus

4%

A

A

5107 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia vil
laa
FI

– – jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa
ja hienoaeläimenkarvaa

– – muu

5107 20 51 – – – –

valkaisematon

Teollisuus

4%

A

A

5107 20 59 – – – –

muu

Teollisuus

4%

A

A

– – – muu sekoitelanka
valkaisematon

Teollisuus

4%

A

A

5107 20 99 – – – –

muu

Teollisuus

4%

A

A

5108 10 10 – – valkaisematon

Teollisuus

3,2 %

A

A

5108 10 90 – – muu

Teollisuus

3,2 %

A

A

5108

Lanka hienoa (karstattua tai kammattua) eläimen
karvaa, ei kuitenkaanvähittäismyyntimuodoissa

5108 10

– karstalanka

L 250/679

5107 20 91 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
synteettikatkokuitujenkanssa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5108 20 10 – – valkaisematon

Teollisuus

3,2 %

A

A

5108 20 90 – – muu

Teollisuus

3,2 %

A

A

5109 10 10 – – kerinä, vyyhteinä tai pasmoina, joiden paino
on suurempi kuin 125 gmutta enintään
500 g

Teollisuus

3,8 %

A

A

5109 10 90 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

5109 90 00 – muut

Teollisuus

5%

A

A

5110 00 00 Lanka karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta (myös
kierrepäällystettyjouhilanka), myös vähittäismyynti
muodoissa

Teollisuus

3,5 %

A

A

5111 11 00 – – paino enintään 300 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5111 19 00 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5108 20

Tavaran kuvaus

– kampalanka

5109 10

– joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai
hienoaeläimenkarvaa

Euroopan unionin virallinen lehti

Lanka villaa tai hienoa eläimenkarvaa, vähittäis
myyntimuodoissa

FI

5109

5111

Huomautukset

L 250/680

Toimiala

CN 2014

Kudotut kankaat karstavillaa tai karstattua hienoa
eläimenkarvaa
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai
hienoaeläimenkarvaa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5111 30 10 – – paino enintään 300 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5111 30 80 – – paino suurempi kuin 300 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

7,2 %

A

A

5111 90 91 – – paino enintään 300 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5111 90 98 – – paino suurempi kuin 300 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5112 11 00 – – paino enintään 200 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5112 19 00 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

5111 20 00 – muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaantekokuitufilamenttien kanssa

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

5111 30

– muut

5111 90 10 – – joissa on yhteensä enemmän kuin 10 paino
prosenttia 50 ryhmäntekstiiliaineita
– – muut

5112

Euroopan unionin virallinen lehti

5111 90

– muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan katkottujentekokuitujen kanssa

Kudotut kankaat kampavillaa tai kammattua hie
noa eläimenkarvaa
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai
hienoaeläimenkarvaa

L 250/681

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5112 30 10 – – paino enintään 200 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5112 30 80 – – paino suurempi kuin 200 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

7,2 %

A

A

5112 90 91 – – – paino enintään 200 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5112 90 98 – – – paino suurempi kuin 200 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5113 00 00 Kudotut kankaat karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Teollisuus

5,3 %

A

A

5201 00 10 – imukykyinen ja valkaistu

Maatalous

Vapaa

A

A

5201 00 90 – muu

Maatalous

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

5112 20 00 – muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaantekokuitufilamenttien kanssa

Huomautukset

L 250/682

Toimiala

CN 2014

FI

5112 30

– muut

5112 90 10 – – joissa on yhteensä enemmän kuin 10 paino
prosenttia 50 ryhmäntekstiiliaineita
– – muut

52

52 RYHMÄ – PUUVILLA

5201 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

Euroopan unionin virallinen lehti

5112 90

– muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksin
omaan katkottujentekokuitujen kanssa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Maatalous

Vapaa

A

A

5202 91 00 – – garnetoidut jätteet ja lumput

Maatalous

Vapaa

A

A

5202 99 00 – – muut

Maatalous

Vapaa

A

A

5203 00 00 Karstattu tai kammattu puuvilla

Maatalous

Vapaa

A

A

5204 11 00 – – jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvil
laa

Teollisuus

4%

A

A

5204 19 00 – – muu

Teollisuus

4%

A

A

5204 20 00 – vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

4%

A

A

5202

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jät
teet jalumput)
FI

5202 10 00 – lankajätteet
– muut

Puuvillaompelulanka, myös vähittäismyyntimuo
doissa
– ei vähittäismyyntimuodoissa

5205

Euroopan unionin virallinen lehti

5204

Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), jossa on
vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, ei kuiten
kaan vähittäismyyntimuodoissa
– yksinkertainen lanka, kampaamattomista kui
duista valmistettu
L 250/683

5205 11 00 – – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5205 12 00 – – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

5205 13 00 – – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

5205 14 00 – – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinennumero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

5205 15 10 – – – pienempi kuin 125 desitexiä mutta vähin
tään 83,33 desitexiä (metrinennumero suu
rempi kuin 80 mutta enintään 120)

Teollisuus

4,4 %

A

A

5205 15 90 – – – pienempi kuin 83,33 desitexiä (metrinen
numero suurempi kuin 120)

Teollisuus

4%

A

A

5205 21 00 – – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

Teollisuus

4%

A

A

5205 22 00 – – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/684

Toimiala

CN 2014

FI

– – pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 80)

Euroopan unionin virallinen lehti

5205 15

– yksinkertainen lanka, kammatuista kuiduista val
mistettu

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5205 23 00 – – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

5205 24 00 – – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinennumero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

5205 26 00 – – pienempi kuin 125 desitexiä mutta vähintään
106,38 desitexiä (metrinennumero suurempi
kuin 80 mutta enintään 94)

Teollisuus

4%

A

A

5205 27 00 – – pienempi kuin 106,38 desitexiä mutta vähin
tään 83,33 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 94 mutta enintään 120)

Teollisuus

4%

A

A

5205 28 00 – – pienempi kuin 83,33 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 120)

Teollisuus

4%

A

A

5205 31 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä(yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

Teollisuus

4%

A

A

5205 32 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiämutta vähintään 232,56
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– kerrattu tai kertokerrattu lanka, kampaamatto
mista kuiduistavalmistettu

L 250/685

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5205 33 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiämutta vähintään 192,31
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

5205 34 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiämutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

5205 35 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä(yksinkertaisen langan met
rinen numero suurempi kuin 80)

Teollisuus

4%

A

A

5205 41 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä(yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

Teollisuus

4%

A

A

5205 42 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiämutta vähintään 232,56
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

5205 43 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiämutta vähintään 192,31
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/686

Toimiala

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

– kerrattu tai kertokerrattu lanka, kammatuista
kuiduistavalmistettu

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5205 44 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiämutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

5205 46 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä muttavähintään 106,38
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 80 mutta enintään 94)

Teollisuus

4%

A

A

5205 47 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 106,38 desitexiämutta vähintään 83,33
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 94 mutta enintään 120)

Teollisuus

4%

A

A

5205 48 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 83,33 desitexiä(yksinkertaisen langan
metrinen numero suurempi kuin 120)

Teollisuus

4%

A

A

5206 11 00 – – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

Teollisuus

4%

A

A

5206 12 00 – – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), jossa on
vähemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, ei
kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

Euroopan unionin virallinen lehti

5206

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– yksinkertainen lanka, kampaamattomista kui
duista valmistettu

L 250/687

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5206 13 00 – – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

5206 14 00 – – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinennumero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

5206 15 00 – – pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 80)

Teollisuus

4%

A

A

5206 21 00 – – vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero
enintään 14)

Teollisuus

4%

A

A

5206 22 00 – – pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähin
tään 232,56 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

5206 23 00 – – pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähin
tään 192,31 desitexiä(metrinen numero suu
rempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

5206 24 00 – – pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähin
tään 125 desitexiä (metrinennumero suurem
pi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/688

Toimiala

CN 2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– yksinkertainen lanka, kammatuista kuiduista val
mistettu

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

5206 31 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä(yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

Teollisuus

4%

A

A

5206 32 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiämutta vähintään 232,56
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

5206 33 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiämutta vähintään 192,31
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

5206 34 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiämutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

5206 35 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä(yksinkertaisen langan met
rinen numero suurempi kuin 80)

Teollisuus

4%

A

A

Tavaran kuvaus

5206 25 00 – – pienempi kuin 125 desitexiä (metrinen nu
mero suurempi kuin 80)

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– kerrattu tai kertokerrattu lanka, kampaamatto
mista kuiduistavalmistettu

Euroopan unionin virallinen lehti
L 250/689

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5206 41 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään
714,29 desitexiä(yksinkertaisen langan metri
nen numero enintään 14)

Teollisuus

4%

A

A

5206 42 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 714,29 desitexiämutta vähintään 232,56
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 14 mutta enintään 43)

Teollisuus

4%

A

A

5206 43 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 232,56 desitexiämutta vähintään 192,31
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 43 mutta enintään 52)

Teollisuus

4%

A

A

5206 44 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 192,31 desitexiämutta vähintään 125
desitexiä (yksinkertaisen langan metrinen nu
merosuurempi kuin 52 mutta enintään 80)

Teollisuus

4%

A

A

5206 45 00 – – jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi
kuin 125 desitexiä(yksinkertaisen langan met
rinen numero suurempi kuin 80)

Teollisuus

4%

A

A

5207 10 00 – jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

Teollisuus

5%

A

A

5207 90 00 – muu

Teollisuus

5%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/690

Toimiala

CN 2014

– kerrattu tai kertokerrattu lanka, kammatuista
kuiduistavalmistettu
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5207

Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), vähittäis
myyntimuodoissa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5208 11 10 – – – kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyt
töön tarkoitettujensideharsojen valmistuk
seen

Teollisuus

8%

A

A

5208 11 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5208

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85
painoprosenttia puuvillaa, paino enintään 200 g/
m2
FI

– valkaisemattomat

5208 11

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

– – – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2
mutta enintään 130 g/m2, ja leveys

5208 12 16 – – – –

enintään 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

5208 12 19 – – – –

suurempi kuin 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

5208 12

– – palttina, paino enintään 100 g/m2

– – – palttina, paino suurempi kuin 130 g/m2 ja
leveys

enintään 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

5208 12 99 – – – –

suurempi kuin 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

L 250/691

5208 12 96 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5208 13 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 19 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 21 10 – – – kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyt
töön tarkoitettujensideharsojen valmistuk
seen

Teollisuus

8%

A

A

5208 21 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/692

Toimiala

CN 2014

FI

– valkaistut

5208 21

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Euroopan unionin virallinen lehti

5208 22

– – palttina, paino enintään 100 g/m2

– – – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2
mutta enintään 130 g/m2, ja leveys

5208 22 16 – – – –

enintään 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

5208 22 19 – – – –

suurempi kuin 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

– – – palttina, paino suurempi kuin 130 g/m2 ja
leveys

enintään 165 cm

16.9.2016

5208 22 96 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5208 23 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 29 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5208 22 99 – – – –

suurempi kuin 165 cm

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– värjätyt

5208 32

– – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

– – – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2
mutta enintään 130 g/m2, ja leveys

5208 32 16 – – – –

enintään 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

5208 32 19 – – – –

suurempi kuin 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

5208 31 00 – – palttina, paino enintään 100 g/m2

– – – palttina, paino suurempi kuin 130 g/m2 ja
leveys

enintään 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

5208 32 99 – – – –

suurempi kuin 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

L 250/693

5208 32 96 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5208 33 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 39 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 41 00 – – palttina, paino enintään 100 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5208 42 00 – – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5208 43 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 49 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 51 00 – – palttina, paino enintään 100 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5208 52 00 – – palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Teollisuus

8%

A

A

5208 59 10 – – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat

Teollisuus

8%

A

A

5208 59 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/694

Toimiala

CN 2014

FI

– erivärisistä langoista kudotut

5208 59

Euroopan unionin virallinen lehti

– painetut

– – muut kankaat

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5209 11 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5209 12 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 19 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 21 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5209 22 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 29 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 31 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5209 32 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 39 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5209

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85
painoprosenttia puuvillaa, paino suurempi kuin
200 g/m2
FI

– valkaisemattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

– valkaistut

– värjätyt

L 250/695

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5209 41 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5209 42 00 – – denim

Teollisuus

8%

A

A

5209 43 00 – – muut 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös risti
toimikkaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 49 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 51 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5209 52 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5209 59 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/696

Toimiala

CN 2014

– erivärisistä langoista kudotut

Euroopan unionin virallinen lehti

5210

FI

– painetut

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuna
pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujenkanssa,
paino enintään 200 g/m2

– valkaisemattomat
16.9.2016

5210 11 00 – – palttina

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5210 21 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5210 29 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5210 31 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5210 32 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5210 39 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5210 41 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5210 49 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5210 51 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5210 59 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

5210 19 00 – – muut kankaat

FI

– valkaistut

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– värjätyt
Euroopan unionin virallinen lehti

– erivärisistä langoista kudotut

– painetut

L 250/697

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5211 11 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5211 12 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5211 19 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5211 20 00 – valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5211 31 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5211 32 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5211 39 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5211 41 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5211 42 00 – – denim

Teollisuus

8%

A

A

5211

Tavaran kuvaus

FI

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähemmän
kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuna
pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujenkanssa,
paino suurempi kuin 200 g/m2

Huomautukset

L 250/698

Toimiala

CN 2014

– valkaisemattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

– värjätyt

– erivärisistä langoista kudotut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5211 49 10 – – – jacquardkankaat

Teollisuus

8%

A

A

5211 49 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5211 51 00 – – palttina

Teollisuus

8%

A

A

5211 52 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat

Teollisuus

8%

A

A

5211 59 00 – – muut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5212 11 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 11 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5211 43 00 – – muut 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös risti
toimikkaat
5211 49

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut kankaat

– painetut

Muut kudotut puuvillakankaat

Euroopan unionin virallinen lehti

5212

– paino enintään 200 g/m2
5212 11

5212 12

– – valkaisemattomat

– – valkaistut
L 250/699

5212 12 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5212 13 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 13 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

5212 14 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 14 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

5212 15 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 15 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

5212 21 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 21 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

5212 12 90 – – – muut sekoitekankaat

5212 14

– – erivärisistä langoista kudotut

– – painetut

Euroopan unionin virallinen lehti

5212 15

– – värjätyt

FI

5212 13

Huomautukset

L 250/700

Toimiala

CN 2014

– paino suurempi kuin 200 g/m2
5212 21

5212 22

– – valkaisemattomat

– – valkaistut
16.9.2016

5212 22 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5212 23 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 23 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

5212 24 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 24 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

5212 25 10 – – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
pellavan kanssa

Teollisuus

8%

A

A

5212 25 90 – – – muut sekoitekankaat

Teollisuus

8%

A

A

Maatalous

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

5212 22 90 – – – muut sekoitekankaat

5212 24

– – erivärisistä langoista kudotut

– – painetut

53

53 RYHMÄ – MUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT;
PAPERILANKA JA KUDOTUTPAPERILANKAKAN
KAAT

5301

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty;
pellavarohtimetja -jätteet (myös lankajätteet ja gar
netoidut jätteet ja lumput)
L 250/701

5301 10 00 – raaka tai liotettu pellava

Euroopan unionin virallinen lehti

5212 25

– – värjätyt

FI

5212 23

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5301 21 00 – – loukutettu tai lihdattu

Maatalous

Vapaa

A

A

5301 29 00 – – muu

Maatalous

Vapaa

A

A

5301 30 00 – pellavarohtimet ja -jätteet

Maatalous

Vapaa

A

A

5302 10 00 – raaka tai liotettu hamppu

Maatalous

Vapaa

A

A

5302 90 00 – muut

Maatalous

Vapaa

A

A

5303 10 00 – juutti ja muut niinitekstiilikuidut, raa'at tai liote
tut

Teollisuus

Vapaa

A

A

5303 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

5305 00 00 Kookoskuidut, manilla (abaca tai Musa textilis Nee),
rami ja muut kasvitekstiilikuidut, muuallekuulu
mattomat, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrä
tyt; näidenkuitujen rohtimet, kampausjätteet ja
muut jätteet (myös lankajätteet jagarnetoidut jätteet
ja lumput)

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/702

Toimiala

CN 2014

– loukutettu, lihdattu, häkilöity tai muulla tavalla
käsitelty pellava,ei kuitenkaan kehrätty
FI

5302

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (lukuun otta
matta pellavaa, hamppuaja ramia), raa'at tai käsitel
lyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näidenkuitujen rohti
met ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jät
teetja lumput)

Euroopan unionin virallinen lehti

5303

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei
kuitenkaankehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet
(myös lankajätteet ja garnetoidutjätteet ja lumput)

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5306 10 10 – – – vähintään 833,3 desitexiä (metrinen nu
mero enintään 12)

Teollisuus

4%

A

A

5306 10 30 – – – pienempi kuin 833,3 desitexiä mutta vähin
tään 277,8 desitexiä (metrinennumero suu
rempi kuin 12 mutta enintään 36)

Teollisuus

4%

A

A

5306 10 50 – – – pienempi kuin 277,8 desitexiä (metrinen
numero suurempi kuin 36)

Teollisuus

3,8 %

A

A

5306 10 90 – – vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

5%

A

A

5306 20 10 – – ei vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

4%

A

A

5306 20 90 – – vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

5%

A

A

5307 10 00 – yksinkertainen

Teollisuus

Vapaa

A

A

5307 20 00 – kerrattu tai kertokerrattu

Teollisuus

Vapaa

A

A

5306

Pellavalanka

5306 10

– yksinkertainen

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – ei vähittäismyyntimuodoissa

5307

– kerrattu tai kertokerrattu

Euroopan unionin virallinen lehti

5306 20

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiili
kuiduistavalmistettu lanka

L 250/703

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

5308 20 10 – – ei vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

3%

A

A

5308 20 90 – – vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

4,9 %

A

A

5308 90 12 – – – vähintään 277,8 desitexiä (metrinen nu
mero enintään 36)

Teollisuus

4%

A

A

5308 90 19 – – – pienempi kuin 277,8 desitexiä (metrinen
numero suurempi kuin 36)

Teollisuus

3,8 %

A

A

5308 90 50 – – paperilanka

Teollisuus

4%

A

A

5308 90 90 – – muut

Teollisuus

3,8 %

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5308

Tavaran kuvaus

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu;
paperilanka

– hamppulanka

– muu
– – ramilanka

5309

Euroopan unionin virallinen lehti

5308 90

FI

5308 10 00 – kookoskuitulanka
5308 20

Huomautukset

L 250/704

Toimiala

CN 2014

Kudotut pellavakankaat
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa
– – valkaisemattomat tai valkaistut

5309 11 10 – – – valkaisemattomat

16.9.2016

5309 11

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5309 11 90 – – – valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5309 19 00 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5309 21 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5309 29 00 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5310 10 10 – – leveys enintään 150 cm

Teollisuus

4%

A

A

5310 10 90 – – leveys suurempi kuin 150 cm

Teollisuus

4%

A

A

5310 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

5311 00 10 – ramikankaat

Teollisuus

8%

A

A

5311 00 90 – muut

Teollisuus

5,8 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia
pellavaa

Kudotut kankaat, juutista tai muista nimikkeen
5303niinitekstiilikuiduista valmistetut

5310 10

– valkaisemattomat

5311 00

Euroopan unionin virallinen lehti

5310

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista val
mistetut; kudotutpaperilankakankaat

L 250/705

Tavaran kuvaus

54 RYHMÄ – TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTA
LEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARATTEKSTIILI
TEKOKUITUAINEESTA

5401

Ompelulanka, tekokuitufilamenttia, myös vähittäis
myyntimuodoissa

5401 10

– synteettikuitufilamenttia

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

FI

54

Toimiala

L 250/706

CN 2014

– – ei vähittäismyyntimuodoissa

5401 10 12 – – – –

polyesterifilamentti, jonka ympärillä puu
villakuituja

Teollisuus

4%

A

A

5401 10 14 – – – –

muut

Teollisuus

4%

A

A

– – – muut
5401 10 16 – – – –

teksturoitu lanka

Teollisuus

4%

A

A

5401 10 18 – – – –

muut

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

5401 20 10 – – ei vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

4%

A

A

5401 20 90 – – vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

5%

A

A

5401 10 90 – – vähittäismyyntimuodoissa
5401 20

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – ydinlanka

– muuntokuitufilamenttia

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5402 11 00 – – aramidia

Teollisuus

4%

A

A

5402 19 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

5402 20 00 – erikoisluja lanka polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5402 31 00 – – nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen
lanka enintään 50texiä

Teollisuus

4%

A

A

5402 32 00 – – nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen
lanka suurempi kuin 50texiä

Teollisuus

4%

A

A

5402 33 00 – – polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5402 34 00 – – polypropeenia

Teollisuus

4%

A

A

5402 39 00 – – muu

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

4%

A

A

5402

Tavaran kuvaus

FI

Lanka, synteettikuitufilamenttia (muu kuin ompe
lulanka), ei kuitenkaanvähittäismyyntimuodoissa,
myös pienempi kuin 67 desitexinmonofilamentti
lanka, synteettikuituainetta

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– erikoisluja lanka nailonia tai muuta polyamidia

Euroopan unionin virallinen lehti

– teksturoitu lanka

– muu lanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kier
retty, jonka kierre onenintään 50 kierrosta met
rillä
L 250/707

5402 44 00 – – elastomeerilanka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5402 45 00 – – muut, nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

4%

A

A

5402 46 00 – – muut, polyesteriä, osittain orientoitu

Teollisuus

4%

A

A

5402 47 00 – – muut, polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5402 48 00 – – muut, polypropeenista

Teollisuus

4%

A

A

5402 49 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

5402 51 00 – – nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

4%

A

A

5402 52 00 – – polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5402 59 10 – – – polypropeenista

Teollisuus

4%

A

A

5402 59 90 – – – muu

Teollisuus

4%

A

A

5402 61 00 – – nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

4%

A

A

5402 62 00 – – polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

– muu lanka, yksinkertainen, kierretty, jonka
kierre on suurempi kuin 50kierrosta metrillä

5402 59

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/708

Toimiala

CN 2014

– – muu

– muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5402 69 10 – – – polypropeenia

Teollisuus

4%

A

A

5402 69 90 – – – muu

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

4%

A

A

5403 31 00 – – viskoosia, kiertämätön tai kierretty, jonka
kierre on enintään 120kierrosta metrillä

Teollisuus

4%

A

A

5403 32 00 – – viskoosia, kierretty, jonka kierre on suurempi
kuin 120 kierrostametrillä

Teollisuus

4%

A

A

5403 33 00 – – selluloosa-asetaattia

Teollisuus

4%

A

A

5403 39 00 – – muu

Teollisuus

4%

A

A

5403 41 00 – – viskoosia

Teollisuus

4%

A

A

5403 42 00 – – selluloosa-asetaattia

Teollisuus

4%

A

A

5402 69

Huomautukset

– – muu

FI

5403

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Lanka, muuntokuitufilamenttia (muu kuin ompelu
lanka), ei kuitenkaanvähittäismyyntimuodoissa,
myös pienempi kuin 67 desitexinmonofilamentti
lanka, muuntokuituainetta

– muu lanka, yksinkertainen

Euroopan unionin virallinen lehti

5403 10 00 – erikoisluja lanka viskoosia

– muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu

L 250/709

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

5404 11 00 – – elastomeerilanka

Teollisuus

4%

A

A

5404 12 00 – – muut, polypropeenia

Teollisuus

4%

A

A

5404 19 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

5404 90 10 – – polypropeenia

Teollisuus

4%

A

A

5404 90 90 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

5405 00 00 Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka,
muuntokuituainetta,poikkileikkauksen suurin mitta
enintään 1 mm; kaistaleet ja niidenkaltaiset tuot
teet (esim. tekoniini), muuntokuituainetta, näen
näisleveysenintään 5 mm

Teollisuus

3,8 %

A

A

5406 00 00 Tekokuitufilamenttilanka (muu kuin ompelulanka),
vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

5%

A

A

Tavaran kuvaus

5403 49 00 – – muu

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, syn
teettikuituainetta,poikkileikkauksen suurin mitta
enintään 1 mm; kaistaleet ja niidenkaltaiset tuot
teet (esim. tekoniini) synteettikuituainetta,näennäis
leveys enintään 5 mm

FI

5404

Huomautukset

L 250/710

Toimiala

CN 2014

– monofilamenttilanka

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

5404 90

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5407 20 11 – – – pienempi kuin 3 m

Teollisuus

8%

A

A

5407 20 19 – – – vähintään 3 m

Teollisuus

8%

A

A

5407 20 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5407 30 00 – XI jakson 9 huomautuksessa mainitut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5407 41 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5407 42 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5407 43 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5407 44 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5407

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kudotut kankaat synteettikuitufilamenttilankaa,
myös nimikkeen 5404 aineista kudotut kankaat
FI

5407 10 00 – kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislu
jasta nailonia tai muutapolyamidia tai polyeste
riä olevasta langasta
5407 20

– kudotut kankaat, jotka on valmistettu kaista
leista tai niidenkaltaisista tuotteista
– – polyeteeniä tai polypropeenia, leveys
Euroopan unionin virallinen lehti

– muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85
painoprosenttia nailon-tai muita polyamidifila
mentteja

L 250/711

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5407 51 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5407 52 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5407 53 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5407 54 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5407 61 10 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5407 61 30 – – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5407 61 50 – – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5407 61 90 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5407 69 10 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5407 69 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/712

Toimiala

CN 2014

– muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85
painoprosenttia teksturoituja polyesterifilament
teja
FI

5407 61

5407 69

– – joissa on vähintään 85 painoprosenttia teks
turoimattomiapolyesterifilamentteja

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85
painoprosenttia polyesterifilamentteja

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5407 71 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5407 72 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5407 73 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5407 74 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5407 81 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5407 82 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5407 83 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5407 84 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5407 91 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5407 92 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5407 93 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5407 94 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85
painoprosenttia synteettikuitufilamentteja
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut kudotut kankaat, joissa on vähemmän
kuin 85 painoprosenttia synteettikuitufilament
teja ja jotka on sekoitettu pääasiassa taiyksino
maan puuvillan kanssa

– muut kudotut kankaat

L 250/713

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5408 22 10 – – – leveys suurempi kuin 135 cm mutta enin
tään 155 cm, palttina-,toimikas-, ristitoimi
kas- tai satiinisidos

Teollisuus

8%

A

A

5408 22 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5408 23 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5408 24 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5408 31 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5408 32 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5408 33 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5408 34 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5408

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/714

Toimiala

CN 2014

Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttilankaa,
myös nimikkeen 5405 tuotteista kudotut kankaat
FI

5408 10 00 – kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislu
jastaviskoosilangasta
– muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85
painoprosenttia muuntokuitufilamentteja, kaista
leita tai niiden kaltaisiatuotteita
5408 21 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut
– – värjätyt

Euroopan unionin virallinen lehti

5408 22

– muut kudotut kankaat

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5501 10 00 – nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

4%

A

A

5501 20 00 – polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5501 30 00 – polyakryylia tai modakryylia

Teollisuus

4%

A

A

5501 40 00 – polypropeenia

Teollisuus

4%

A

A

5501 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

5502 00 10 – viskoosia

Teollisuus

4%

A

A

5502 00 40 – asetaattia

Teollisuus

4%

A

A

5502 00 80 – muu

Teollisuus

4%

A

A

5503 11 00 – – aramidia

Teollisuus

4%

A

A

5503 19 00 – – muu

Teollisuus

4%

A

A

55

55 RYHMÄ – KATKOTUT TEKOKUIDUT

5501

Synteettikuitufilamenttitouvi

5503

Muuntokuitufilamenttitouvi

Euroopan unionin virallinen lehti

5502 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Synteettikatkokuidut, karstaamattomat, kampaa
mattomat tai muutenkehruuta varten käsittelemät
tömät
– nailonia tai muuta polyamidia

L 250/715

5503 20 00 – polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5503 30 00 – polyakryylia tai modakryylia

Teollisuus

4%

A

A

5503 40 00 – polypropeenia

Teollisuus

4%

A

A

5503 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

5504 10 00 – viskoosia

Teollisuus

4%

A

A

5504 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

5505 10 10 – – nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

4%

A

A

5505 10 30 – – polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5505 10 50 – – polyakryylia tai modakryylia

Teollisuus

4%

A

A

5505 10 70 – – polypropeenia

Teollisuus

4%

A

A

5505 10 90 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

5504

Muuntokatkokuidut, karstaamattomat, kampaa
mattomat tai muuten kehruutavarten käsittelemät
tömät

5505

Tekokuitujätteet (myös kampausjätteet, lankajätteet
ja garnetoidutjätteet ja lumput)

5505 10

– synteettikuitua

Huomautukset

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/716

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

5506 10 00 – nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

4%

A

A

5506 20 00 – polyesteriä

Teollisuus

4%

A

A

5506 30 00 – polyakryylia tai modakryylia

Teollisuus

4%

A

A

5506 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

5507 00 00 Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muu
ten kehruuta vartenkäsitellyt

Teollisuus

4%

A

A

5508 10 10 – – ei vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

4%

A

A

5508 10 90 – – vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

5%

A

A

5508 20 10 – – ei vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

4%

A

A

5508 20 90 – – vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

5%

A

A

Tavaran kuvaus

5505 20 00 – muuntokuitua
Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muu
ten kehruuta vartenkäsitellyt

Ompelulanka, katkottua tekokuitua, myös vähit
täismyyntimuodoissa

5508 10

– synteettikatkokuitua

5508 20

Euroopan unionin virallinen lehti

5508

FI

5506

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muuntokatkokuitua

L 250/717

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5509 11 00 – – yksinkertainen lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509 12 00 – – kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509 21 00 – – yksinkertainen lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509 22 00 – – kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509 31 00 – – yksinkertainen lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509 32 00 – – kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509 41 00 – – yksinkertainen lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509 42 00 – – kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

4%

A

A

5509

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/718

Toimiala

CN 2014

Lanka (muu kuin ompelulanka), synteettikatkokui
tua, ei kuitenkaanvähittäismyyntimuodoissa
FI

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia nailontai muitapolyamidikatkokuituja

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyak
ryyli- taimodakryylikatkokuituja

Euroopan unionin virallinen lehti

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyeste
rikatkokuituja

– muu lanka, jossa on vähintään 85 painoprosent
tia muitasynteettikatkokuituja

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5509 51 00 – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
muuntokatkokuitujenkanssa

Teollisuus

4%

A

A

5509 52 00 – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienoneläimenkarvan kanssa

Teollisuus

4%

A

A

5509 53 00 – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

Teollisuus

4%

A

A

5509 59 00 – – muu

Teollisuus

4%

A

A

5509 61 00 – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienoneläimenkarvan kanssa

Teollisuus

4%

A

A

5509 62 00 – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

Teollisuus

4%

A

A

5509 69 00 – – muu

Teollisuus

4%

A

A

5509 91 00 – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienoneläimenkarvan kanssa

Teollisuus

4%

A

A

5509 92 00 – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

Teollisuus

4%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muu lanka, polyesterikatkokuitua

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– muu lanka, polyakryyli- tai modakryylikatkokui
tua

– muu lanka

L 250/719

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

5510 11 00 – – yksinkertainen lanka

Teollisuus

4%

A

A

5510 12 00 – – kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

4%

A

A

5510 20 00 – muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksin
omaan villan taihienon eläimenkarvan kanssa

Teollisuus

4%

A

A

5510 30 00 – muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksin
omaan puuvillankanssa

Teollisuus

4%

A

A

5510 90 00 – muu lanka

Teollisuus

4%

A

A

5511 10 00 – synteettikatkokuitua, vähintään 85 painopro
senttia tällaisia kuitujasisältävä

Teollisuus

5%

A

A

5511 20 00 – synteettikatkokuitua, vähemmän kuin 85 paino
prosenttia tällaisiakuituja sisältävä

Teollisuus

5%

A

A

5511 30 00 – muuntokatkokuitua

Teollisuus

5%

A

A

Tavaran kuvaus

5509 99 00 – – muu

Lanka (muu kuin ompelulanka), muuntokatkokui
tua, ei kuitenkaanvähittäismyyntimuodoissa

FI

5510

Huomautukset

L 250/720

Toimiala

CN 2014

– jossa on vähintään 85 painoprosenttia muunto
katkokuituja

Euroopan unionin virallinen lehti

5511

Lanka (muu kuin ompelulanka), katkottua tekokui
tuavähittäismyyntimuodoissa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5512 19 10 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5512 19 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5512 29 10 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5512 29 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5512

Tavaran kuvaus

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vä
hintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja
FI

– joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyeste
rikatkokuituja
5512 11 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut
5512 19

– – muut

5512 21 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut
– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyak
ryyli- taimodakryylikatkokuituja

5512 29

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
5512 91 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut
– – muut

5512 99 10 – – – painetut

L 250/721

5512 99

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5513 11 20 – – – leveys enintään 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

5513 11 90 – – – leveys suurempi kuin 165 cm

Teollisuus

8%

A

A

5513 12 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat,polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5513 13 00 – – muut kudotut kankaat polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5513 19 00 – – muut kudotut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

5512 99 90 – – – muut
Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatko
kuituja sekoitettuna pääasiallisesti taiyksinomaan
puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2

FI

5513

Huomautukset

L 250/722

Toimiala

CN 2014

– – valkaisemattomat tai valkaistut
5513 11

– – palttina, polyesterikatkokuitua
Euroopan unionin virallinen lehti

– värjätyt
5513 21 00 – – palttina, polyesterikatkokuitua
5513 23

– – muut kudotut kankaat polyesterikatkokuitua
16.9.2016

5513 23 10 – – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoi
mikkaat

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5513 23 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5513 29 00 – – muut kudotut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5513 31 00 – – palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5513 39 00 – – muut kudotut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5513 41 00 – – palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5513 49 00 – – muut kudotut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5514 11 00 – – palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 12 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat,polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– erivärisistä langoista kudotut

5514

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vä
hemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatko
kuituja sekoitettuna pääasiallisesti taiyksinomaan
puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170 g/m2

Euroopan unionin virallinen lehti

– painetut

– – valkaisemattomat tai valkaistut

5514 19

– – muut kudotut kankaat
L 250/723

5514 19 10 – – – polyesterikatkokuitua

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5514 21 00 – – palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 22 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat,polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 23 00 – – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 29 00 – – muut kudotut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5514 30 10 – – palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 30 30 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat,polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 30 50 – – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 30 90 – – muut kudotut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5514 19 90 – – – muut

– värjätyt

– erivärisistä langoista kudotut

Euroopan unionin virallinen lehti

5514 30

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/724

Toimiala

CN 2014

– painetut
16.9.2016

5514 41 00 – – palttina, polyesterikatkokuitua

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5514 42 00 – – 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimik
kaat,polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 43 00 – – muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5514 49 00 – – muut kudotut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5515 11 10 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 11 30 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5515 11 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5515 12 10 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 12 30 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5515 12 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

5515

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

5515 11

5515 12

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vis
koosikatkokuitujenkanssa

Euroopan unionin virallinen lehti

– polyesterikatkokuitua

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitufilamenttienkanssa

L 250/725

5515 13

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienoneläimenkarvan kanssa
FI

– – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
karstatun villan taikarstatun hienon eläi
menkarvan kanssa
5515 13 11 – – – –

valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 13 19 – – – –

muut

Teollisuus

8%

A

A

5515 13 91 – – – –

valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 13 99 – – – –

muut

Teollisuus

8%

A

A

5515 19 10 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 19 30 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5515 19 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
kammatun villan taikammatun hienon eläi
menkarvan kanssa

5515 19

Huomautukset

L 250/726

CN 2014

– polyakryyli- tai modakryylikatkokuitua
5515 21

5515 21 10 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

16.9.2016

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitufilamenttienkanssa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5515 21 30 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5515 21 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5515 22

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienoneläimenkarvan kanssa
– – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
karstatun villan taikarstatun hienon eläi
menkarvan kanssa
valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 22 19 – – – –

muut

Teollisuus

8%

A

A

– – – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
kammatun villan taikammatun hienon eläi
menkarvan kanssa
5515 22 91 – – – –

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 22 99 – – – –

muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5515 91 10 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 91 30 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5515 29 00 – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

5515 22 11 – – – –

– muut kudotut kankaat
5515 91

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan te
kokuitufilamenttienkanssa

L 250/727

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5515 99 20 – – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5515 99 40 – – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5515 99 80 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5516 11 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5516 12 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5516 13 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5516 14 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5516 21 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5516 22 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

5515 91 90 – – – muut

Kudotut muuntokatkokuitukankaat
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia muunto
katkokuituja

Euroopan unionin virallinen lehti

5516

– – muut

FI

5515 99

Huomautukset

L 250/728

Toimiala

CN 2014

– joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia
muuntokatkokuitujasekoitettuna pääasiallisesti
tai yksinomaan tekokuitufilamenttienkanssa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5516 23 10 – – – jacquardkankaat, leveys vähintään 140 cm
(patjakangas)

Teollisuus

8%

A

A

5516 23 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5516 24 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5516 31 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5516 32 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5516 33 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5516 34 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5516 41 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5516 42 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5516 43 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5516 44 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5516 23

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – erivärisistä langoista kudotut

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia
muuntokatkokuitujasekoitettuna pääasiallisesti
tai yksinomaan villan tai hienoneläimenkarvan
kanssa

– joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia
muuntokatkokuitujasekoitettuna pääasiallisesti
tai yksinomaan puuvillan kanssa

L 250/729

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5516 91 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

5516 92 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

5516 93 00 – – erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

8%

A

A

5516 94 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

5601 21 10 – – – imukykyinen

Teollisuus

3,8 %

A

A

5601 21 90 – – – muut

Teollisuus

3,8 %

A

A

5601 22 10 – – – rullat, joiden läpimitta on enintään 8 mm

Teollisuus

3,8 %

A

A

5601 22 90 – – – muut

Teollisuus

4%

A

A

5601 29 00 – – muut

Teollisuus

3,8 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/730

Toimiala

CN 2014

– muut

5601

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat;
tekstiilikuidut,joiden pituus on enintään 5 mm
(flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

Euroopan unionin virallinen lehti

56 RYHMÄ – VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS;
ERIKOISLANGAT;
SIDEJAPURJELANKA,
NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT
TAVARAT

– vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat
5601 21

5601 22

FI

56

– – puuvillaa

– – tekokuitua

16.9.2016

Tavaran kuvaus

5601 30 00 – tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt
Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai
kerrostettu

5602 10

– neulahuopa ja kuitusilmukkasidottu kangas

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,2 %

A

A

Huomautukset

FI

5602

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – kyllästämätön, päällystämätön, peittämätön ja
kerrostamaton

5602 10 11 – – – –

juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niini
tekstiilikuitua

Teollisuus

6,7 %

A

A

5602 10 19 – – – –

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

6,7 %

A

A

– – – kuitusilmukkasidottu kangas
5602 10 31 – – – –

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

6,7 %

A

A

5602 10 38 – – – –

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

6,7 %

A

A

Teollisuus

6,7 %

A

A

5602 21 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

6,7 %

A

A

5602 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

6,7 %

A

A

5602 10 90 – – kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – neulahuopa

– muu huopa, kyllästämätön, päällystämätön,
peittämätön taikerrostamaton

L 250/731

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,7 %

A

A

5603 11 10 – – – päällystetty tai peitetty

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 11 90 – – – muu

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 12 10 – – – päällystetty tai peitetty

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 12 90 – – – muu

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 13 10 – – – päällystetty tai peitetty

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 13 90 – – – muu

Teollisuus

4,3 %

A

A

Teollisuus

4,3 %

A

A

Tavaran kuvaus

5602 90 00 – muut
Kuitukangas, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty
taikerrostettu

FI

5603

Huomautukset

L 250/732

Toimiala

CN 2014

– tekokuitufilamenttia
5603 11

5603 13

5603 14

– – paino suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään
70 g/m2

Euroopan unionin virallinen lehti

5603 12

– – paino enintään 25 g/m2

– – paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään
150 g/m2

– – paino suurempi kuin 150 g/m2
16.9.2016

5603 14 10 – – – päällystetty tai peitetty

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 91 10 – – – päällystetty tai peitetty

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 91 90 – – – muu

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 92 10 – – – päällystetty tai peitetty

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 92 90 – – – muu

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 93 10 – – – päällystetty tai peitetty

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 93 90 – – – muu

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 94 10 – – – päällystetty tai peitetty

Teollisuus

4,3 %

A

A

5603 94 90 – – – muu

Teollisuus

4,3 %

A

A

Tavaran kuvaus

5603 14 90 – – – muu

5603 91

5603 93

5603 94

– – paino enintään 25 g/m2

– – paino suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään
70 g/m2

– – paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään
150 g/m2

Euroopan unionin virallinen lehti

5603 92

FI

– muu

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

L 250/733

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

5604 90 10 – – kyllästetty tai päällystetty erikoisluja lanka,
polyesteriä, nailoniatai muuta polyamidia tai
viskoosia

Teollisuus

4%

A

A

5604 90 90 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

5605 00 00 Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstii
lilanka tainimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja
niiden kaltaisettuotteet, jotka on yhdistetty lan
kana, kaistaleena tai jauheena olevaanmetalliin tai
päällystetty metallilla

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5606 00 91 – – kierrepäällystetty lanka

Teollisuus

5,3 %

A

A

5606 00 99 – – muu

Teollisuus

5,3 %

A

A

5604

Tavaran kuvaus

5604 10 00 – yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä
päällystetty
5604 90

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

5606 00

FI

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä
päällystetty;tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai
5405 kaistaleetja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla
tai kumilla kyllästetyt,päällystetyt tai peitetyt tai
kumi- tai muovivaippaiset

Huomautukset

L 250/734

Toimiala

CN 2014

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt ni
mikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltai
settuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja
kierrepäällystetty jouhilanka); chenillelanka (myösf
lokki-chenillelanka); chainettelanka

5606 00 10 – chainettelanka
– muu

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5607 21 00 – – lyhdelanka ja paalinaru

Teollisuus

12 %

A

A

5607 29 00 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5607

Tavaran kuvaus

FI

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoi
dut tai punotut jamyös kyllästetyt, päällystetyt tai
peitetyt muovilla tai kumilla taimuovi- tai kumi
vaippaiset

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– sisalia tai muuta Agave–sukuisista kasveista saa
tuatekstiiliainetta

5607 41 00 – – lyhdelanka ja paalinaru
5607 49

– – muut
– – – suurempi kuin 50 000 desitexiä (5 g/m)

5607 49 11 – – – –

palmikoidut tai punotut

Teollisuus

8%

A

A

5607 49 19 – – – –

muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5607 49 90 – – – enintään 50 000 desitexiä (5 g/m)
5607 50

Euroopan unionin virallinen lehti

– polyeteeniä tai polypropeenia

– muuta synteettikuitua
– – nailonia tai muuta polyamidia tai polyesteria

5607 50 11 – – – –

palmikoidut

L 250/735

– – – suurempi kuin 50 000 desitexiä (5 g/m)

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5607 50 30 – – – enintään 50 000 desitexiä (5 g/m)

Teollisuus

8%

A

A

5607 50 90 – – muuta synteettikuitua

Teollisuus

8%

A

A

5607 90 20 – – manillaa (abaca tai Musa textilis Nee) tai
muuta kovaa kuitua(lehtikuitua); juuttia tai
muuta nimikkeen 5303niinitekstiilikuitua

Teollisuus

6%

A

A

5607 90 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5608 11 20 – – – side- tai purjelangasta, nuorasta tai köy
destä valmistetut

Teollisuus

8%

A

A

5608 11 80 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5607 50 19 – – – –

5607 90

– muut

Solmittu verkkokangas, side- tai purjelangasta tai
nuorastavalmistetut; sovitetut kalaverkot ja muut
sovitetut verkot,tekstiiliainetta
– tekstiilitekokuituainetta

5608 11

5608 19

– – sovitetut kalaverkot

Euroopan unionin virallinen lehti

5608

muut

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/736

Toimiala

CN 2014

– – muut
– – – sovitetut kalaverkot
––––

side- tai purjelangasta, nuorasta tai
köydestä valmistetut

16.9.2016

5608 19 11 – – – – –

nailonia tai muuta polyamidia

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5608 19 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5608 90 00 – muut

Teollisuus

8%

A

A

5609 00 00 Muualle kuulumattomat tavarat, langasta, nimik
keen 5404 tai5405 kaistaleista tai niiden kaltaisista
tuotteista, side-tai purjelangasta, nuorasta tai köy
destä valmistetut

Teollisuus

5,8 %

A

A

5701 10 10 – – yhteensä enemmän kuin 10 painoprosenttia
silkkiä tai muutasilkkijätettä kuin bourettesilk
kiä

Teollisuus

8%

A

A

5701 10 90 – – muut

Teollisuus

8 % MAX
2,8 EUR/m2

A

A

5701 90 10 – – silkkiä, muuta silkkijätettä kuin bourettesilk
kiä, synteettikuitua,nimikkeen 5605 lankaa tai
metallilankaa sisältäväätekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

5701 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

3,5 %

A

A

5608 19 19 – – – – –
5608 19 30 – – – –

muut
muut

57

57 RYHMÄ – MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄL
LYSTEET TEKSTIILIAINETTA

5701

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, sol
mitut, myössovitetut

5701 10

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

5701 90

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muuta tekstiiliainetta

L 250/737

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5702 10 00 – kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset
käsin kudotutmatot

Teollisuus

3%

A

A

5702 20 00 – lattianpäällysteet kookoskuitua

Teollisuus

4%

A

A

5702 31 10 – – – axminster-matot

Teollisuus

8%

A

A

5702 31 80 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5702 32 10 – – – axminster-matot

Teollisuus

8%

A

A

5702 32 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5702 39 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

5702 41 10 – – – axminster-matot

Teollisuus

8%

A

A

5702 41 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5702

Tavaran kuvaus

FI

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, ku
dotut,tuftaamattomat ja flokkaamattomat, myös
sovitetut, myös kelim-, sumak-,karamanie- ja nii
den kaltaiset käsin kudotut matot

Huomautukset

L 250/738

Toimiala

CN 2014

– muut, nukalliset, sovittamattomat

5702 32

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

– – tekstiilitekokuituainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

5702 31

– muut, nukalliset, sovitetut
5702 41

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5702 42 10 – – – axminster-matot

Teollisuus

8%

A

A

5702 42 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5702 49 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5702 50 31 – – – polypropeenia

Teollisuus

8%

A

A

5702 50 39 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5702 50 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5702 92 10 – – – polypropeenia

Teollisuus

8%

A

A

5702 92 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5702 99 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

5702 42

Huomautukset

– – tekstiilitekokuituainetta

FI

5702 50

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut, nukattomat, sovittamattomat

– – tekstiilitekokuituainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

5702 50 10 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

– muut, nukattomat, sovitetut
5702 91 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa
5702 92

– – tekstiilitekokuituainetta

L 250/739

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5703 20 12 – – – laatat, pinta-ala enintään 1 m2

Teollisuus

8%

A

A

5703 20 18 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5703 20 92 – – – laatat, pinta-ala enintään 1 m2

Teollisuus

8%

A

A

5703 20 98 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5703 30 12 – – – laatat, pinta-ala enintään 1 m2

Teollisuus

8%

A

A

5703 30 18 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5703 30 82 – – – laatat, pinta-ala enintään 1 m2

Teollisuus

8%

A

A

5703 30 88 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5703

Tavaran kuvaus

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, tuf
tatut, myössovitetut
FI

5703 10 00 – villaa tai hienoa eläimenkarvaa
5703 20

Huomautukset

L 250/740

Toimiala

CN 2014

– nailonia tai muuta polyamidia
– – painetut

5703 30

– muuta tekstiilitekokuituainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– – polypropeenia

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5703 90 20 – – laatat, pinta-ala enintään 1 m2

Teollisuus

8%

A

A

5703 90 80 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5704 10 00 – laatat, pinta-ala enintään 0,3 m2

Teollisuus

6,7 %

A

A

5704 90 00 – muut

Teollisuus

6,7 %

A

A

5705 00 30 – tekstiilitekokuituainetta

Teollisuus

8%

A

A

5705 00 80 – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5801 21 00 – – leikkaamattomat kudenukkakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 22 00 – – leikattu vakosametti

Teollisuus

8%

A

A

5703 90

– muuta tekstiiliainetta

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta,
huopaa,tuftaamattomat ja flokkaamattomat, myös
sovitetut

Muut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliai
netta, myössovitetut

58

58 RYHMÄ – KUDOTUT ERIKOISKANKAAT;
TUFTATUT TEKSTIILIKANKAAT; PITSIT;KUVAKU
DOKSET; KORISTEPUNOKSET; KORUOMPELUK
SET

5801

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, muut
kuin nimikkeiden5802 ja 5806 kankaat

5801 10 00 – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Euroopan unionin virallinen lehti

5705 00

Huomautukset

FI

5704

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– puuvillaa
L 250/741

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5801 23 00 – – muut kudenukkakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 26 00 – – chenillelankakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 27 00 – – loiminukkakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 31 00 – – leikkaamattomat kudenukkakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 32 00 – – leikattu vakosametti

Teollisuus

8%

A

A

5801 33 00 – – muut kudenukkakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 36 00 – – chenillelankakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 37 00 – – loiminukkakankaat

Teollisuus

8%

A

A

5801 90 10 – – pellavaa

Teollisuus

8%

A

A

5801 90 90 – – muuta

Teollisuus

8%

A

A

5802 11 00 – – valkaisemattomat

Teollisuus

8%

A

A

5802 19 00 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/742

Toimiala

CN 2014

– tekokuitua

5802

– muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

5801 90

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekan
kaat, muut kuinnimikkeen 5806 nauhat; tuftatut
tekstiilikankaat, muut kuinnimikkeen 5703 tuot
teet
– pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut frotee
kankaat,puuvillaa
16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5802 20 00 – pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut frotee
kankaat, muutatekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

5802 30 00 – tuftatut tekstiilikankaat

Teollisuus

8%

A

A

5803 00 10 – puuvillaa

Teollisuus

5,8 %

A

A

5803 00 30 – silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

7,2 %

A

A

5803 00 90 – muut

Teollisuus

8%

A

A

5804 10 10 – – kuvioimattomat

Teollisuus

6,5 %

A

A

5804 10 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5804 21 10 – – – mekaanisella puolauskoneella tehdyt

Teollisuus

8%

A

A

5804 21 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5803 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Lintuniisikankaat, muut kuin nimikkeen 5806
nauhat

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat;
pitsit japitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai
koristekuvioina, muut kuinnimikkeiden 6002–
6006 neulokset

5804 10

– tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokan
kaat

Euroopan unionin virallinen lehti

5804

– koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat
5804 21

– – tekokuitua

L 250/743

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5804 29 10 – – – mekaanisella puolauskoneella tehdyt

Teollisuus

8%

A

A

5804 29 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5804 30 00 – käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat

Teollisuus

8%

A

A

5805 00 00 Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit,
flander-, aubusson-,beauvais- ja niiden kaltaiset ku
dokset) ja käsin neulatyönä (esim. petitpoint- tai
ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

Teollisuus

5,6 %

A

A

5806 10 00 – kudotut nukkanauhat (myös pyyheliinafrotee- ja
sen kaltaisetfroteenauhat) ja chenillelankanauhat

Teollisuus

6,3 %

A

A

5806 20 00 – muut kudotut nauhat, joissa on vähintään 5 pai
noprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,5 %

A

A

5806 32 10 – – – joissa on oikea hulpio

Teollisuus

7,5 %

A

A

5806 32 90 – – – muut

Teollisuus

7,5 %

A

A

5804 29

Huomautukset

– – muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

Kudotut nauhat, muut kuin nimikkeen 5807 tava
rat;yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen
tai kuitujen muodostamatkuteettomat nauhat (bol
ducs)

FI

5806

Tavaran kuvaus

L 250/744

Toimiala

CN 2014

– muut kudotut kankaat
5806 31 00 – – puuvillaa
5806 32

– – tekokuitua

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5806 39 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

7,5 %

A

A

5806 40 00 – yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai
kuitujen muodostamatkuteettomat nauhat (bol
ducs)

Teollisuus

6,2 %

A

A

5807 10 10 – – joissa on kudottu merkintä

Teollisuus

6,2 %

A

A

5807 10 90 – – muut

Teollisuus

6,2 %

A

A

5807 90 10 – – huopaa tai kuitukangasta

Teollisuus

6,3 %

A

A

5807 90 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5808 10 00 – punokset ja palmikoidut nauhat metritavarana

Teollisuus

5%

A

A

5808 90 00 – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

5809 00 00 Metallilangasta tai nimikkeen 5605 metalloidusta
langastakudotut kankaat, jollaisia käytetään vaattei
siin, sisustuskankaina tainiiden kaltaisiin tarkoituk
siin, muualle kuulumattomat

Teollisuus

5,6 %

A

A

5807

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstii
liainetta,metritavarana, kaistaleina tai määrämuo
toon tai määräkokoon leikattuina,koruompelemat
tomat

5807 10

– kudotut

5807 90

5808

– muut

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana;
koristenauhatmetritavarana, koruompelemattomat,
muut kuin neulokset; tupsut, pompulatja niiden
kaltaiset tavarat

L 250/745

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5810 10 10 – – arvo suurempi kuin 35 EUR/kg (nettopaino)

Teollisuus

5,8 %

A

A

5810 10 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

5810 91 10 – – – arvo suurempi kuin 17,50 EUR/kg (netto
paino)

Teollisuus

5,8 %

A

A

5810 91 90 – – – muut

Teollisuus

7,2 %

A

A

5810 92 10 – – – arvo suurempi kuin 17,50 EUR/kg (netto
paino)

Teollisuus

5,8 %

A

A

5810 92 90 – – – muut

Teollisuus

7,2 %

A

A

5810 99 10 – – – arvo suurempi kuin 17,50 EUR/kg (netto
paino)

Teollisuus

5,8 %

A

A

5810 99 90 – – – muut

Teollisuus

7,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai ko
ristekuvioina

5810 10

– koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa

FI

5810

Huomautukset

L 250/746

Toimiala

CN 2014

– muut koruompelukset

5810 92

5810 99

– – puuvillaa

– – tekokuitua

Euroopan unionin virallinen lehti

5810 91

– – muuta tekstiiliainetta

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5901 10 00 – liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällyste
tyttekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankan
sien päällystämiseen taisen kaltaiseen tarkoituk
seen

Teollisuus

6,5 %

A

A

5901 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

5902 10 10 – – kumilla kyllästetty

Teollisuus

5,6 %

A

A

5902 10 90 – – muu

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

5,6 %

A

A

5811 00 00 Tikatut tekstiilituotteet, joissa yksi tai useampi
tekstiiliainekerroson yhdistetty pehmusteeseen om
pelemalla tai muulla tavalla,metritavarana, muut
kuin nimikkeen 5810 koruompelukset
59 RYHMÄ – KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT,
PEITETYT TAI KERROSTETUTTEKSTIILIKAN
KAAT; TEKSTIILITAVARAT, JOLLAISET SOVELTU
VAT TEKNISIINTARKOITUKSIIN

5901

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt
tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien
päällystämiseen taisen kaltaiseen tarkoitukseen;
kuultokangas; maalausta varten käsitellytkankaat;
jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykiste
tyttekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoi
hin

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai
muuta polyamidia,polyesteriä tai viskoosia olevasta
erikoislujasta langastavalmistettu

5902 10

– nailonia tai muuta polyamidia

– polyesteriä

5902 20 10 – – kumilla kyllästetty

L 250/747

5902 20

Euroopan unionin virallinen lehti

59

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5902 90 10 – – kumilla kyllästetty

Teollisuus

5,6 %

A

A

5902 90 90 – – muu

Teollisuus

8%

A

A

5903 10 10 – – kyllästetyt

Teollisuus

8%

A

A

5903 10 90 – – päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

Teollisuus

8%

A

A

5903 20 10 – – kyllästetyt

Teollisuus

8%

A

A

5903 20 90 – – päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

5902 20 90 – – muu
– muu

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai ker
rostetuttekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen
5902 kuuluvat

5903 10

– poly(vinyylikloridilla) käsitellyt

5903 20

5903 90

– polyuretaanilla käsitellyt

Euroopan unionin virallinen lehti

5903

FI

5902 90

Huomautukset

L 250/748

Toimiala

CN 2014

– muut

5903 90 10 – – kyllästetyt
– – päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

16.9.2016

5903 90 91 – – – selluloosajohdannaisella tai muulla muo
villa, jolloin pintapuoli onkangasta

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

5904 10 00 – linoleumi

Teollisuus

5,3 %

A

A

5904 90 00 – muut

Teollisuus

5,3 %

A

A

Teollisuus

5,8 %

A

A

5905 00 30 – – pellavaa

Teollisuus

8%

A

A

5905 00 50 – – juuttia

Teollisuus

4%

A

A

5905 00 70 – – tekokuitua

Teollisuus

8%

A

A

5905 00 90 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

4,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

5903 90 99 – – – muut

Seinänpäällysteet tekstiiliainetta

5905 00 10 – joissa on yhdensuuntaiset langat kiinnitettyinä
mitä tahansa ainettaolevalle alustalle
– muut

5906

Euroopan unionin virallinen lehti

5905 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lat
tianpäällysteet, joissaon tekstiiliainepohjalla muu
päällyste- tai peitekerros, myösmäärämuotoisiksi
leikatut

FI

5904

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin ni
mikkeeseen5902 kuuluvat
L 250/749

5906 10 00 – liimanauha, jonka leveys on enintään 20 cm

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

5906 99 10 – – – tämän ryhmän 4 huomautuksen c alakoh
dassa mainitut kankaat

Teollisuus

8%

A

A

5906 99 90 – – – muut

Teollisuus

5,6 %

A

A

5907 00 00 Muulla tavalla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt
tekstiilikankaat;teatterikulissiksi, studion taustakan
kaaksi tai sen kaltaistatarkoitusta varten maalattu
kangas

Teollisuus

4,9 %

A

A

5908 00 00 Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja nii
den kaltaistentavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta
kudotut, palmikoidut, punotut taineulotut; hehku
sukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös
kyllästetyt

Teollisuus

5,6 %

A

A

5909 00 10 – synteettikuitua

Teollisuus

6,5 %

A

A

5909 00 90 – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

6,5 %

A

A

5910 00 00 Käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta, myös
muovilla kyllästetyt,päällystetyt, peitetyt tai kerros
tetut tai metallilla tai muillaaineilla vahvistetut

Teollisuus

5,1 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/750

Toimiala

CN 2014

– muut

5906 99

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

5909 00

FI

5906 91 00 – – neulosta

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta,
myös vuoratut,vahvistetut tai muuta ainetta olevin
varustein

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

5911 10 00 – tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut ku
dotut kankaat, jotka onpäällystetty, peitetty tai
kerrostettu kumilla, nahalla tai muullaaineella ja
jollaisia käytetään karstakankaan valmistukseen,
sekä niidenkaltaiset kankaat, jollaisia käytetään
muihin teknisiin tarkoituksiin,myös kumilla kyl
lästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen

Teollisuus

5,3 %

A

A

5911 20 00 – seulakangas, myös sovitettu

Teollisuus

4,6 %

A

A

5911

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin,
tämän ryhmän 7huomautuksessa mainitut
FI

5911 31

– – paino pienempi kuin 650 g/m2

Euroopan unionin virallinen lehti

– päättömät tai liittimin varustetut tekstiilikankaat
ja huovat,jollaisia käytetään paperikoneissa tai
niiden kaltaisissa koneissa(esim. massa- tai as
bestisementtikoneissa)

– – – silkkiä tai tekokuitua

5911 31 11 – – – –

kudotut kankaat, jollaisia käytetään pape
rikoneissa (esim.märkäviira)

Teollisuus

5,8 %

A

A

5911 31 19 – – – –

muut

Teollisuus

5,8 %

A

A

Teollisuus

4,4 %

A

A

5911 31 90 – – muuta tekstiiliainetta

– – paino vähintään 650 g/m2

L 250/751

5911 32

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/752

CN 2014

– – – silkkiä tai tekokuitua
Teollisuus

5,8 %

A

A

5911 32 19 – – – –

muut

Teollisuus

5,8 %

A

A

5911 32 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

4,4 %

A

A

5911 40 00 – suodatuskangas, jollaista käytetään öljynpuristi
missa tai niidenkaltaisissa laitteissa, myös hiuk
sista valmistettu

Teollisuus

6%

A

A

5911 90 10 – – huopaa

Teollisuus

6%

A

A

5911 90 90 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

5911 90

– muut

60

60 RYHMÄ – NEULOKSET

6001

Nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset
jafroteeneulokset (silmukkanukkaneulokset)

6001 10 00 – ”pitkänukkaiset” neulokset

Euroopan unionin virallinen lehti

kudotut kankaat, joihin on neulattu va
nukerros, ja jollaisia käytetäänpaperiko
neissa (esim. puristinhuopa)

FI

5911 32 11 – – – –

– silmukkanukkaneulokset
16.9.2016

6001 21 00 – – puuvillaa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6001 22 00 – – tekokuitua

Teollisuus

8%

A

A

6001 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

6001 91 00 – – puuvillaa

Teollisuus

8%

A

A

6001 92 00 – – tekokuitua

Teollisuus

8%

A

A

6001 99 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

6002 40 00 – vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa,
mutta ei kumilankaasisältävät

Teollisuus

8%

A

A

6002 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

6003 10 00 – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

8%

A

A

6003 20 00 – puuvillaa

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

6003

6003 30

Neulokset, leveys enintään 30 cm, vähintään 5 pai
noprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa si
sältävät, muut kuin nimikkeeseen 6001 kuuluvat

Euroopan unionin virallinen lehti

6002

Neulokset, leveys enintään 30 cm, muut kuin ni
mikkeisiin 6001 tai 6002 kuuluvat

– synteettikuitua
L 250/753

6003 30 10 – – raschel-pitsi

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6003 30 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6003 40 00 – muuntokuitua

Teollisuus

8%

A

A

6003 90 00 – muut

Teollisuus

8%

A

A

6004 10 00 – vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa,
mutta ei kumilankaasisältävät

Teollisuus

8%

A

A

6004 90 00 – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

6005 21 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

6005 22 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

6005 23 00 – – erivärisistä langoista neulotut

Teollisuus

8%

A

A

6005 24 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

6004

Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm, vähintään
5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilan
kaa sisältävät, muut kuin nimikkeeseen 6001 kuu
luvat

Loimineulokset (myös virkkuuneulekoneella neulo
tut), muut kuinnimikkeisiin 6001–6004 kuuluvat
– puuvillaa

Euroopan unionin virallinen lehti

6005

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/754

Toimiala

CN 2014

– synteettikuitua
6005 31

– – valkaisemattomat tai valkaistut
16.9.2016

6005 31 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6005 31 50 – – – raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoi
tettu kangas taiverkkokangas

Teollisuus

8%

A

A

6005 31 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6005 32 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Teollisuus

8%

A

A

6005 32 50 – – – raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoi
tettu kangas taiverkkokangas

Teollisuus

8%

A

A

6005 32 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6005 33 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Teollisuus

8%

A

A

6005 33 50 – – – raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoi
tettu kangas taiverkkokangas

Teollisuus

8%

A

A

6005 33 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6005 34 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Teollisuus

8%

A

A

6005 34 50 – – – raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoi
tettu kangas taiverkkokangas

Teollisuus

8%

A

A

6005 34 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6005 32

6005 34

– – värjätyt

– – erivärisistä langoista neulotut

Euroopan unionin virallinen lehti

6005 33

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – painetut

L 250/755

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6005 41 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

6005 42 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

6005 43 00 – – erivärisistä langoista neulotut

Teollisuus

8%

A

A

6005 44 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

6005 90 10 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

8%

A

A

6005 90 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

6006 21 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

8%

A

A

6006 22 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

6006 23 00 – – erivärisistä langoista neulotut

Teollisuus

8%

A

A

6006 24 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/756

Toimiala

CN 2014

– muuntokuitua

Muut neulokset

6006 10 00 – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Euroopan unionin virallinen lehti

6006

– muut

FI

6005 90

– puuvillaa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6006 31 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Teollisuus

8%

A

A

6006 31 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6006 32 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Teollisuus

8%

A

A

6006 32 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6006 33 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Teollisuus

8%

A

A

6006 33 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6006 34 10 – – – verhoihin tarkoitettu kangas, myös verkko
kangas

Teollisuus

8%

A

A

6006 34 90 – – – muut

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– synteettikuitua

6006 32

6006 34

– – värjätyt

– – erivärisistä langoista neulotut

Euroopan unionin virallinen lehti

6006 33

– – valkaisemattomat tai valkaistut

FI

6006 31

– – painetut

6006 41 00 – – valkaisemattomat tai valkaistut

L 250/757

– muuntokuitua

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6006 42 00 – – värjätyt

Teollisuus

8%

A

A

6006 43 00 – – erivärisistä langoista neulotut

Teollisuus

8%

A

A

6006 44 00 – – painetut

Teollisuus

8%

A

A

6006 90 00 – muut

Teollisuus

8%

A

A

6101 20 10 – – päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaisettavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6101 20 90 – – anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuuli
puserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6101 30 10 – – päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaisettavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6101 30 90 – – anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuuli
puserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

12 %

A

A

61

61 RYHMÄ – VAATTEET JA VAATETUSTARVIK
KEET, NEULOSTA

6101

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat,
kaavut, anorakit(myös hiihtotakit ja -puserot), tuu
lipuserot, tuulitakit ja niidenkaltaiset tavarat, neu
losta, muut kuin nimikkeeseen 6103kuuluvat

6101 20

– puuvillaa

6101 30

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/758

Toimiala

CN 2014

– tekokuitua

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6101 90 20 – – päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaisettavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6101 90 80 – – anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuuli
puserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6102 10 10 – – päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaisettavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6102 10 90 – – anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuuli
puserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6102 20 10 – – päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaisettavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6102 20 90 – – anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuuli
puserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6101 90

Tavaran kuvaus

– muuta tekstiiliainetta

6102 10

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

6102 30

Euroopan unionin virallinen lehti

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat,
kaavut,anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuu
lipuserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat, neu
losta, muut kuin nimikkeeseen 6104kuuluvat

FI

6102

6102 20

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– puuvillaa

– tekokuitua
L 250/759

6102 30 10 – – päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaisettavarat

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6102 90 10 – – päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaisettavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6102 90 90 – – anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuuli
puserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

12 %

A

A

6103 10 10 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6103 10 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6103 22 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6103 23 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6103 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6102 30 90 – – anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuuli
puserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat
6102 90

– muuta tekstiiliainetta

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit,
bleiserit, pitkäthousut, lappuhaalarit, polvihousut
ja shortsit (muut kuin uimahousut),neulosta

6103 10

– puvut

Euroopan unionin virallinen lehti

6103

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/760

Toimiala

CN 2014

– yhdistelmäasut

– takit ja bleiserit
16.9.2016

6103 31 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6103 32 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6103 33 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6103 39 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6103 41 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6103 42 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6103 43 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6103 49 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6104 19 20 – – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 19 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja
shortsit

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, ta
kit ja bleiserit,leningit, hameet, housuhameet, pit
kät housut, lappuhaalarit, polvihousutja shortsit (ei
kuitenkaan uimapuvut), neulosta

Euroopan unionin virallinen lehti

6104

– puvut
6104 13 00 – – synteettikuitua
6104 19

– – muuta tekstiiliainetta

6104 22 00 – – puuvillaa

L 250/761

– yhdistelmäasut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6104 29 10 – – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 29 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6104 31 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 32 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 33 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6104 39 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6104 41 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 42 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 43 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6104 44 00 – – muuntokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6104 49 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Tavaran kuvaus

6104 23 00 – – synteettikuitua
– – muuta tekstiiliainetta

FI

6104 29

Huomautukset

L 250/762

Toimiala

CN 2014

– jakut, takit ja bleiserit

6104 51 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

16.9.2016

– hameet ja housuhameet

Euroopan unionin virallinen lehti

– leningit

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6104 52 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 53 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6104 59 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6104 61 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 62 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6104 63 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6104 69 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6105 20 10 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6105 20 90 – – muuntokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6105 90 10 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6105 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja
shortsit

Miesten ja poikien paidat, neulosta

6105 10 00 – puuvillaa
6105 20

6105 90

Euroopan unionin virallinen lehti

6105

– tekokuitua

– muuta tekstiiliainetta

L 250/763

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6106 10 00 – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6106 20 00 – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6106 90 10 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6106 90 30 – – silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

12 %

A

A

6106 90 50 – – pellavaa tai ramia

Teollisuus

12 %

A

A

6106 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6107 11 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6107 12 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6107 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6106

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot,
neulosta

– muuta tekstiiliainetta

Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat,
kylpytakit, aamutakitja niiden kaltaiset tavarat,
neulosta

Euroopan unionin virallinen lehti

6107

Huomautukset

FI

6106 90

Tavaran kuvaus

L 250/764

Toimiala

CN 2014

– alushousut

6107 21 00 – – puuvillaa

16.9.2016

– yöpaidat ja pyjamat

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6107 22 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6107 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6107 91 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6107 99 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6108 11 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6108 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6108 21 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6108 22 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6108 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6108 31 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6108 32 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja
muut alushousut,yöpaidat, pyjamat, aamupuvut
(negliges), kylpytakit, aamutakit ja niidenkaltaiset
tavarat, neulosta
– alushameet

Euroopan unionin virallinen lehti

6108

– pikkuhousut ja muut alushousut

– yöpaidat ja pyjamat
L 250/765

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6108 91 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6108 92 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6108 99 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6109 90 20 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6109 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

10,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

6108 39 00 – – muuta tekstiiliainetta

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset
paidat,neulosta

6109 10 00 – puuvillaa
6109 90

6110

– muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

6109

FI

– muut

Huomautukset

L 250/766

Toimiala

CN 2014

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden
kaltaisettavarat, neulosta
– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

6110 11

– – villaa
16.9.2016

6110 11 10 – – – neulepuserot ja pujopaidat, joissa on vähin
tään 50 painoprosenttia villaa ja joiden
paino on vähintään 600 g kappale

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
miesten tai poikien

Teollisuus

12 %

A

A

6110 11 90 – – – –

naisten tai tyttöjen

Teollisuus

12 %

A

A

6110 12 10 – – – miesten tai poikien

Teollisuus

12 %

A

A

6110 12 90 – – – naisten tai tyttöjen

Teollisuus

12 %

A

A

6110 19 10 – – – miesten tai poikien

Teollisuus

12 %

A

A

6110 19 90 – – – naisten tai tyttöjen

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6110 20 91 – – – miesten tai poikien

Teollisuus

12 %

A

A

6110 20 99 – – – naisten tai tyttöjen

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6110 12

6110 20

– – kashmirvuohien karvaa

– – muuta

– puuvillaa

6110 20 10 – – kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopai
dat, joissa on poolo- taipystykaulus

Euroopan unionin virallinen lehti

6110 19

FI

6110 11 30 – – – –

– – muut

6110 30

– tekokuitua
L 250/767

6110 30 10 – – kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopai
dat, joissa on poolo- taipystykaulus

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6110 30 91 – – – miesten tai poikien

Teollisuus

12 %

A

A

6110 30 99 – – – naisten tai tyttöjen

Teollisuus

12 %

A

A

6110 90 10 – – pellavaa tai ramia

Teollisuus

12 %

A

A

6110 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6111 20 10 – – kintaat ja muut käsineet

Teollisuus

8,9 %

A

A

6111 20 90 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6111 30 10 – – kintaat ja muut käsineet

Teollisuus

8,9 %

A

A

6111 30 90 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

8,9 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/768

Toimiala

CN 2014

– – muut

– muuta tekstiiliainetta

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta

6111 20

– puuvillaa

6111 90

Euroopan unionin virallinen lehti

6111

6111 30

FI

6110 90

– synteettikuitua

– muuta tekstiiliainetta

6111 90 11 – – – kintaat ja muut käsineet

16.9.2016

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6111 90 19 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6111 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6112 11 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6112 12 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6112 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6112 20 00 – hiihtopuvut

Teollisuus

12 %

A

A

6112 31 10 – – – vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa si
sältävät

Teollisuus

8%

A

A

6112 31 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6112 39 10 – – – vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa si
sältävät

Teollisuus

8%

A

A

6112 39 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6112

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja ui
mahousut,neulosta
– verryttelypuvut

6112 31

6112 39

Euroopan unionin virallinen lehti

– miesten ja poikien uimapuvut
– – synteettikuitua

– – muuta tekstiiliainetta

L 250/769

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6112 41 10 – – – vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa si
sältävät

Teollisuus

8%

A

A

6112 41 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6112 49 10 – – – vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa si
sältävät

Teollisuus

8%

A

A

6112 49 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6113 00 10 – nimikkeen 5906 neulosta

Teollisuus

8%

A

A

6113 00 90 – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6114 20 00 – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6114 30 00 – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6114 90 00 – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/770

Toimiala

CN 2014

– naisten ja tyttöjen uimapuvut

6112 49

6114

– – muuta tekstiiliainetta

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 neuloksistaval
mistetut vaatteet

Euroopan unionin virallinen lehti

6113 00

– – synteettikuitua

FI

6112 41

Muut vaatteet, neulosta

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6115 10 10 – – synteettikuitua

Teollisuus

8%

A

A

6115 10 90 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

pie

Teollisuus

12 %

A

A

6115 22 00 – – synteettikuitua, yksinkertainen lanka vähin
tään 67 desitexiä

Teollisuus

12 %

A

A

6115 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6115 30 11 – – – polvisukat

Teollisuus

12 %

A

A

6115 30 19 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6115 30 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6115

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja
niiden kaltaisetneuletuotteet, myös tukisukat (esi
merkiksi suonikohjusukat) jajalkineet, joissa ei ole
kiinnitettyä anturaa, neulosta

6115 10

– tukisukat (esimerkiksi suonikohjusukat)

6115 30

lanka

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut sukkahousut
6115 21 00 – – synteettikuitua, yksinkertainen
nempi kuin 67 desitexiä

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut naisten pitkät sukat ja polvisukat, yksin
kertainen lanka pienempikuin 67 desitexiä
– – synteettikuitua

L 250/771

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6115 94 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6115 95 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/772

Toimiala

CN 2014

– muut

FI

6115 96

– – synteettikuitua

6115 96 10 – – – polvisukat
– – – muut
naisten pitkät sukat

Teollisuus

12 %

A

A

6115 96 99 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6116 10 20 – – sormikkaat, kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai
peitetyt

Teollisuus

8%

A

A

6116 10 80 – – muut

Teollisuus

8,9 %

A

A

6116 91 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

8,9 %

A

A

6116 92 00 – – puuvillaa

Teollisuus

8,9 %

A

A

6116 93 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

8,9 %

A

A

6115 99 00 – – muuta tekstiiliainetta
6116

Kintaat ja muut käsineet, neulosta

6116 10

– muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai
peitetyt

Euroopan unionin virallinen lehti

6115 96 91 – – – –

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8,9 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6117 80 10 – – neulosta, elastiset tai kumilla käsitellyt

Teollisuus

8%

A

A

6117 80 80 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6117 90 00 – osat

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Tavaran kuvaus

6116 99 00 – – muuta tekstiiliainetta
Muut sovitetut vaatetustarvikkeet, neulosta; vaattei
den taivaatetustarvikkeiden neulotut osat

6117 10 00 – hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat,
hunnut ja niidenkaltaiset tavarat
6117 80

FI

6117

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut tarvikkeet

62 RYHMÄ – VAATTEET JA VAATETUSTARVIK
KEET, MUUTA KUIN NEULOSTA

6201

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat,
kaavut, anorakit(myös hiihtotakit ja -puserot), tuu
lipuserot, tuulitakit ja niidenkaltaiset tavarat, muut
kuin nimikkeeseen 6203 kuuluvat

Euroopan unionin virallinen lehti

62

– päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut
ja niidenkaltaiset tavarat
6201 11 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa
6201 12

– – puuvillaa
L 250/773

6201 12 10 – – – vaatteet, jotka painavat enintään 1 kg kap
pale

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6201 13 10 – – – vaatteet, jotka painavat enintään 1 kg kap
pale

Teollisuus

12 %

A

A

6201 13 90 – – – vaatteet, jotka painavat enemmän kuin
1 kg kappale

Teollisuus

12 %

A

A

6201 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6201 91 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6201 92 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6201 93 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6201 99 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6201 12 90 – – – vaatteet, jotka painavat enemmän kuin
1 kg kappale
6201 13

– – tekokuitua

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

6202

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/774

Toimiala

CN 2014

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat,
kaavut,anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuu
lipuserot, tuulitakit janiiden kaltaiset tavarat, muut
kuin nimikkeeseen 6204kuuluvat
– päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut
ja niidenkaltaiset tavarat

6202 11 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa
6202 12

– – puuvillaa
16.9.2016

6202 12 10 – – – vaatteet, jotka painavat enintään 1 kg kap
pale

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6202 13 10 – – – vaatteet, jotka painavat enintään 1 kg kap
pale

Teollisuus

12 %

A

A

6202 13 90 – – – vaatteet, jotka painavat enemmän kuin
1 kg kappale

Teollisuus

12 %

A

A

6202 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6202 91 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6202 92 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6202 93 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6202 99 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6203 11 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6203 12 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6202 12 90 – – – vaatteet, jotka painavat enemmän kuin
1 kg kappale
6202 13

– – tekokuitua

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

6203

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit,
bleiserit, pitkäthousut, lappuhaalarit, polvihousut
ja shortsit (muut kuinuimahousut)
– puvut

– – muuta tekstiiliainetta

6203 19 10 – – – puuvillaa

L 250/775

6203 19

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6203 19 30 – – – muuntokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6203 19 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6203 22 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 22 80 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6203 23 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 23 80 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/776

Toimiala

CN 2014

– yhdistelmäasut
6203 22

6203 29

– – synteettikuitua

– – muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

6203 23

– – puuvillaa

– – – muuntokuitua
työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 29 18 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

6203 29 30 – – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6203 29 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

– takit ja bleiserit
6203 31 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

16.9.2016

6203 29 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6203 32 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 32 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6203 33 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 33 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6203 32

– – puuvillaa

– – synteettikuitua

– – muuta tekstiiliainetta
– – – muuntokuitua

6203 39 11 – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 39 19 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6203 41 10 – – – pitkät housut ja polvihousut

Teollisuus

12 %

A

A

6203 41 30 – – – lappuhaalarit

Teollisuus

12 %

A

A

6203 41 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6203 39 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

6203 39

Huomautukset

FI

6203 33

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja
shortsit
6203 41

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

L 250/777

6203 42

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

– – puuvillaa

6203 42 11 – – – –
––––

työssä ja ammatissa käytettävät

FI

– – – pitkät housut ja polvihousut

muut
denimiä

Teollisuus

12 %

A

A

6203 42 33 – – – – –

leikattua vakosamettia

Teollisuus

12 %

A

A

6203 42 35 – – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

– – – lappuhaalarit
6203 42 51 – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 42 59 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6203 42 90 – – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

6203 42 31 – – – – –

6203 43

Huomautukset

L 250/778

CN 2014

– – synteettikuitua
– – – pitkät housut ja polvihousut
työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 43 19 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

– – – lappuhaalarit
6203 43 31 – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

16.9.2016

6203 43 11 – – – –

Tavaran kuvaus

6203 43 39 – – – –

muut

6203 49

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

FI

6203 43 90 – – – muut

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – muuta tekstiiliainetta
– – – muuntokuitua
––––

pitkät housut ja polvihousut
työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 49 19 – – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

––––

lappuhaalarit

6203 49 31 – – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6203 49 39 – – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6204 11 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6204 12 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6204 13 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6203 49 50 – – – –

muut

6203 49 90 – – – muuta tekstiiliainetta
6204

Euroopan unionin virallinen lehti

6203 49 11 – – – – –

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, ta
kit ja bleiserit,leningit, hameet, housuhameet, pit
kät housut, lappuhaalarit, polvihousutja shortsit (ei
kuitenkaan uimapuvut)
– puvut

L 250/779

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6204 19 10 – – – muuntokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6204 19 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6204 22 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 22 80 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6204 23 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 23 80 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6204 19

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/780

Toimiala

CN 2014

– – muuta tekstiiliainetta

FI

– yhdistelmäasut
6204 21 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa
6204 22

6204 29

– – synteettikuitua

Euroopan unionin virallinen lehti

6204 23

– – puuvillaa

– – muuta tekstiiliainetta
– – – muuntokuitua
työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 29 18 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6204 29 90 – – – muuta tekstiiliainetta
– jakut, takit ja bleiserit
6204 31 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

16.9.2016

6204 29 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6204 32 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 32 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6204 33 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 33 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6204 32

– – puuvillaa

– – synteettikuitua

– – muuta tekstiiliainetta
– – – muuntokuitua

6204 39 11 – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 39 19 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6204 41 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6204 42 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6204 43 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6204 44 00 – – muuntokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6204 39 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

6204 39

Huomautukset

FI

6204 33

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– leningit

– – muuta tekstiiliainetta

6204 49 10 – – – silkkiä tai jätesilkkiä

L 250/781

6204 49

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6204 51 00 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6204 52 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6204 53 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6204 59 10 – – – muuntokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6204 59 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6204 61 10 – – – pitkät housut ja polvihousut

Teollisuus

12 %

A

A

6204 61 85 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Tavaran kuvaus

6204 49 90 – – – muuta tekstiiliainetta

6204 59

FI

– hameet ja housuhameet

– – muuta tekstiiliainetta

6204 62

– – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Euroopan unionin virallinen lehti

– pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja
shortsit
6204 61

Huomautukset

L 250/782

Toimiala

CN 2014

– – puuvillaa
– – – pitkät housut ja polvihousut

6204 62 11 – – – –

6204 62 31 – – – – –

muut
denimiä

16.9.2016

––––

työssä ja ammatissa käytettävät

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

leikattua vakosamettia

Teollisuus

12 %

A

A

6204 62 39 – – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

FI

6204 62 33 – – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – lappuhaalarit
6204 62 51 – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 62 59 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6204 62 90 – – – muut
– – synteettikuitua
– – – pitkät housut ja polvihousut
6204 63 11 – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 63 18 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

– – – lappuhaalarit
6204 63 31 – – – –

työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 63 39 – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6204 63 90 – – – muut
6204 69

Euroopan unionin virallinen lehti

6204 63

– – muuta tekstiiliainetta
– – – muuntokuitua

6204 69 11 – – – – –

pitkät housut ja polvihousut
työssä ja ammatissa käytettävät

L 250/783

––––

Tavaran kuvaus

6204 69 18 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

lappuhaalarit
työssä ja ammatissa käytettävät

Teollisuus

12 %

A

A

6204 69 39 – – – – –

muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6205 20 00 – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6205 30 00 – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6205 90 10 – – pellavaa tai ramia

Teollisuus

12 %

A

A

6205 90 80 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6206 10 00 – silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

12 %

A

A

6206 20 00 – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

12 %

A

A

6206 30 00 – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6206 40 00 – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

muut

6204 69 90 – – – muuta tekstiiliainetta
6205

6205 90

6206

Miesten ja poikien paidat

– muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

6204 69 31 – – – – –

6204 69 50 – – – –

Huomautukset

FI

––––

muut

Toimiala

L 250/784

CN 2014

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6206 90 10 – – pellavaa tai ramia

Teollisuus

12 %

A

A

6206 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6207 11 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6207 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6207 21 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6207 22 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6207 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6206 90

Huomautukset

– muuta tekstiiliainetta

FI

6207

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat,
pyjamat,kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset ta
varat

– yöpaidat ja pyjamat

Euroopan unionin virallinen lehti

– alushousut

– muut
6207 91 00 – – puuvillaa
– – muuta tekstiiliainetta

6207 99 10 – – tekokuitua

L 250/785

6207 99

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6208 11 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6208 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6208 21 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6208 22 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6208 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6208 91 00 – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6208 92 00 – – tekokuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6208 99 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6209 20 00 – puuvillaa

Teollisuus

10,5 %

A

A

6209 30 00 – synteettikuitua

Teollisuus

10,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

6207 99 90 – – – muuta tekstiiliainetta
Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikku
housut ja muutalushousut, yöpaidat, pyjamat, aa
mupuvut (negliges), kylpytakit,aamutakit ja niiden
kaltaiset tavarat

FI

6208

Huomautukset

L 250/786

Toimiala

CN 2014

– alushameet

Euroopan unionin virallinen lehti

– yöpaidat ja pyjamat

– muut

6209

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6209 90 10 – – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

10,5 %

A

A

6209 90 90 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

10,5 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6210 10 92 – – – kertakäyttöiset takit, jollaisia potilaat tai ki
rurgit käyttävätkirurgisten toimenpiteiden
aikana

Teollisuus

12 %

A

A

6210 10 98 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6210 20 00 – muut vaatteet, alanimikkeissä6201 11–6201 19
esitettyä tyyppiäolevat

Teollisuus

12 %

A

A

6210 30 00 – muut vaatteet, alanimikkeissä6202 11–6202 19
esitettyä tyyppiäolevat

Teollisuus

12 %

A

A

6210 40 00 – muut miesten ja poikien vaatteet

Teollisuus

12 %

A

A

6210 50 00 – muut naisten ja tyttöjen vaatteet

Teollisuus

12 %

A

A

6209 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muuta tekstiiliainetta

6210 10

– nimikkeen 5602 tai 5603 kankaista valmistetut

6210 10 10 – nimikkeen 5602 kankaista valmistetut
– nimikkeen 5603 kankaista valmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

Nimikkeiden 5602, 5603, 5903, 5906ja 5907
kankaista valmistetut vaatteet

FI

6210

L 250/787

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6211 11 00 – – miesten ja poikien

Teollisuus

12 %

A

A

6211 12 00 – – naisten ja tyttöjen

Teollisuus

12 %

A

A

6211 20 00 – hiihtopuvut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6211

Tavaran kuvaus

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja ui
mahousut; muutvaatteet
FI

– uimahousut ja uimapuvut

– – puuvillaa

6211 32 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät
– – – vuorilliset verryttelypuvut
6211 32 31 – – – –

––––

joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kan
gasta
muut
yläosat

Teollisuus

12 %

A

A

6211 32 42 – – – – –

alaosat

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6211 32 90 – – – muut
– – tekokuitua

6211 33 10 – – – työssä ja ammatissa käytettävät

16.9.2016

6211 32 41 – – – – –

6211 33

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut miesten ja poikien vaatteet
6211 32

Huomautukset

L 250/788

Toimiala

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – vuorilliset verryttelypuvut

––––

joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kan
gasta
muut
yläosat

Teollisuus

12 %

A

A

6211 33 42 – – – – –

alaosat

Teollisuus

12 %

A

A

6211 33 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6211 39 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

– muut naisten ja tyttöjen vaatteet
– – puuvillaa

6211 42 10 – – – esiliinat, suojapuvut, työtakit ja muut työssä
ja ammatissa käytettävätvaatteet (myös ko
tona käytettävät)

Euroopan unionin virallinen lehti

6211 33 41 – – – – –

6211 42

FI

6211 33 31 – – – –

– – – vuorilliset verryttelypuvut
6211 42 31 – – – –

––––

joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kan
gasta
muut
yläosat

Teollisuus

12 %

A

A

6211 42 42 – – – – –

alaosat

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6211 42 90 – – – muut

L 250/789

6211 42 41 – – – – –

6211 43

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

L 250/790

CN 2014

– – tekokuitua

FI

6211 43 10 – – – esiliinat, suojapuvut, työtakit ja muut työssä
ja ammatissa käytettävätvaatteet (myös ko
tona käytettävät)
– – – vuorilliset verryttelypuvut
6211 43 31 – – – –

muut
yläosat

Teollisuus

12 %

A

A

6211 43 42 – – – – –

alaosat

Teollisuus

12 %

A

A

6211 43 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6211 49 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6212 10 10 – – vähittäismyyntiä varten pakatuissa sarjoissa,
jotka sisältävätrintaliivit ja pikkuhousut

Teollisuus

6,5 %

A

A

6212 10 90 – – muut

Teollisuus

6,5 %

A

A

6212 20 00 – lantioliivit ja housuliivit

Teollisuus

6,5 %

A

A

6212 30 00 – korseletit

Teollisuus

6,5 %

A

A

6212

Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet,
sukanpitimet,sukkanauhat ja niiden kaltaiset tava
rat sekä niiden osat, myösneulosta

6212 10

– rintaliivit

16.9.2016

6211 43 41 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kan
gasta

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6,5 %

A

A

6213 20 00 – puuvillaa

Teollisuus

10 %

A

A

6213 90 00 – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

10 %

A

A

6214 10 00 – silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

8%

A

A

6214 20 00 – villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

8%

A

A

6214 30 00 – synteettikuitua

Teollisuus

8%

A

A

6214 40 00 – muuntokuitua

Teollisuus

8%

A

A

6214 90 00 – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

8%

A

A

6215 10 00 – silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

6,3 %

A

A

6215 20 00 – tekokuitua

Teollisuus

6,3 %

A

A

6215 90 00 – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

6,3 %

A

A

6216 00 00 Kintaat ja muut käsineet

Teollisuus

7,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

6212 90 00 – muut

6214

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat,
hunnut ja niidenkaltaiset tavarat
Euroopan unionin virallinen lehti

6215

Nenäliinat ja taskuliinat

FI

6213

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit

L 250/791

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6217 10 00 – tarvikkeet

Teollisuus

6,3 %

A

A

6217 90 00 – osat

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

6,9 %

A

A

6301 20 10 – – neulosta

Teollisuus

12 %

A

A

6301 20 90 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6301 30 10 – – neulosta

Teollisuus

12 %

A

A

6301 30 90 – – muut

Teollisuus

7,5 %

A

A

6217

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/792

Toimiala

CN 2014

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaa
tetustarvikkeidenosat, muut kuin nimikkeeseen
6212 kuuluvat
FI

63

I. MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT
6301

Vuode- ja matkahuovat

6301 10 00 – sähköhuovat
6301 20

6301 30

– vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat) ja mat
kahuovat, villaa tai hienoaeläimenkarvaa

Euroopan unionin virallinen lehti

63 RYHMÄ – MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVA
RAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEETJA MUUT
KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA
PÄÄHINEET; LUMPUT

– vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat) ja mat
kahuovat, puuvillaa

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6301 40 10 – – neulosta

Teollisuus

12 %

A

A

6301 40 90 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6301 90 10 – – neulosta

Teollisuus

12 %

A

A

6301 90 90 – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6302 22 10 – – – kuitukangasta

Teollisuus

6,9 %

A

A

6302 22 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6302 29 10 – – – pellavaa tai ramia

Teollisuus

12 %

A

A

6302 29 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6301 40

– vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat) ja mat
kahuovat,synteettikuitua

– muut vuode- ja matkahuovat

Vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset
tavarat sekäpyyheliinat

6302 10 00 – vuodeliinavaatteet, neulosta
– muut vuodeliinavaatteet, painetut
6302 21 00 – – puuvillaa
6302 22

6302 29

Euroopan unionin virallinen lehti

6302

Huomautukset

FI

6301 90

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – tekokuitua

– – muuta tekstiiliainetta

L 250/793

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

6302 32 10 – – – kuitukangasta

Teollisuus

6,9 %

A

A

6302 32 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6302 39 20 – – – pellavaa tai ramia

Teollisuus

12 %

A

A

6302 39 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6302 40 00 – pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6302 53 10 – – – kuitukangasta

Teollisuus

6,9 %

A

A

6302 53 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/794

Toimiala

CN 2014

– muut vuodeliinavaatteet

6302 32

– – tekokuitua

– – muuta tekstiiliainetta

– muut pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat
6302 51 00 – – puuvillaa
6302 53

– – tekokuitua

– – muuta tekstiiliainetta

6302 59 10 – – – pellavaa

16.9.2016

6302 59

Euroopan unionin virallinen lehti

6302 39

FI

6302 31 00 – – puuvillaa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6302 59 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6302 60 00 – pyyheliinat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaista
froteekangasta,puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6302 93 10 – – – kuitukangasta

Teollisuus

6,9 %

A

A

6302 93 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6302 99 10 – – – pellavaa

Teollisuus

12 %

A

A

6302 99 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6303 12 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6303 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
6302 91 00 – – puuvillaa
6302 93

6303

– – muuta tekstiiliainetta

Euroopan unionin virallinen lehti

6302 99

– – tekokuitua

Verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusver
hot
– neulosta

6303 91 00 – – puuvillaa

L 250/795

– muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6303 92 10 – – – kuitukangasta

Teollisuus

6,9 %

A

A

6303 92 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6303 99 10 – – – kuitukangasta

Teollisuus

6,9 %

A

A

6303 99 90 – – – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6304 19 10 – – – puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6304 19 30 – – – pellavaa tai ramia

Teollisuus

12 %

A

A

6304 19 90 – – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6304 91 00 – – neulosta

Teollisuus

12 %

A

A

6304 92 00 – muuta kuin neulosta, puuvillaa

Teollisuus

12 %

A

A

6303 92

– – synteettikuitua

– – muuta tekstiiliainetta

Muut sisustustavarat, ei kuitenkaan nimikkeeseen
9404kuuluvat
– päiväpeitteet

6304 11 00 – – neulosta
6304 19

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

6304

Huomautukset

FI

6303 99

Tavaran kuvaus

L 250/796

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6304 93 00 – – muuta kuin neulosta, synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6304 99 00 – – muuta kuin neulosta, muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6305 10 10 – – käytetyt

Teollisuus

2%

A

A

6305 10 90 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

6305 20 00 – puuvillaa

Teollisuus

7,2 %

A

A

6305

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pak
kaamiseen

6305 10

– juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiili
kuitua

– tekokuituainetta
6305 32

– – suursäkit

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta tai
sen kaltaistatuotetta
neulosta

Teollisuus

12 %

A

A

6305 32 19 – – – –

muut

Teollisuus

7,2 %

A

A

Teollisuus

7,2 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6305 32 90 – – – muut
6305 33

– – muut, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta
tai sen kaltaistatuotetta

6305 33 10 – – – neulosta

L 250/797

6305 32 11 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6305 33 90 – – – muut

Teollisuus

7,2 %

A

A

6305 39 00 – – muut

Teollisuus

7,2 %

A

A

6305 90 00 – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

6,2 %

A

A

6306 12 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6306 19 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6306 22 00 – – synteettikuitua

Teollisuus

12 %

A

A

6306 29 00 – – muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

12 %

A

A

6306 30 00 – purjeet

Teollisuus

12 %

A

A

6306 40 00 – ilmapatjat

Teollisuus

12 %

A

A

6306 90 00 – muut

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

6306

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/798

Toimiala

CN 2014

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset;
teltat; purjeetveneitä, purjelautoja tai maakulku
neuvoja varten;leirintävarusteet
– tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuu
kaavat

6307 10

– lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kal
taisetpuhdistusliinat

6307 10 10 – – neulosta

16.9.2016

6307

Euroopan unionin virallinen lehti

– teltat

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6307 10 30 – – kuitukangasta

Teollisuus

6,9 %

A

A

6307 10 90 – – muut

Teollisuus

7,7 %

A

A

6307 20 00 – pelastusliivit ja -vyöt

Teollisuus

6,3 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

6,3 %

A

A

6307 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

6307 90 10 – – neulosta
– – muut

– – – muut
6307 90 92 – – – –

kirurgisten toimenpiteiden aikana käytet
tävät kertakäyttöiset liinat jalakanat, jotka
on tehty nimikkeeseen 5603 kuuluvista
kankaista

Teollisuus

6,3 %

A

A

6307 90 98 – – – –

muut

Teollisuus

6,3 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

5,3 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

6307 90 91 – – – huopaa

II. SARJAT
6308 00 00 Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja
joissa voi olla myöstarvikkeita), mattojen, kuvaku
dosten, koruommeltujen pöytäliinojen tailautaslii
nojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden val
mistustavarten, vähittäismyyntipakkauksissa
III. KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT
TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JAPÄÄHI
NEET; LUMPUT
L 250/799

6309 00 00 Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat,
jalkineet japäähineet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6310 10 00 – lajitellut

Teollisuus

Vapaa

A

A

6310 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

17 %

A

A

6401 92 10 – – – joiden päälliset ovat kumia

Teollisuus

17 %

A

A

6401 92 90 – – – joiden päälliset ovat muovia

Teollisuus

17 %

A

A

6310

Tavaran kuvaus

XII JAKSO – JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEEN
VARJOT JA PÄIVÄNVARJOT,KÄVELYKEPIT, IS
TUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NII
DEN OSAT;VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ
VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSIS
TAVALMISTETUT TAVARAT

64

64 RYHMÄ – JALKINEET, NILKKAIMET JA NII
DEN KALTAISET TAVARAT; NIIDENOSAT

6401

Vedenpitävät jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälli
set ovat kumia taimuovia ja joiden päällisiä ei ole
kiinnitetty pohjaan eikä koottuompelemalla, niit
taamalla, naulaamalla, ruuvaamalla, tapittamalla
tainiiden kaltaisella menetelmällä

6401 10 00 – kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys

Euroopan unionin virallinen lehti

XII

FI

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja
köyden jätteet sekäloppuunkuluneet side- ja purje
langasta, nuorasta tai köydestä tehdyttavarat, teks
tiiliainetta

Huomautukset

L 250/800

Toimiala

CN 2014

– muut jalkineet
6401 92

– – jotka peittävät nilkan, mutta eivät polvea

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

17 %

A

A

6402 12 10 – – – laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät

Teollisuus

17 %

A

A

6402 12 90 – – – lumilautailukengät

Teollisuus

17 %

A

A

6402 19 00 – – muut

Teollisuus

16,9 %

A

A

6402 20 00 – jalkineet, joissa päällishihnat on kiinnitetty poh
jaan tapeilla

Teollisuus

17 %

A

A

6402 91 10 – – – joissa on suojaava metallinen kärjys

Teollisuus

17 %

A

A

6402 91 90 – – – muut

Teollisuus

16,9 %

A

A

Teollisuus

17 %

A

A

Tavaran kuvaus

6401 99 00 – – muut
Muut jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat
kumia taimuovia

FI

6402

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– urheilujalkineet
6402 12

– – laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät se
kälumilautailukengät
Euroopan unionin virallinen lehti

– muut jalkineet
6402 91

6402 99

– – jotka peittävät nilkan

– – muut
L 250/801

6402 99 05 – – – joissa on suojaava metallinen kärjys

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

16,8 %

A

A

Huomautukset

L 250/802

CN 2014

– – – muut

––––

joiden päälliset ovat kumia

FI

6402 99 10 – – – –

joiden päälliset ovat muovia

–––––

jalkineet, joiden etupäällinen on val
mistettu hihnoista tai joidenetupäälli
sestä puuttuu yksi tai useampi pala
pohjan ja koron yhteenlaskettu kor
keus on suurempi kuin 3 cm

Teollisuus

16,8 %

A

A

6402 99 39 – – – – – –

muut

Teollisuus

16,8 %

A

A

Teollisuus

16,8 %

A

A

Teollisuus

16,8 %

A

A

Teollisuus

16,8 %

A

A

6402 99 50 – – – – –
–––––

tohvelit ja muut sisäjalkineet
muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta
on

6402 99 91 – – – – – –
––––––

pienempi kuin 24 cm

Euroopan unionin virallinen lehti

6402 99 31 – – – – – –

vähintään 24 cm

6402 99 93 – – – – – – –

–––––––

jalkineet, joita ei voida tunnistaa
miesten tai naistenjalkineiksi
muut
miesten

Teollisuus

16,8 %

A

A

6402 99 98 – – – – – – – –

naisten

Teollisuus

16,8 %

A

A

16.9.2016

6402 99 96 – – – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6403 12 00 – – laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät se
kälumilautailukengät

Teollisuus

8%

A

A

6403 19 00 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

6403 20 00 – jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa ja pääl
liset koostuvatjalkapöydän yli ja isovarpaan ym
päri menevistä nahkahihnoista

Teollisuus

8%

A

A

6403 40 00 – muut jalkineet, joissa on suojaava metallinen
kärjys

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

6403

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia,
nahkaa tai tekonahkaaja päälliset nahkaa
FI

– urheilujalkineet

6403 51

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa

– – jotka peittävät nilkan

6403 51 05 – – – jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole
sisäpohjaa

– – – muut

––––

pienempi kuin 24 cm

L 250/803

6403 51 11 – – – – –

jotka peittävät nilkan, mutta eivät poh
jetta, ja joiden sisäpohjanmitta on

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

vähintään 24 cm
miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 51 19 – – – – – –

naisten

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta
on

6403 51 91 – – – – –

pienempi kuin 24 cm
vähintään 24 cm

6403 51 95 – – – – – –

miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 51 99 – – – – – –

naisten

Teollisuus

8%

A

A

6403 59 05 – – – jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole
sisäpohjaa

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

–––––

6403 59

FI

6403 51 15 – – – – – –

––––

Huomautukset

L 250/804

CN 2014

– – – muut
––––

jalkineet, joiden etupäällinen on valmis
tettu hihnoista tai joidenetupäällisestä
puuttuu yksi tai useampi pala
pohjan ja koron yhteenlaskettu kor
keus on suurempi kuin 3 cm

–––––

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta
on

6403 59 31 – – – – – –

pienempi kuin 24 cm

16.9.2016

6403 59 11 – – – – –

Tavaran kuvaus

––––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

vähintään 24 cm
miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 59 39 – – – – – – –

naisten

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

––––

tohvelit ja muut sisäjalkineet

FI

6403 59 35 – – – – – – –

6403 59 50 – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta
on
pienempi kuin 24 cm

–––––

vähintään 24 cm

6403 59 95 – – – – – –

miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 59 99 – – – – – –

naisten

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

6403 59 91 – – – – –

– muut jalkineet
6403 91

– – jotka peittävät nilkan

6403 91 05 – – – jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole
sisäpohjaa
– – – muut
––––

pienempi kuin 24 cm

L 250/805

6403 91 11 – – – – –

jotka peittävät nilkan, mutta eivät poh
jetta, ja joiden sisäpohjanmitta on

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

vähintään 24 cm
jalkineet, joita ei voida tunnistaa
miesten tai naistenjalkineiksi

––––––

muut
miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 91 18 – – – – – – –

naisten

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta
on

–––––

pienempi kuin 24 cm
vähintään 24 cm

6403 91 93 – – – – – –

––––––

jalkineet, joita ei voida tunnistaa
miesten tai naistenjalkineiksi
muut

6403 91 96 – – – – – – –

miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 91 98 – – – – – – –

naisten

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

6403 99

Euroopan unionin virallinen lehti

6403 91 16 – – – – – – –

6403 91 91 – – – – –

FI

6403 91 13 – – – – – –

––––

Huomautukset

L 250/806

CN 2014

– – muut
16.9.2016

6403 99 05 – – – jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole
sisäpohjaa

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
jalkineet, joiden etupäällinen on valmis
tettu hihnoista tai joidenetupäällisestä
puuttuu yksi tai useampi pala

6403 99 11 – – – – –

pohjan ja koron yhteenlaskettu kor
keus on suurempi kuin 3 cm

–––––

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta
on
pienempi kuin 24 cm

––––––

vähintään 24 cm

6403 99 33 – – – – – – –

–––––––

jalkineet, joita ei voida tunnistaa
miesten tai naistenjalkineiksi
muut

6403 99 36 – – – – – – – –

miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 99 38 – – – – – – – –

naisten

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

6403 99 50 – – – –
––––

tohvelit ja muut sisäjalkineet
muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta
on
pienempi kuin 24 cm

L 250/807

6403 99 91 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

6403 99 31 – – – – – –

FI

––––

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

vähintään 24 cm

––––––

jalkineet, joita ei voida tunnistaa
miesten tai naistenjalkineiksi
muut
miesten

Teollisuus

8%

A

A

6403 99 98 – – – – – – –

naisten

Teollisuus

7%

A

A

Teollisuus

16,9 %

A

A

6404 19 10 – – – tohvelit ja muut sisäjalkineet

Teollisuus

16,9 %

A

A

6404 19 90 – – – muut

Teollisuus

17 %

A

A

Teollisuus

17 %

A

A

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia,
nahkaa tai tekonahkaaja päälliset tekstiiliainetta
– jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muo
via

6404 11 00 – – urheilujalkineet; tennis-, koripallo-, voimis
telu- ja harjoituskengätsekä niiden kaltaiset
kengät

6404 20

Euroopan unionin virallinen lehti

6403 99 96 – – – – – – –

6404 19

FI

6403 99 93 – – – – – –

6404

Huomautukset

L 250/808

CN 2014

– – muut

– jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa tai te
konahkaa
16.9.2016

6404 20 10 – – tohvelit ja muut sisäjalkineet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

17 %

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

6405 20 91 – – – tohvelit ja muut sisäjalkineet

Teollisuus

4%

A

A

6405 20 99 – – – muut

Teollisuus

4%

A

A

6405 90 10 – – joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nah
kaa tai tekonahkaa

Teollisuus

17 %

A

A

6405 90 90 – – joiden ulkopohjat ovat muuta ainetta

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Tavaran kuvaus

6404 20 90 – – muut
Muut jalkineet

6405 10 00 – päälliset nahkaa tai tekonahkaa
6405 20

FI

6405

– päälliset tekstiiliainetta

6405 20 10 – – joiden ulkopohjat ovat puuta tai korkkia

– muut

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos
ne on kiinnitettymuihin pohjiin kuin ulkopohjiin);
irtopohjat, kantapäätyynyt ja niidenkaltaiset tava
rat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tava
ratsekä niiden osat

6406 10

– päälliset ja niiden osat, muut kuin kovikkeet

6406 10 10 – – nahkaa:

L 250/809

6406

Euroopan unionin virallinen lehti

– – joiden ulkopohjat ovat muuta ainetta

6405 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

6406 20 10 – – kumia

Teollisuus

3%

A

A

6406 20 90 – – muovia

Teollisuus

3%

A

A

6406 90 30 – – kokoonpannut päälliset, jotka on kiinnitetty
sisäpohjiin tai muihinpohjan osiin, mutta
joissa ei ole ulkopohjia

Teollisuus

3%

A

A

6406 90 50 – – irtopohjat ja muut irrotettavat tarvikkeet

Teollisuus

3%

A

A

6406 90 60 – – ulkopohjat, nahkaa tai tekonahkaa

Teollisuus

3%

A

A

6406 90 90 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

6501 00 00 Hatunteelmät, huopaa, muotoon puristamattomat
ja lierittömät; litteätja lieriömäiset (myös auki lei
katut) hatunteelmät, huopaa

Teollisuus

2,7 %

A

A

6502 00 00 Hatunteelmät, palmikoidut tai valmistetut kokoa
malla mitä ainettatahansa olevista kaistaleista,
muotoon puristamattomat, lierittömät,vuoraamat
tomat ja somistamattomat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

6406 10 90 – – muuta ainetta

6406 90

– muut
Euroopan unionin virallinen lehti

65

– ulkopohjat ja korot, kumia tai muovia

FI

6406 20

Huomautukset

L 250/810

Toimiala

CN 2014

65 RYHMÄ – PÄÄHINEET JA NIIDEN OSAT

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

5,7 %

A

A

6505 00 30 – – lippalakit

Teollisuus

2,7 %

A

A

6505 00 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

6506 10 10 – – muovia

Teollisuus

2,7 %

A

A

6506 10 80 – – muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

6504 00 00 Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmiste
tut kokoamalla mitäainetta tahansa olevista kaista
leista, myös vuoratut ja somistetut

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

6505 00

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai
neuloksesta,pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai
muusta tekstiilimetritavarasta(ei kuitenkaan kaista
leista) tehdyt, myös vuoratut ja somistetut; mitäai
netta tahansa olevat hiusverkot, myös vuoratut ja
somistetut

– muut

6506

Muut päähineet, myös vuoratut ja somistetut

6506 10

– turvapäähineet

Euroopan unionin virallinen lehti

6505 00 10 – karvahuopaa tai karvahuovan ja villahuovan se
koitusta, nimikkeen 6501 00 00 teelmistä (ei
kuitenkaanlieriömäisistä) valmistetut

– muut
L 250/811

6506 91 00 – – kumia tai muovia

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6506 99 10 – – – karvahuopaa tai karvahuovan ja villahuo
van sekoitusta, nimikkeen 6501 00 00 teel
mistä (ei kuitenkaanlieriömäisistä) valmiste
tut

Teollisuus

5,7 %

A

A

6506 99 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

6507 00 00 Hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja
-kehykset,lakinlipat ja leukanauhat päähineitä var
ten

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

6601 99 20 – – – joiden päällinen on kudottua tekstiiliainetta

Teollisuus

4,7 %

A

A

6601 99 90 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

6506 99

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/812

Toimiala

CN 2014

– – muuta ainetta

6601

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisa
teenvarjot,puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päi
vänvarjot)

6601 10 00 – puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot

Euroopan unionin virallinen lehti

66 RYHMÄ – SATEENVARJOT, PÄIVÄNVARJOT,
KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT,RUOSKAT, RATSU
PIISKAT SEKÄ NIIDEN OSAT

FI

66

– muut
6601 91 00 – – joissa on teleskooppivarsi
6601 99

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

5,2 %

A

A

6603 90 10 – – kädensijat ja nupit

Teollisuus

2,7 %

A

A

6603 90 90 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

6702 10 00 – muovia

Teollisuus

4,7 %

A

A

6702 90 00 – muuta ainetta

Teollisuus

4,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

6602 00 00 Kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja nii
den kaltaisettavarat

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

6603

Nimikkeeseen 6601 tai 6602 kuuluvien tavaroiden
osatja tarvikkeet

6603 20 00 – sateenvarjon- tai päivänvarjonkehikot, myös var
siin asennetut
6603 90

67 RYHMÄ – VALMISTETUT HÖYHENET JA UN
TUVAT SEKÄ HÖYHENISTÄ TAIUNTUVISTA
VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUK
SISTA VALMISTETUTTAVARAT

6701 00 00 Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut
osat, höyhenet,höyhenen osat ja untuvat sekä
niistä valmistetut tavarat (muut kuinnimikkeen
0505 tavarat sekä valmistetut sulkakynät jaruodit)
6702

Euroopan unionin virallinen lehti

67

– muut

Tekokukat, -lehdet ja -hedelmät sekä niiden osat;
tekokukista,-lehdistä ja -hedelmistä valmistetut ta
varat

L 250/813

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

6704 11 00 – – kokoperuukit

Teollisuus

2,2 %

A

A

6704 19 00 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

6704 20 00 – hiuksista valmistetut

Teollisuus

2,2 %

A

A

6704 90 00 – muuta ainetta

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

6703 00 00 Hiukset, muokatut, ohennetut, valkaistut tai
muulla tavallavalmistetut; villa, muu eläimenkarva
ja muut tekstiiliaineet, jotka onkäsitelty peruukkien
tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistustavarten

6704

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/814

Toimiala

CN 2014

Peruukit ja tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset,
irtopalmikot janiiden kaltaiset tavarat hiuksista,
eläimenkarvasta taitekstiiliaineesta valmistetut;
muualle kuulumattomat hiuksistavalmistetut tava
rat

XIII

XIII JAKSO – KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ,
ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAINIIDEN KALTAI
SESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KE
RAAMISET TUOTTEET;LASI JA LASITAVARAT

68

68 RYHMÄ – KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ,
ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAINIIDEN KALTAI
SESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT
16.9.2016

6801 00 00 Katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi, luon
nonkiveä (ei kuitenkaanliuskekiveä)

Euroopan unionin virallinen lehti

– synteettistä tekstiiliainetta

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

6802 21 00 – – marmoria, travertiinia ja alabasteria

Teollisuus

1,7 %

A

A

6802 23 00 – – graniittia

Teollisuus

1,7 %

A

A

6802 29 00 – – muuta kiveä

Teollisuus

1,7 %

A

A

6802 91 00 – – marmoria, travertiinia ja alabasteria

Teollisuus

1,7 %

A

A

6802 92 00 – – muuta kalkkikiveä

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

6802

Tavaran kuvaus

6802 10 00 – laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, myös
suorakaiteen taineliön muotoiset, joiden suurin
pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu onpie
nempi kuin 7 cm; keinotekoisesti värjätyt rou
heet, sirut jajauheet

FI

Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi (ei kuiten
kaan liuskekivi) jasiitä tehdyt tavarat, muut kuin
nimikkeeseen 6801 kuuluvat;mosaiikki- ja niiden
kaltaiset kivet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä),
myös alustalle kiinnitetyt; keinotekoisesti värjätyt
rouheet, sirut jajauheet, luonnonkiveä (myös lius
kekiveä)

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut muistomerkki- ja rakennuskivet ja niistä
tehdyt tavarat,ainoastaan leikatut tai sahatut ja
tasa- tai sileäpintaiset

– muut

6802 93

– – graniittia
L 250/815

6802 93 10 – – – kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työs
tetty, ei kuitenkaanveistetty, nettopaino vä
hintään 10 kg

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

6802 99 10 – – – kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työs
tetty, ei kuitenkaanveistetty, nettopaino vä
hintään 10 kg

Teollisuus

Vapaa

A

A

6802 99 90 – – – muu

Teollisuus

1,7 %

A

A

6803 00 10 – katto- ja seinälevyt

Teollisuus

1,7 %

A

A

6803 00 90 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

6802 93 90 – – – muu

6804

Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös yh
teenpuristettualiuskekiveä

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kal
taiset tavarat, ilmantelinettä, hiomiseen, teroittami
seen, kiillottamiseen,tarkistushiomiseen tai leikkaa
miseen, kovasimet, käsikiillotuskivet janiiden osat,
luonnonkiveä, yhteenpuristettua luonnon tai kei
notekoistahioma-ainetta tai keraamista ainetta,
myös jos niissä on muuta ainettaolevia osia

6804 10 00 – myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertä
miseen taikuiduttamiseen

Euroopan unionin virallinen lehti

6803 00

– – muuta kiveä

FI

6802 99

Huomautukset

L 250/816

Toimiala

CN 2014

– muut hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset
tavarat
16.9.2016

6804 21 00 – – puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia

6804 22

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – muuta yhteenpuristettua hioma-ainetta tai ke
raamista ainetta
FI

– – – keinotekoista hioma-ainetta, jossa on si
deainetta
––––

synteettistä tai keinotekoista hartsia
vahvistamatonta

Teollisuus

Vapaa

A

A

6804 22 18 – – – – –

vahvistettua

Teollisuus

Vapaa

A

A

6804 22 30 – – – –

keraamista ainetta tai silikaatteja

Teollisuus

Vapaa

A

A

6804 22 50 – – – –

muuta ainetta

Teollisuus

Vapaa

A

A

6804 22 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

6804 23 00 – – luonnonkiveä

Teollisuus

Vapaa

A

A

6804 30 00 – kovasimet ja käsikiillotuskivet

Teollisuus

Vapaa

A

A

6805 10 00 – ainoastaan kudottua tekstiilikangasta olevalla
alustalla

Teollisuus

1,7 %

A

A

6805 20 00 – ainoastaan paperi-, kartonki- tai pahvialustalla

Teollisuus

1,7 %

A

A

6805 30 00 – muulla alustalla

Teollisuus

1,7 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

6804 22 12 – – – – –

6805

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai
-rouhe tekstiiliaine-,paperi-, kartonki-, pahvi- tai
muulla alustalla, myös määrämuotoiseksileikattuna
tai ommeltuna tai muulla tavalla sovitettuna

L 250/817

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

6806 20 10 – – paisutettu savi

Teollisuus

Vapaa

A

A

6806 20 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

6806 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

6807 10 00 – rullina

Teollisuus

Vapaa

A

A

6807 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

6808 00 00 Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kasvikuitua,
olkea,puulastua, sahanpurua tai muuta puujätettä,
joka on puristettu yhteensementin, kipsin tai
muun kivennäissideaineen avulla

Teollisuus

1,7 %

A

A

6806

Tavaran kuvaus

6806 10 00 – kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kiven
näisvilla (myös näidenkeskinäiset sekoitukset),
massatavarana, levyinä tai rullina

6807

– paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdo
tettu kuona ja niidenkaltaiset paisutetut kiven
näisaineet (myös näiden keskinäisetsekoitukset)

Euroopan unionin virallinen lehti

6806 20

FI

Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäis
villa; paisutettuvermikuliitti, paisutettu savi, vaah
dotettu kuona ja niiden kaltaisetpaisutetut kiven
näisaineet; sekoitukset ja tavarat, lämpöä tai ään
täeristävää tai ääntä imevää kivennäisainetta, ni
mikkeeseen 6811tai 6812 tai 69 ryhmään kuulu
mattomat

Huomautukset

L 250/818

Toimiala

CN 2014

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta (esim. maaöl
jybitumista taikivihiilitervapiestä) valmistetut tava
rat

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6809 11 00 – – ainoastaan paperilla, kartongilla tai pahvilla
päällystetyt taivahvistetut

Teollisuus

1,7 %

A

A

6809 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

6809 90 00 – muut tavarat

Teollisuus

1,7 %

A

A

6810 11 10 – – – kevytbetonia (esimerkiksi murskattuun
hohkakiveen tai jyvästettyynkuonaan perus
tuvat)

Teollisuus

1,7 %

A

A

6810 11 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

6810 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

6810 91 00 – – tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonra
kentamiseen tai tie- javesirakentamiseen

Teollisuus

1,7 %

A

A

6810 99 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

6809

Tavaran kuvaus

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut
tavarat
FI

– laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, korista
mattomat

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut ta
varat, myösvahvistetut
– laatat, tiilet ja niiden kaltaiset tavarat

6810 11

– – rakennusharkot ja -tiilet

Euroopan unionin virallinen lehti

6810

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut tavarat

L 250/819

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

6811 81 00 – – aaltolevyt

Teollisuus

1,7 %

A

A

6811 82 00 – – muut levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

1,7 %

A

A

6811 89 00 – – muut tavarat

Teollisuus

1,7 %

A

A

6812 80 10 – – muokatut kuidut; asbestiin tai asbestiin ja
magnesiumkarbonaattiinperustuvat sekoituk
set

Teollisuus

1,7 %

A

A

6812 80 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

6812 91 00 – – vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähi
neet

Teollisuus

3,7 %

A

A

6812 92 00 – – paperi, kartonki, pahvi ja huopa

Teollisuus

3,7 %

A

A

6811

Tavaran kuvaus

Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä
niiden kaltaisestaaineesta valmistetut tavarat

Huomautukset

L 250/820

Toimiala

CN 2014

tai

FI

6811 40 00 – asbestia sisältävät
– asbestia sisältämättömät

Muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja
magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset;
tällaisista sekoituksistatai asbestista valmistetut ta
varat (esim. lanka, kudottu kangas,vaatteet, päähi
neet, jalkineet, tiivisteet), myös vahvistetut,nimik
keeseen 6811 tai 6813 kuulumattomat

6812 80

– krokidoliittia

Euroopan unionin virallinen lehti

6812

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,7 %

A

A

6812 99 10 – – – muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbes
tiin jamagnesiumkarbonaattiin perustuvat
sekoitukset

Teollisuus

1,7 %

A

A

6812 99 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

6813 81 00 – – jarruhihnat ja -palat

Teollisuus

2,7 %

A

A

6813 89 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

6812 93 00 – – puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rul
lina

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

6812 99

Kitkamateriaali ja siitä valmistetut tavarat (esim. le
vyt, rullat,kaistaleet, segmentit, kiekot, renkaat),
asentamattomat, jarruja,kytkimiä tai niiden kaltai
sia tavaroita varten, asbestiin, muihinkivennäisai
neisiin tai selluloosaan perustuvat, myös jos ne
onyhdistetty tekstiili- tai muuhun aineeseen

6813 20 00 – asbestia sisältävät

Euroopan unionin virallinen lehti

6813

– – muut

– asbestia sisältämättömät

6814

Työstetty kiille ja kiilletavarat, myös yhteenpuris
tettu tairekonstruoitu kiille, myös paperi-, kar
tonki-, pahvi- tai muullaalustalla
L 250/821

6814 10 00 – levyt ja kaistaleet, yhteenpuristettua tai rekonst
ruoitua kiillettä,myös alustalla

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

6815 10 10 – – hiilikuidut ja hiilikuiduista tehdyt tavarat

Teollisuus

Vapaa

A

A

6815 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

6815 20 00 – turpeesta tehdyt tavarat

Teollisuus

Vapaa

A

A

6815 91 00 – – magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältä
vät

Teollisuus

Vapaa

A

A

6815 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2%

A

A

6814 90 00 – muut
6815

Kivestä tai muista kivennäisaineista tehdyt tavarat
(myös hiilikuidutja hiilikuiduista tai turpeesta teh
dyt tavarat), muuallekuulumattomat

6815 10

– muut kuin sähköiset tavarat grafiitista tai
muusta hiilestä

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut tavarat

69

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/822

Toimiala

CN 2014

69 RYHMÄ – KERAAMISET TUOTTEET
I. PIIPITOISISTA FOSSIILIJAUHEISTA TAI NIIDEN
KALTAISISTA
PIIPITOISISTAMAALAJEISTA
VALMISTETUT TAVARAT JA TULENKESTÄVÄT
TAVARAT

16.9.2016

6901 00 00 Piipitoisista fossiilijauheista (esim. piimaasta, trip
pelistä taidiatomiitista) tai niiden kaltaisista piipi
toisista maalajeistavalmistetut tiilet, laatat ja muut
keraamiset tavarat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

2%

A

A

6902 20 91 – – – joissa on enemmän kuin 7 painoprosenttia,
mutta vähemmän kuin 45 painoprosenttia
alumiinioksidia (Al2O3)

Teollisuus

2%

A

A

6902 20 99 – – – muut

Teollisuus

2%

A

A

6902 90 00 – muut

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

6902

Tavaran kuvaus

6902 10 00 – joissa on erikseen tai yhteensä enemmän kuin
50 painoprosenttia alkuaineita Mg, Ca tai Cr,
laskettuna MgO:na, CaO:na tai Cr2O3:na
6902 20

FI

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulen
kestävätkeraamiset rakennustarvikkeet, muut kuin
piipitoisista fossiilijauheistatai niiden kaltaisista pii
pitoisista maalajeista valmistetuttavarat

– joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia alu
miinioksidia (Al2O3), piidioksidia (SiO2) tainäi
den tuotteiden seosta tai yhdistettä

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

6902 20 10 – – joissa on vähintään 93 painoprosenttia pii
dioksidia (SiO2)

6903

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut tulenkestävät keraamiset tavarat (esim. retor
tit, upokkaat,muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, put
ket, vaipat ja tangot), muut kuinpiipitoisista fossii
lijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisistamaala
jeista valmistetut tavarat
L 250/823

6903 10 00 – joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia
grafiittia tai muuta hiilenmuotoa tai näiden tuot
teiden seosta

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6903 20 10 – – joissa on vähemmän kuin 45 painoprosenttia
alumiinioksidia (Al2O3)

Teollisuus

5%

A

A

6903 20 90 – – joissa on vähintään 45 painoprosenttia alu
miinioksidia (Al2O3)

Teollisuus

5%

A

A

6903 90 10 – – joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia,
mutta enintään 50 painoprosenttia grafiittia
tai muuta hiilen muotoa tai näiden tuottei
denseosta

Teollisuus

5%

A

A

6903 90 90 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

6904 10 00 – rakennustiilet

Teollisuus

2%

A

A

6904 90 00 – muut

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

6903 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/824

Toimiala

CN 2014

– joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia alu
miinioksidia (Al2O3) tai alumiinioksidin ja pii
dioksidin (SiO2) seosta tai yhdistettä
FI

6903 90

– muut

6904

6905

Euroopan unionin virallinen lehti

II. MUUT KERAAMISET TUOTTEET
Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tuki- tai täy
tetiilet janiiden kaltaiset tuotteet

Kattotiilet, savupiipun jatkokset, savuhatut, savu
piipunsisävuoraukset, arkkitehtoniset koristeet ja
muut keraamisetrakennustarvikkeet
16.9.2016

6905 10 00 – kattotiilet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

6905 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

6906 00 00 Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja
muut osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

5%

A

A

6907 90 20 – – kivitavaraa

Teollisuus

5%

A

A

6907 90 80 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

7%

A

A

Teollisuus

6%

A

A

6907

Lasittamattomat keraamiset katulaatat, lattialaatat
ja seinälaatat;lasittamattomat keraamiset mosaiikki
kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat,myös alustalla

6908

– muut

Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinä
laatat; lasitetutkeraamiset mosaiikkikuutiot ja nii
den kaltaiset tuotteet, myösalustalla

6908 10 00 – laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset (myös muun
kuin suorakaiteen taineliön muotoiset) tavarat,
joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka
sivu on pienempi kuin 7 cm
6908 90

Euroopan unionin virallinen lehti

6907 10 00 – laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset (myös muun
kuin suorakaiteen taineliön muotoiset) tavarat,
joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka
sivu on pienempi kuin 7 cm
6907 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

6908 90 11 – – – ”Spaltplatten”–tyyppiä olevat lohkotiilet

L 250/825

– – tiilisavea (common pottery)

Tavaran kuvaus

6908 90 20 – – – muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

7%

A

A

FI

– – muut

Huomautukset

L 250/826

CN 2014

6908 90 31 – – – ”Spaltplatten”–tyyppiä olevat lohkotiilet
– – – muut
6908 90 51 – – – –

muut

6908 90 91 – – – – –

kivitavaraa

Teollisuus

5%

A

A

6908 90 93 – – – – –

fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pot
tery)

Teollisuus

5%

A

A

6908 90 99 – – – – –

muut

Teollisuus

5%

A

A

6909 11 00 – – posliinia

Teollisuus

5%

A

A

6909 12 00 – – tavarat, joiden lujuus on vähintään 9 Mohsin
asteikolla mitattuna

Teollisuus

5%

A

A

6909 19 00 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

6909

Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai
muuhun tekniseenkäyttöön; keraamiset kaukalot,
sammiot ja niiden kaltaiset astiat,jollaisia käytetään
maataloudessa; keraamiset ruukut, tölkit ja niiden
kaltaiset astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljet
tamiseen taipakkaamiseen

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

joiden päällyspuoli on enintään 90 cm2

– keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai
muuhun tekniseenkäyttöön

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5%

A

A

6910 10 00 – posliinia

Teollisuus

7%

A

A

6910 90 00 – muut

Teollisuus

7%

A

A

6911 10 00 – pöytä- ja keittiöesineet

Teollisuus

12 %

A

A

6911 90 00 – muut

Teollisuus

12 %

A

A

6912 00 10 – tiilisavea (common pottery)

Teollisuus

5%

A

A

6912 00 30 – kivitavaraa

Teollisuus

5,5 %

A

A

6912 00 50 – fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery)

Teollisuus

9%

A

A

6912 00 90 – muut

Teollisuus

7%

A

A

Teollisuus

6%

A

A

Tavaran kuvaus

6909 90 00 – muut

6912 00

Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet
sekä toalettiesineet,muut kuin posliiniset

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet

6913 10 00 – posliinia

L 250/827

6913

Posliiniset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet se
kätoalettiesineet

Euroopan unionin virallinen lehti

6911

Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, pesualtaan
jalustat,kylpyammeet, pesuistuimet, wc-altaat,
huuhtelusäiliöt, urinaalit janiiden kaltaiset kiinteät
saniteettikalusteet

FI

6910

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,5 %

A

A

6913 90 93 – – – fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery)

Teollisuus

6%

A

A

6913 90 98 – – – muut

Teollisuus

6%

A

A

6914 10 00 – posliinia

Teollisuus

5%

A

A

6914 90 00 – muut

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7001 00 91 – – optinen lasi

Teollisuus

3%

A

A

7001 00 99 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3%

A

A

6913 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/828

Toimiala

CN 2014

– muut

FI

6913 90 10 – – tiilisavea (common pottery)
– – muut

Muut keraamiset tavarat

70

70 RYHMÄ – LASI JA LASITAVARAT

7001 00

Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu; lasimassa

7001 00 10 – lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu

Euroopan unionin virallinen lehti

6914

– lasimassa

7002

7002 10 00 – kuulat

16.9.2016

Valmistamattomat lasikuulat [muut kuin nimik
keen 7018lasijyväset (microspheres)], -tangot ja
-putket

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7002 20 10 – – optista lasia

Teollisuus

3%

A

A

7002 20 90 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

7002 31 00 – – sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua pii
dioksidia

Teollisuus

3%

A

A

7002 32 00 – – muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on
enintään 5 ×10–6/K 0–300 celsiusasteen läm
pötila-alueella

Teollisuus

3%

A

A

7002 39 00 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

7002 20

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– tangot

FI

– putket

Valettu tai valssattu tasolasi ja valetut tai valssatut
lasiprofiilit,myös sellaiset, joissa on absorboiva,
heijastava tai heijastamatonkerros, mutta joita ei
ole muulla tavalla valmistettu

Euroopan unionin virallinen lehti

7003

– tasolasi ilman lankavahvistusta
7003 12

– – massana kauttaaltaan värjätty, samennettu,
verholasiksi tehty tai jossaon absorboiva, hei
jastava tai heijastamaton kerros

7003 12 10 – – – optista lasia

7003 12 91 – – – –

jossa on heijastamaton kerros

L 250/829

– – – muu

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3,8 % MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

A

A

Teollisuus

3%

A

A

7003 19 90 – – – muu

Teollisuus

3,8 % MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 20 00 – lankavahvisteinen tasolasi (lankalasi)

Teollisuus

3,8 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 30 00 – lasiprofiilit

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Teollisuus

7003 19 10 – – – optista lasia

7003 12 99 – – – –

muu

Huomautukset

L 250/830

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

7003 19

– – muu

Vedetty tai puhallettu tasolasi, myös sellainen, jossa
on absorboiva,heijastava tai heijastamaton kerros,
mutta jota ei ole muulla tavallavalmistettu

7004 20

– massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, ver
holasiksi tehty tai jossaon absorboiva, heijastava
tai heijastamaton kerros

7004 20 10 – – optinen lasi

Euroopan unionin virallinen lehti

7004

– – muu
16.9.2016

7004 20 91 – – – jossa on heijastamaton kerros

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4,4 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

4,4 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

Teollisuus

3%

A

A

7005 10 25 – – – enintään 3,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 10 30 – – – suurempi kuin 3,5 mm, mutta enintään
4,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 10 80 – – – enintään 4,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 21 25 – – – paksuus enintään 3,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 21 30 – – – paksuus suurempi kuin 3,5 mm mutta
enintään 4,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 21 80 – – – paksuus suurempi kuin 4,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Teollisuus

7004 90 10 – – optinen lasi
7004 90 80 – – muu

7004 20 99 – – – muu

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

7004 90

– muu lasi

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu taso
lasi, myössellaiset, joissa on absorboiva, heijastava
tai heijastamaton kerros,mutta joita ei ole muulla
tavalla valmistettu

7005 10

– ilman lankavahvistusta oleva lasi, jossa on ab
sorboiva, heijastava taiheijastamaton kerros

7005 10 05 – – jossa on heijastamaton kerros
– – muu, paksuus

Euroopan unionin virallinen lehti

7005

– muu lasi ilman lankavahvistusta
7005 21

– – massana kauttaaltaan värjätty, samennettu,
verholasiksi tehty taiainoastaan pinnalta
hiottu

L 250/831

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7005 29 25 – – – paksuus enintään 3,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 29 35 – – – paksuus suurempi kuin 3,5 mm mutta
enintään 4,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 29 80 – – – paksuus suurempi kuin 4,5 mm

Teollisuus

2%

A

A

7005 30 00 – lankavahvisteinen lasi (lankalasi)

Teollisuus

2%

A

A

7006 00 10 – optinen lasi

Teollisuus

3%

A

A

7006 00 90 – muu

Teollisuus

3%

A

A

7005 29

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/832

Toimiala

CN 2014

– – muu

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

7006 00

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi,taivutettu,
reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu
taimuulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä
muihin aineisiinyhdistetty

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7007 11 10 – – – kooltaan ja muodoltaan sopiva asennetta
vaksi moottoriajoneuvoihin

Teollisuus

3%

A

A

7007 11 90 – – – muu

Teollisuus

3%

A

A

7007 19 10 – – – emaloitu

Teollisuus

3%

A

A

7007 19 20 – – – massana kauttaaltaan värjätyt, samennetut,
verholasiksi tehdyt taijossa on absorboiva
tai heijastava kerros

Teollisuus

3%

A

A

7007 19 80 – – – muu

Teollisuus

3%

A

A

7007 21 20 – – – kooltaan ja muodoltaan sopiva asennetta
vaksi moottoriajoneuvoihin

Teollisuus

3%

A

A

7007 21 80 – – – muu

Teollisuus

3%

A

A

7007

Tavaran kuvaus

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi

– – kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
ajoneuvoihin,ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai
aluksiin

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

7007 19

FI

– karkaistu varmuuslasi
7007 11

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– laminoitu varmuuslasi
7007 21

– – kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi
ajoneuvoihin,ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai
aluksiin

L 250/833

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

7008 00 81 – – jotka koostuvat kahdesta lasilevystä, joiden
reunat on ilmatiiviistiyhdistetty ja joiden vä
lissä on kerros ilmaa, muita kaasuja taityhjiö

Teollisuus

3%

A

A

7008 00 89 – – muu

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

4%

A

A

7009 91 00 – – kehystämättömät

Teollisuus

4%

A

A

7009 92 00 – – kehystetyt

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Tavaran kuvaus

7007 29 00 – – muu
Monikerroksiset eristyslasielementit

7008 00 20 – massana kauttaaltaan värjätyt, samennetut, ver
holasiksi tehdyt taijoissa on absorboiva tai hei
jastava kerros

FI

7008 00

Huomautukset

L 250/834

Toimiala

CN 2014

– muut

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät, myös
taustapeilit

7009 10 00 – ajoneuvojen taustapeilit

Euroopan unionin virallinen lehti

7009

– muut

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, am
pullit ja muutastiat, jollaisia käytetään tavaroiden
kuljetukseen tai pakkaamiseen;lasiset säilöntätölkit;
lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet
16.9.2016

7010 10 00 – ampullit

Tavaran kuvaus

7010 20 00 – tulpat, kannet ja muut sulkimet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

– muut

Huomautukset

FI

7010 90

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

7010 90 10 – – säilöntätölkit (steriloimistölkit)
– – muut
7010 90 21 – – – lasiputkista valmistetut

7010 90 31 – – – –
––––

vähintään 2,5 l
pienempi kuin 2,5 l

–––––

juomia tai elintarvikkeita varten

––––––

pullot

–––––––

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut, nimellisvetoisuus

väritöntä lasia, nimellisvetoisuus
vähintään 1 l

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 43 – – – – – – – –

suurempi kuin 0,33 l, mutta
pienempi kuin 1 l

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 45 – – – – – – – –

vähintään 0,15 l, mutta enin
tään 0,33 l

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 47 – – – – – – – –

pienempi kuin 0,15 l

Teollisuus

5%

A

A

L 250/835

7010 90 41 – – – – – – – –

Tavaran kuvaus

–––––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

väritöntä lasia, nimellisvetoisuus
Teollisuus

5%

A

A

7010 90 53 – – – – – – – –

suurempi kuin 0,33 l, mutta
pienempi kuin 1 l

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 55 – – – – – – – –

vähintään 0,15 l, mutta enin
tään 0,33 l

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 57 – – – – – – – –

pienempi kuin 0,15 l

Teollisuus

5%

A

A

muut, nimellisvetoisuus

7010 90 61 – – – – – – –

vähintään 0,25 l

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 67 – – – – – – –

pienempi kuin 0,25 l

Teollisuus

5%

A

A

–––––

farmaseuttisia tuotteita varten, nimel
lisvetoisuus

7010 90 71 – – – – – –

suurempi kuin 0,055 l

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 79 – – – – – –

enintään 0,055 l

Teollisuus

5%

A

A

–––––

Euroopan unionin virallinen lehti

vähintään 1 l

FI

7010 90 51 – – – – – – – –

––––––

Huomautukset

L 250/836

CN 2014

muita tuotteita varten
väritöntä lasia

Teollisuus

5%

A

A

7010 90 99 – – – – – –

värillistä lasia

Teollisuus

5%

A

A

16.9.2016

7010 90 91 – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7011 10 00 – sähkövalaistusta varten

Teollisuus

4%

A

A

7011 20 00 – katodisädeputkia varten

Teollisuus

4%

A

A

7011 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

11 %

A

A

7013 22 10 – – – käsin aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 22 90 – – – koneellisesti aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 28 10 – – – käsin aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 28 90 – – – koneellisesti aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7011

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Sähkölamppujen, katodisädeputkien ja niiden kal
taisten tavaroidenavonaiset lasikuvut ja niiden la
siosat, ilman asennuksia
FI

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toa
letti- taitoimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen
kaltaiseen tarkoitukseen (muutkuin nimikkee
seen 7010 tai 7018 kuuluvat)

7013 10 00 – lasikeramiikkaa
– jalalliset juomalasit, muuta kuin lasikeramiikkaa
7013 22

7013 28

Euroopan unionin virallinen lehti

7013

– – lyijykristallia

– – muut

L 250/837

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/838

CN 2014

– muut juomalasit, muuta kuin lasikeramiikkaa
– – lyijykristallia

FI

7013 33

– – – käsin aloitetut
7013 33 11 – – – –

hiotut tai muulla tavalla koristellut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 33 19 – – – –

muut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 33 91 – – – –

hiotut tai muulla tavalla koristellut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 33 99 – – – –

muut

Teollisuus

11 %

A

A

Teollisuus

11 %

A

A

7013 37

– – muut

7013 37 10 – – – karkaistua lasia

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – koneellisesti aloitetut

– – – muut
––––

käsin aloitetut

7013 37 51 – – – – –

hiotut tai muulla tavalla koristellut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 37 59 – – – – –

muut

Teollisuus

11 %

A

A

––––

koneellisesti aloitetut
hiotut tai muulla tavalla koristellut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 37 99 – – – – –

muut

Teollisuus

11 %

A

A

16.9.2016

7013 37 91 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7013 41 10 – – – käsin aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 41 90 – – – koneellisesti aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 42 00 – – lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enin
tään 5 × 10–6/K 0–300 celsiusasteen lämpö
tila-alueella

Teollisuus

11 %

A

A

Teollisuus

11 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä
(muut kuin juomalasit)tai keittiöesineinä, muuta
kuin lasikeramiikkaa
FI

7013 41

– – muut

7013 49 10 – – – karkaistua lasia
– – – muut
7013 49 91 – – – –

käsin aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 49 99 – – – –

koneellisesti aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 91 10 – – – käsin aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 91 90 – – – koneellisesti aloitetut

Teollisuus

11 %

A

A

7013 99 00 – – muut

Teollisuus

11 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

7013 49

– – lyijykristallia

– muut lasiesineet
7013 91

– – lyijykristallia

L 250/839

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

7015 10 00 – lasit näköä korjaaviin silmälaseihin

Teollisuus

3%

A

A

7015 90 00 – muut

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

7016 90 10 – – lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset ta
varat

Teollisuus

3%

A

A

7016 90 40 – – harkot ja tiilet, jollaisia käytetään rakennuk
siin ja muihinrakenteisiin

Teollisuus

3 % MIN
1,2 EUR/
100 kg/br

A

A

Tavaran kuvaus

7014 00 00 Lasiesineet merkinantoa varten ja optiset lasiele
mentit (muut kuinnimikkeen 7015 tavarat), opti
sesti työstämättömät

Huomautukset

L 250/840

Toimiala

CN 2014

FI

7015

Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitava
rat, myöslankavahvisteiset, jollaisia käytetään ra
kennuksiin ja muihinrakenteisiin; lasikuutiot ja la
sinpalaset, myös alustalla,mosaiikkityöhön tai sen
kaltaiseen koristetarkoitukseen;lyijykehysteiset ik
kunat ja niiden kaltaiset tavarat; solu- taivaahtolasi
laattoina, levyinä, eristysvaippoina tai niiden kaltai
sessamuodossa

7016 10 00 – lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alustalla, mo
saiikkityöhön tai senkaltaiseen koristetarkoituk
seen
7016 90

Euroopan unionin virallinen lehti

7016

Kellonlasit ja niiden kaltaiset lasit, lasit näköä kor
jaamattomiin taikorjaaviin silmälaseihin, kuperat,
taivutetut, koverretut taivastaavalla tavalla muotoil
lut, optisesti työstämättömät; ontotlasipallot ja nii
den segmentit, tällaisten lasien valmistukseenkäy
tettävät

– muut

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

3 % MIN
1,2 EUR/
100 kg/br

A

A

Teollisuus

3%

A

A

7017 20 00 – muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on
enintään 5 ×10–6/K 0–300 celsiusasteen lämpö
tila-alueella

Teollisuus

3%

A

A

7017 90 00 – muut

Teollisuus

3%

A

A

7018 10 11 – – – hiotut ja mekaanisesti kiillotetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7018 10 19 – – – muut

Teollisuus

7%

A

A

7018 10 30 – – luonnonhelmien jäljitelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Teollisuus

7017 10 00 – sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksi
dia

7016 90 70 – – muu

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

FI

7017

Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja far
maseuttisetlasiesineet, myös asteikolla varustetut
tai täsmätyt

Lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalo
kivien jäljitelmät janiiden kaltaiset pienet lasitava
rat ja niistä valmistetut esineet, muutkuin epäaidot
korut; lasisilmät, muut kuin proteesit; pienoispat
saat jamuut koriste-esineet, lasista ns. lampputyönä
tehdyt, muut kuin epäaidotkorut; lasijyväset (mic
rospheres), läpimitta enintään 1 mm

7018 10

– lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolija
lokivien jäljitelmät janiiden kaltaiset pienet lasi
tavarat

Euroopan unionin virallinen lehti

7018

– – lasihelmet

L 250/841

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7018 10 51 – – – hiotut ja mekaanisesti kiillotetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7018 10 59 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

7018 10 90 – – muu

Teollisuus

3%

A

A

7018 20 00 – lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään
1 mm

Teollisuus

3%

A

A

7018 90 10 – – lasisilmät; pienistä lasitavaroista valmistetut
esineet

Teollisuus

3%

A

A

7018 90 90 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

7019 11 00 – – silvotut säikeet, pituus enintään 50 mm

Teollisuus

7%

A

A

7019 12 00 – – jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings)

Teollisuus

7%

A

A

7019 19 10 – – – filamenttia

Teollisuus

7%

A

A

7019 19 90 – – – katkokuitua

Teollisuus

7%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/842

Toimiala

CN 2014

– – jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät

Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tava
rat (esim. lanka,kudotut kankaat)

Euroopan unionin virallinen lehti

7019

– muut

FI

7018 90

– raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämä
tön lanka (rovings),lanka ja silvotut säikeet

7019 19

– – muu

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7019 31 00 – – matot

Teollisuus

7%

A

A

7019 32 00 – – ohutlevyt (voiles)

Teollisuus

5%

A

A

7019 39 00 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

7019 40 00 – jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (ro
vings) valmistetutkudotut kankaat

Teollisuus

7%

A

A

7019 51 00 – – leveys enintään 30 cm

Teollisuus

7%

A

A

7019 52 00 – – leveys suurempi kuin 30 cm, palttinasidos,
paino pienempi kuin 250 g/m2, filamentista,
jossa yksinkertainen lanka onenintään 136 te
xiä

Teollisuus

7%

A

A

7019 59 00 – – muu

Teollisuus

7%

A

A

7019 90 00 – muut

Teollisuus

7%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– ohutlevy (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset
kutomattomattuotteet

Euroopan unionin virallinen lehti

7020 00

FI

– muut kudotut kankaat

Muut lasitavarat

7020 00 05 – kvartsireaktoriputket ja -pidikkeet, puolijohdeai
neiden tuotantoontarkoitettuihin diffuusio- ja
hapetusuuneihin asennettaviksitarkoitetut

7020 00 07 – – viimeistelemättömät

L 250/843

– termospullojen ja muiden termosastioiden lasi
säiliöt

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6%

A

A

7020 00 10 – – sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua pii
dioksidia

Teollisuus

3%

A

A

7020 00 30 – – lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enin
tään 5 × 10–6/K 0–300 celsiusasteen lämpö
tila-alueella

Teollisuus

3%

A

A

7020 00 80 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7020 00 08 – – valmiit

XIV JAKSO – LUONNONHELMET JA VILJELLYT
HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOME
TALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT ME
TALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUTTAVARAT;
EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT

71

71 RYHMÄ – LUONNONHELMET JA VILJELLYT
HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOME
TALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT ME
TALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUTTAVARAT;
EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT

Euroopan unionin virallinen lehti

XIV

FI

– muut

Huomautukset

L 250/844

Toimiala

CN 2014

I. LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET
SEKÄ JALO- JA PUOLIJALOKIVET
7101

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, myös valmiste
tut tai lajitellut,mutta eivät asennetut, kiinnitetyt
tai lankaan pujotetut; luonnonhelmettai viljellyt
helmet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti
lankaanpujotetut
16.9.2016

7101 10 00 – luonnonhelmet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7101 21 00 – – valmistamattomat

Teollisuus

Vapaa

A

A

7101 22 00 – – valmistetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7102 21 00 – – valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, hal
kaistut tairaakahiotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7102 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7102 31 00 – – valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, hal
kaistut tairaakahiotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7102 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– viljellyt helmet

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut
tai kiinnitetyt

7102 10 00 – lajittelemattomat

– muut kuin teollisuustimantit

Euroopan unionin virallinen lehti

– teollisuustimantit

7103

FI

7102

Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet,
myös valmistetut tailajitellut, mutta eivät asenne
tut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut;lajittelematto
mat jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijaloki
vet,kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lan
kaan pujotetut
L 250/845

7103 10 00 – valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai kar
keasti muotoillut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7103 91 00 – – rubiinit, safiirit ja smaragdit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7103 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7104 10 00 – pietsosähköinen kvartsi

Teollisuus

Vapaa

A

A

7104 20 00 – muut, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut
tai karkeastimuotoillut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7104 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7105 10 00 – timanteista saatu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7105 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/846

Toimiala

CN 2014

– muulla tavalla valmistetut

Luonnon- tai synteettisistä jalo- ja puolijalokivistä
saatu pöly jajauhe

Euroopan unionin virallinen lehti

7105

Synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijaloki
vet, myösvalmistetut tai lajitellut, mutta eivät asen
netut, kiinnitetyt tailankaan pujotetut; lajittelemat
tomat synteettiset tai rekonstruoidutjalo- ja puoli
jalokivet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti
lankaan pujotetut

FI

7104

II. JALOMETALLIT JA JALOMETALLILLA PLETE
ROIDUT METALLIT
7106

7106 10 00 – jauhe

16.9.2016

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muok
kaamattomana,puolivalmisteena tai jauheena

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7106 91 00 – – muokkaamaton

Teollisuus

Vapaa

A

A

7106 92 00 – – puolivalmisteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

7107 00 00 Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää val
mistettu kuinpuolivalmisteena

Teollisuus

Vapaa

A

A

7108 11 00 – – jauhe

Teollisuus

Vapaa

A

A

7108 12 00 – – muu muokkaamaton

Teollisuus

Vapaa

A

A

7108 13 10 – – – tangot, lanka ja profiilit; laatat; levyt ja nau
hat, joiden paksuustukiainetta lukuun otta
matta on suurempi kuin 0,15 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7108 13 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7108 20 00 – monetaarinen

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muu

– muu kuin monetaarinen

7108 13

Euroopan unionin virallinen lehti

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana,
puolivalmisteena taijauheena

FI

7108

– – muut puolivalmisteet

L 250/847

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7110 19 10 – – – tangot, lanka ja profiilit; laatat; levyt ja nau
hat, joiden paksuustukiainetta lukuun otta
matta on suurempi kuin 0,15 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7110 19 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7110 21 00 – – muokkaamaton ja jauhe

Teollisuus

Vapaa

A

A

7110 29 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7110 31 00 – – muokkaamaton ja jauhe

Teollisuus

Vapaa

A

A

7110 39 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7109 00 00 Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei
enempää valmistettunakuin puolivalmisteena

Huomautukset

L 250/848

Toimiala

CN 2014

FI

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai
jauheena

– platina
7110 11 00 – – muokkaamaton ja jauhe

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

7110 19

– palladium

– rodium

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7110 41 00 – – muokkaamaton ja jauhe

Teollisuus

Vapaa

A

A

7110 49 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7111 00 00 Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta,
ei enempäävalmistettuna kuin puolivalmisteena

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7112 91 00 – – kultaa, myös kullalla pleteroitua metallia, ei
kuitenkaan muitajalometalleja sisältävät lakai
sut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7112 92 00 – – platinaa, myös platinalla pleteroitua metallia,
ei kuitenkaan muitajalometalleja sisältävät la
kaisut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7112 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– iridium, osmium ja rutenium

7112 30 00 – jalometallia tai jalometalliyhdisteitä sisältävä
tuhka

Euroopan unionin virallinen lehti

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metal
lien jätteet jaromu; muu jäte ja romu, jossa on ja
lometallia tai jalometalliyhdisteitä,pääasiassa jalo
metallien talteenottoon tarkoitettu

FI

7112

– muut

L 250/849

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7113 11 00 – – hopeaa, myös muulla jalometallilla pleteroi
tuna tai muulla tavallapinnoitettuna

Teollisuus

2,5 %

A

A

7113 19 00 – – muuta jalometallia, myös jalometallilla plete
roituna tai muulla tavallapinnoitettuna

Teollisuus

2,5 %

A

A

7113 20 00 – jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia

Teollisuus

4%

A

A

7114 11 00 – – hopeaa, myös muulla jalometallilla pleteroi
tuna tai muulla tavallapinnoitettuna

Teollisuus

2%

A

A

7114 19 00 – – muuta jalometallia, myös jalometallilla plete
roituna tai muulla tavallapinnoitettuna

Teollisuus

2%

A

A

7114 20 00 – jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia

Teollisuus

2%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/850

Toimiala

CN 2014

III. KORUT SEKÄ KULTA- JA HOPEASEPÄN
TEOKSET JA MUUT TAVARAT
FI

7113

Korut ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla
pleteroituametallia

– jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai
muulla tavallapinnoitettuna

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalome
tallia taijalometallilla pleteroitua metallia

Euroopan unionin virallinen lehti

7114

– jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai
muulla tavallapinnoitettuna

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7115 10 00 – katalyytit, kankaana tai ristikkoina, platinaa

Teollisuus

Vapaa

A

A

7115 90 00 – muut

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7116 20 11 – – kaulanauhat, rannerenkaat ja muut kokonaan
luonnon jalokivistä tailuonnon puolijaloki
vistä valmistetut esineet, ainoastaan lankaan
pujotetut, ilman kiinnikkeitä tai muita tarvik
keita

Teollisuus

Vapaa

A

A

7116 20 80 – – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

7117 11 00 – – kalvosinnapit ja niiden kaltaiset irtonapit

Teollisuus

4%

A

A

7117 19 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

7115

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroi
tua metallia
FI

7116

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai
viljellyistä helmistätai luonnon-, synteettisistä tai
rekonstruoiduista jalo- taipuolijalokivistä

7116 20

7117

– valmistettu luonnon-, synteettisistä tai rekonst
ruoiduista jalo- taipuolijalokivistä

Euroopan unionin virallinen lehti

7116 10 00 – valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä hel
mistä

Epäaidot korut
– epäjaloa metallia, myös hopeoidut, kullatut tai
platinoidut

L 250/851

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

7118 10 00 – metallirahat (muut kuin kultarahat), jotka eivät
ole laillisiamaksuvälineitä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7118 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7201 10 11 – – – jossa on enintään 1 painoprosentti piitä

Teollisuus

1,7 %

A

A

7201 10 19 – – – jossa on enemmän kuin 1 painoprosentti
piitä

Teollisuus

1,7 %

A

A

7201 10 30 – – jossa on vähintään 0,1 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 0,4 painoprosenttia mangaa
nia

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

7117 90 00 – muut
Metallirahat

XV JAKSO – EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJA
LOSTA METALLISTA VALMISTETUTTAVARAT

72

72 RYHMÄ – RAUTA JA TERÄS

Euroopan unionin virallinen lehti

XV

FI

7118

I. RAAKA-AINEET; RAKEINA TAI JAUHEENA
OLEVAT TUOTTEET
7201

Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä
tai muussaalkumuodossa

7201 10

– seostamaton harkkorauta, jossa on enintään
0,5 painoprosenttia fosforia

Huomautukset

L 250/852

Toimiala

CN 2014

– – jossa on vähintään 0,4 painoprosenttia man
gaania

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7201 10 90 – – jossa on vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia
mangaania

Teollisuus

Vapaa

A

A

7201 20 00 – seostamaton harkkorauta, jossa on enemmän
kuin 0,5 painoprosenttia fosforia

Teollisuus

2,2 %

A

A

7201 50 10 – – seostettu harkkorauta, jossa on vähintään
0,3 painoprosenttia, muttaenintään 1 paino
prosentti titaania ja vähintään 0,5 painopro
senttia,mutta enintään 1 painoprosentti vana
diinia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7201 50 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

7202 11 20 – – – jonka rakeiden koko on enintään 5 mm ja
mangaanipitoisuus suurempi kuin 65 pai
noprosenttia

Teollisuus

2,7 %

A

A

7202 11 80 – – – muu

Teollisuus

2,7 %

A

A

7202 19 00 – – muu

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

5,7 %

A

A

7201 50

– seostettu harkkorauta; peilirauta

Ferroseokset
– ferromangaani

7202 11

– – jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia
hiiltä

Euroopan unionin virallinen lehti

7202

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– ferropii
L 250/853

7202 21 00 – – jossa on enemmän kuin 55 painoprosentti
piitä

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7202 29 10 – – – jossa on vähintään 4 painoprosenttia,
mutta enintään 10 painoprosenttia magne
siumia

Teollisuus

5,7 %

A

A

7202 29 90 – – – muu

Teollisuus

5,7 %

A

A

7202 30 00 – ferropiimangaani

Teollisuus

3,7 %

A

A

7202 41 10 – – – jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia,
mutta enintään 6 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

4%

A

A

7202 41 90 – – – jossa on enemmän kuin 6 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

4%

A

A

7202 49 10 – – – jossa on enintään 0,05 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

7%

A

A

7202 49 50 – – – jossa on enemmän kuin 0,05 painoprosent
tia mutta enintään 0,5 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

7%

A

A

7202 49 90 – – – jossa on enemmän kuin 0,5 painoprosent
tia mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

7%

A

A

7202 50 00 – ferropiikromi

Teollisuus

2,7 %

A

A

7202 60 00 – ferronikkeli

Teollisuus

Vapaa

A

A

7202 29

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/854

Toimiala

CN 2014

– – muu

FI

– ferrokromi

7202 49

– – jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia
hiiltä

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

7202 41

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7202 70 00 – ferromolybdeeni

Teollisuus

2,7 %

A

A

7202 80 00 – ferrovolframi ja ferropiivolframi

Teollisuus

Vapaa

A

A

7202 91 00 – – ferrotitaani ja ferropiititaani

Teollisuus

2,7 %

A

A

7202 92 00 – – ferrovanadiini

Teollisuus

2,7 %

A

A

7202 93 00 – – ferroniobium

Teollisuus

Vapaa

A

A

7202 99 10 – – – ferrofosfori

Teollisuus

Vapaa

A

A

7202 99 30 – – – ferropiimagnesium

Teollisuus

2,7 %

A

A

7202 99 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7203 10 00 – rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rau
tapohjaisettuotteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

7203 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

7203

Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rauta
pohjaiset tuotteet sekämuut huokoiset rautapohjai
set tuotteet, säännöttöminä kappaleina,pelletteinä
tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puh
taus onvähintään 99,94 painoprosenttia, säännöt
töminä kappaleina, pelletteinätai niiden kaltaisessa
muodossa

Rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut
harkot, rautaa taiterästä

L 250/855

7204

– – muu

Euroopan unionin virallinen lehti

7202 99

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7204 21 10 – – – jossa on vähintään 8 painoprosenttia nikke
liä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7204 21 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7204 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7204 30 00 – tinatun raudan tai teräksen jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7204 10 00 – valuraudan jätteet ja romu

Huomautukset

L 250/856

Toimiala

CN 2014

– seosteräksen jätteet ja romu
FI

7204 21

– – ruostumatonta terästä

7204 41

– – sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimis
jätteet, hiomajätteet,sahausjätteet, viilajauho,
purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet,myös
paaleina

7204 41 10 – – – sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuori
misjätteet, hiomajätteet,sahausjätteet ja vii
lajauho

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut jätteet ja romu

– – – purseet, jäysteet ja leikkausjätteet
7204 41 91 – – – –

paaleina

Teollisuus

Vapaa

A

A

7204 41 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7204 49

– – muut

7204 49 10 – – – paloiteltuna

7204 49 30 – – – –

paaleina

16.9.2016

– – – muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7205 21 00 – – seosterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7205 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7206 10 00 – valanteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

7206 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7204 49 90 – – – –

muut

7204 50 00 – romusta sulatetut harkot
7205

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa
tai terästä

7205 10 00 – rakeet
– jauheet

7206

7207

Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa
alkumuodossa (eikuitenkaan nimikkeen 7203
rauta)

Euroopan unionin virallinen lehti

II. RAUTA JA SEOSTAMATON TERÄS

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä
– joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia
hiiltä

7207 11

– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, leveyspienempi kuin kaksi kertaa
paksuus

7207 11 11 – – – –

automaattiterästä

L 250/857

– – – valssatut tai jatkuvavaletut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7207 11 14 – – – – –

paksuus enintään 130 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 11 16 – – – – –

paksuus suurempi kuin 130 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 12 10 – – – valssatut tai jatkuvavaletut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 12 90 – – – taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

––––

muut

suorakaiteen

– – muut
– – – poikkileikkaukseltaan ympyrän tai moni
kulmion muotoiset

7207 19 12 – – – –

valssatut tai jatkuvavaletut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 19 19 – – – –

taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 19 80 – – – muut
7207 20

Euroopan unionin virallinen lehti

7207 19

– – muut poikkileikkaukseltaan
(muun kuin neliön)muotoiset

FI

7207 11 90 – – – taotut
7207 12

Huomautukset

L 250/858

Tavaran kuvaus

CN 2014

– joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä
– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset, leveyspienempi kuin kaksi kertaa
paksuus

7207 20 11 – – – –

automaattiterästä

16.9.2016

– – – valssatut tai jatkuvavaletut

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

muut, joissa on
vähintään 0,25 painoprosenttia, mutta
vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 20 17 – – – – –

vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 20 32 – – – valssatut tai jatkuvavaletut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 20 39 – – – taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 20 52 – – – valssatut tai jatkuvavaletut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 20 59 – – – taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 20 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7207 20 19 – – – taotut
– – muut poikkileikkaukseltaan
(muun kuin neliön)muotoiset

FI

7207 20 15 – – – – –

suorakaiteen
Euroopan unionin virallinen lehti

– – poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikul
mion muotoiset

7208

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, le
veys vähintään600 mm, kuumavalssatut, pleteroi
mattomat ja muulla tavalla metallillatai muulla ai
neella pinnoittamattomat

7208 10 00 – kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavals
satut,pintakuviolliset

7208 25 00 – – paksuus vähintään 4,75 mm

L 250/859

– muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut,peitatut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7208 26 00 – – paksuus vähintään 3 mm, mutta pienempi
kuin 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 27 00 – – paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 36 00 – – paksuus suurempi kuin 10 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 37 00 – – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 38 00 – – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 39 00 – – paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 40 00 – kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut,pintakuviolliset

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/860

Toimiala

CN 2014

FI

– muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut
kuin kuumavalssatut
7208 51

– – paksuus suurempi kuin 10 mm

7208 51 20 – – – paksuus suurempi kuin 15 mm
– – – paksuus suurempi kuin 10 mm mutta enin
tään 15 mm, leveys
vähintään 2 050 mm

16.9.2016

7208 51 91 – – – –

Tavaran kuvaus

7208 51 98 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

7208 52 10 – – – neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa
valssatut, leveysenintään 1 250 mm

Huomautukset

FI

7208 52

pienempi kuin 2 050 mm

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – – muut, leveys
vähintään 2 050 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 52 99 – – – –

pienempi kuin 2 050 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 53 10 – – – neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa
valssatut, leveysenintään 1 250 mm ja pak
suus vähintään 4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 53 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 54 00 – – paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 90 20 – – rei'itetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7208 53

7208 90

– – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7208 52 91 – – – –

– muut

L 250/861

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 16 10 – – – ”sähkötekniset”

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 16 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 17 10 – – – ”sähkötekniset”

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 17 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209

Tavaran kuvaus

FI

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, le
veys vähintään600 mm, kylmävalssatut, pleteroi
mattomat ja muulla tavalla metallillatai muulla ai
neella pinnoittamattomat

Huomautukset

L 250/862

Toimiala

CN 2014

– kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävals
satut
7209 15 00 – – paksuus vähintään 3 mm
7209 16

7209 18

– – paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään
1 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7209 17

– – paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pie
nempi kuin 3 mm

– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm

7209 18 10 – – – ”sähkötekniset”
– – – muut
paksuus vähintään 0,35 mm mutta pie
nempi kuin 0,5 mm

16.9.2016

7209 18 91 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 26 10 – – – ”sähkötekniset”

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 26 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 27 10 – – – ”sähkötekniset”

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 27 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 28 10 – – – ”sähkötekniset”

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 28 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 90 20 – – rei'itetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

7209 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7209 18 99 – – – –

paksuus pienempi kuin 0,35 mm

7209 25 00 – – paksuus vähintään 3 mm
7209 26

7209 28

7209 90

– – paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pie
nempi kuin 3 mm

– – paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään
1 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7209 27

FI

– kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kyl
mävalssatut

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm

– muut

L 250/863

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 12 20 – – – läkkipelti

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 12 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 20 00 – lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut
(ternelevyt) (eipleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 30 00 – sähkösinkityt

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 41 00 – – aallotetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 49 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 50 00 – kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla
pinnoitetut (eipleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/864

Toimiala

CN 2014

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, le
veys vähintään600 mm, pleteroidut tai muulla ta
valla metallilla tai muullaaineella pinnoitetut
FI

– tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut)
7210 11 00 – – paksuus vähintään 0,5 mm
7210 12

– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

– muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroi
dut)

– alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut)
16.9.2016

7210 61 00 – – alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei plete
roidut)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 70 10 – – läkkipelti, lakatut; kromioksideilla tai kromilla
ja kromioksideillapinnoitetut (ei pleteroidut),
tuotteet, lakatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 70 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 90 30 – – pleteroidut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 90 40 – – tinatut ja painetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7210 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7211 13 00 – – neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa
valssatut, leveyssuurempi kuin 150 mm ja
paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, il
manpintakuviointia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7211 14 00 – – muut, paksuus vähintään 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7211 19 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7210 69 00 – – muut

7211

– muut

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, le
veys pienempi kuin600 mm, pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muullaaineella pinnoit
tamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

7210 90

– maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut

FI

7210 70

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut

L 250/865

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

L 250/866

CN 2014

– ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut
– – joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosent
tia hiiltä

7211 23 20 – – – ”sähkötekniset”

FI

7211 23

– – – muut
Teollisuus

Vapaa

A

A

7211 23 80 – – – –

paksuus pienempi kuin 0,35 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7211 90 20 – – rei'itetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

7211 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 10 10 – – läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin pinta
käsitelty

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 20 00 – sähkösinkityt

Teollisuus

Vapaa

A

A

7211 29 00 – – muut
7211 90

– muut

7212

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, le
veys pienempi kuin600 mm, pleteroidut tai muulla
tavalla metallilla tai muullaaineella pinnoitetut

7212 10

– tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut)

16.9.2016

paksuus vähintään 0,35 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7211 23 30 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 40 20 – – läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin la
kattu; kromioksideilla taikromilla ja kromiok
sideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet,la
katut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 40 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 50 20 – – kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla
pinnoitetut (eipleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 50 30 – – kromilla tai nikkelillä pinnoitetut (ei pleteroi
dut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 50 40 – – kuparilla pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 50 61 – – – alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei ple
teroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 50 69 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 50 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7212 60 00 – pleteroidut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7212 30 00 – muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroi
dut)

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

7212 40

– muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut)

Euroopan unionin virallinen lehti

7212 50

– maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut

– – alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut)

L 250/867

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7213 10 00 – joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä,
harjoja, uria tai muitamuotopoikkeamia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 20 00 – muut, automaattiterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 91 10 – – – betonin raudoitukseen tarkoitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 91 20 – – – ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/868

Toimiala

CN 2014

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt,
rautaa taiseostamatonta terästä
FI

– muut
– – joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen
ja läpimitta pienempi kuin14 mm

– – – muut
joissa on enintään 0,06 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 91 49 – – – –

joissa on enemmän kuin 0,06 painopro
senttia mutta vähemmän kuin 0,25 pai
noprosenttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 91 70 – – – –

joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia
mutta enintään 0,75 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 91 90 – – – –

joissa on enemmän kuin 0,75 painopro
senttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

16.9.2016

7213 91 41 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

7213 91

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7213 99 10 – – – joissa on vähemmän kuin 0,25 painopro
senttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 99 90 – – – joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 10 00 – taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 20 00 – joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä,
harjoja, uria tai muitamuotopoikkeamia tai joita
on valssauksen jälkeen kierretty

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 30 00 – muut, automaattiterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 91 10 – – – joissa on vähemmän kuin 0,25 painopro
senttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 91 90 – – – joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7213 99

Huomautukset

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei
enempää valmistetutkuin taotut, kuumavalssatut,
kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkinmyös
tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty

FI

7214

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

7214 91

– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
kuin neliön) muotoinen

(muun

L 250/869

7214 99

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – muut

7214 99 10 – – – –
––––

betonin raudoitukseen tarkoitetut

FI

– – – joissa on vähemmän kuin 0,25 painopro
senttia hiiltä

muut, joiden poikkileikkaus on ympyrän
muotoinen ja läpimitta
vähintään 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 99 39 – – – – –

pienempi kuin 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 99 50 – – – –

muut

– – – joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia
hiiltä
––––

joiden poikkileikkaus on ympyrän muo
toinen ja läpimitta

7214 99 71 – – – – –

vähintään 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 99 79 – – – – –

pienempi kuin 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7214 99 95 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

7214 99 31 – – – – –

7215

Huomautukset

L 250/870

CN 2014

muut

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä
16.9.2016

7215 10 00 – automaattiterästä, ei enempää valmistettu kuin
kylmänä muokatut taikylmänä viimeistellyt

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7215 50 11 – – – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun
kuin neliön) muotoiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

7215 50 19 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7215 50 80 – – joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7215 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 21 00 – – L-profiilit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 22 00 – – T-profiilit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7215 50

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänäviimeistellyt
FI

– – joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosent
tia hiiltä

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 10 00 – U-, I- ja H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut,kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut, korkeus pienempi kuin 80 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7216

– L- ja T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut,kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut, korkeus pienempi kuin 80 mm

L 250/871

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7216 31 10 – – – korkeus vähintään 80 mm mutta enintään
220 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 31 90 – – – korkeus suurempi kuin 220 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/872

Toimiala

CN 2014

– U-, I- ja H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut,kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut, korkeus vähintään 80 mm
FI

7216 31

– – I-profiilit
– – – korkeus vähintään 80 mm mutta enintään
220 mm

7216 32 11 – – – –

joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 32 19 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

7216 32

– – U-profiilit

– – – korkeus suurempi kuin 220 mm
7216 32 91 – – – –

joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 32 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 33

– – H-profiilit
16.9.2016

7216 33 10 – – – korkeus vähintään 80 mm mutta enintään
180 mm

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 40 10 – – L-profiilit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 40 90 – – T-profiilit

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 50 91 – – – palkoprofiilit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 50 99 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 61 10 – – – C-, L-, U-, Z-, omega- tai päästään avoimet
profiilit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 61 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7216 33 90 – – – korkeus suurempi kuin 180 mm

– muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut,kuumavedetyt tai kuumapursotetut

7216 50 10 – – joiden poikkileikkaus mahtuu neliöön, jonka
sivu on 80 mm
– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

7216 50

– L- ja T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut,kuumavedetyt tai kuumapurso
tetut, korkeus vähintään 80 mm

FI

7216 40

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– profiilit, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänäviimeistellyt
7216 61

– – levyvalmisteista valmistetut

L 250/873

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 91 10 – – – profiloidut levyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 91 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7216 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7216 69 00 – – muut

7216 91

FI

– muut

Huomautukset

L 250/874

Toimiala

CN 2014

– – kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt
levyvalmisteista

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä

7217 10

– pinnoittamaton, myös kiillotettu
– – jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosent
tia hiiltä

7217 10 10 – – – poikkileikkauksen suurin läpimitta pie
nempi kuin 0,8 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7217

– – – poikkileikkauksen suurin läpimitta vähin
tään 0,8 mm
jossa on valssauksessa syntyneitä syven
nyksiä, harjoja, uria tai muitamuotopoik
keamia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 10 39 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

16.9.2016

7217 10 31 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7217 10 50 – – jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia
mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 10 90 – – jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 20 10 – – – poikkileikkauksen suurin läpimitta pie
nempi kuin 0,8 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 20 30 – – – poikkileikkauksen suurin läpimitta vähin
tään 0,8 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 20 50 – – jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia
mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 20 90 – – jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 30 41 – – – kuparilla pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 30 49 – – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

7217 20

– sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)
– – jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosent
tia hiiltä
Euroopan unionin virallinen lehti

7217 30

– muulla epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei plete
roitu)
– – jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosent
tia hiiltä

L 250/875

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7217 30 50 – – jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia
mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 30 90 – – jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 90 20 – – jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosent
tia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 90 50 – – jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia
mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia
hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7217 90 90 – – jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7218 91 10 – – – jossa on vähintään 2,5 painoprosenttia nik
keliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7218 91 80 – – – jossa on vähemmän kuin 2,5 painoprosent
tia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/876

Toimiala

CN 2014

FI

7217 90

– muu

7218

Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alku
muodossa; välituotteet,ruostumatonta terästä

7218 10 00 – valanteet ja muut alkumuodot

Euroopan unionin virallinen lehti

III. RUOSTUMATON TERÄS

– muut
7218 91

– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
kuin neliön) muotoinen

(muun

16.9.2016

7218 99

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

– – – poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset
7218 99 11 – – – –

valssatut tai jatkuvavaletut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7218 99 19 – – – –

taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – – muut
valssatut tai jatkuvavaletut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7218 99 80 – – – –

taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 12 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 12 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm
– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, ke
latut

7219 11 00 – – paksuus suurempi kuin 10 mm
7219 12

7219 13

Euroopan unionin virallinen lehti

7218 99 20 – – – –

– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

– – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm
L 250/877

7219 13 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 14 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 14 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 21 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 21 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 22 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 22 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 23 00 – – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 24 00 – – paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 13 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä
7219 14

– – paksuus pienempi kuin 3 mm

7219 22

– – paksuus suurempi kuin 10 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, ke
laamattomat
7219 21

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/878

Toimiala

CN 2014

– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 32 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 32 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 33 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 33 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 34 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 34 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut

7219 32

7219 34

7219 35

– – paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi
kuin 4,75 mm

– – paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pie
nempi kuin 3 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7219 33

FI

7219 31 00 – – paksuus vähintään 4,75 mm

– – paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään
1 mm

– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm
L 250/879

7219 35 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 90 20 – – rei'itetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

7219 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 11 00 – – paksuus vähintään 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 12 00 – – paksuus pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 20 21 – – – vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 20 29 – – – vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikke
liä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7219 35 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Huomautukset

L 250/880

Toimiala

CN 2014

FI

7219 90

7220

– muut

– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut

7220 20

– ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut

Euroopan unionin virallinen lehti

Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pie
nempi kuin 600 mm

– – paksuus vähintään 3 mm, joissa on

– – paksuus suurempi kuin 0,35 mm mutta pie
nempi kuin 3 mm
16.9.2016

7220 20 41 – – – vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 20 81 – – – vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 20 89 – – – vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikke
liä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 90 20 – – rei'itetty

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7221 00 10 – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7221 00 90 – joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7220 20 49 – – – vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikke
liä
– – paksuus enintään 0,35 mm, joissa on

7220 90

7222

– muut

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt,
ruostumatontaterästä

Euroopan unionin virallinen lehti

7221 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut tangot ruostumatonta terästä; profiilit, ruos
tumatontaterästä
– tangot, ei enempää valmistetut kuin kuumavals
satut, kuumavedetyt taikuumapursotetut

7222 11

– – poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoiset

7222 11 11 – – – –

vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

L 250/881

– – – läpimitta vähintään 80 mm, joissa on

Tavaran kuvaus

7222 11 19 – – – –

vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nik
keliä

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

FI

– – – läpimitta pienempi kuin 80 mm, joissa on
7222 11 81 – – – –

vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 11 89 – – – –

vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nik
keliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 19 10 – – – joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 19 90 – – – joissa on vähemmän kuin 2,5 painopro
senttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 19

– – muut

– tangot, ei enempää valmistetut kuin kylmänä
muokatut tai kylmänäviimeistellyt

Euroopan unionin virallinen lehti

7222 20

Huomautukset

L 250/882

CN 2014

– – poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoiset
– – – läpimitta vähintään 80 mm, joissa on
vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 20 19 – – – –

vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nik
keliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – – läpimitta vähintään 25 mm, mutta vähem
män kuin 80 mm, joissa on
7222 20 21 – – – –

vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

16.9.2016

7222 20 11 – – – –

Tavaran kuvaus

7222 20 29 – – – –

vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nik
keliä

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

FI

– – – läpimitta pienempi kuin 25 mm, joissa on
vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 20 39 – – – –

vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nik
keliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 20 81 – – – vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 20 89 – – – vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikke
liä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 30 51 – – – vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 30 91 – – – vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikke
liä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 30 97 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – muut, joissa on

– muut tangot

Euroopan unionin virallinen lehti

7222 20 31 – – – –

7222 30

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – taotut, joissa on

7222 40

– profiilit
L 250/883

7222 40 10 – – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut,
kuumavedetyt taikuumapursotetut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7222 40 50 – – ei enempää valmistetut kuin kylmänä muoka
tut tai kylmänäviimeistellyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

7222 40 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7223 00 11 – – jossa on vähintään 28 mutta enintään 31 pai
noprosenttia nikkeliä javähintään 20 mutta
enintään 22 painoprosenttia kromia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7223 00 19 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7223 00 91 – – jossa on vähintään 13 mutta enintään 25 pai
noprosenttia kromia javähintään 3,5 mutta
enintään 6 painoprosenttia alumiinia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7223 00 99 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7223 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/884

Toimiala

CN 2014

Lanka, ruostumatonta terästä
– jossa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä

Euroopan unionin virallinen lehti

– jossa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia
nikkeliä

IV. MUU SEOSTERÄS; ONTOT PORATANGOT
SEOSTERÄSTÄ TAI SEOSTAMATONTATE
RÄSTÄ
Muu seosteräs, valanteina tai muussa alkumuo
dossa; välituotteet, muutaseosterästä

7224 10

– valanteet ja muut alkumuodot

7224 10 10 – – työkaluterästä

16.9.2016

7224

Tavaran kuvaus

7224 10 90 – – muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– muut

Huomautukset

FI

7224 90

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

7224 90 02 – – työkaluterästä
– – muut
– – – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai ne
liön muotoiset
valssatut tai jatkuvavaletut

–––––

leveys pienempi kuin kaksi kertaa pak
suus
pikaterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7224 90 05 – – – – – –

joissa on enintään 0,7 painoprosent
tia hiiltä, vähintään 0,5 painopro
senttia mutta enintään 1,2 painopro
senttia
mangaania,
javähintään
0,6 painoprosenttia mutta enintään
2,3 painoprosenttia piitä;joissa on
vähintään 0,0008 painoprosenttia
booria, mutta muiden niihinmah
dollisesti sisältyvien aineiden osuu
det jäävät pienemmiksi kuin tämän
ryhmän 1 huomautuksen f alakoh
dassa mainitut vähimmäismäärät

Teollisuus

Vapaa

A

A

7224 90 07 – – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7224 90 14 – – – – –

muut

L 250/885

7224 90 03 – – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

Tavaran kuvaus

7224 90 18 – – – –

taotut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

––––

FI

– – – muut

valssatut tai jatkuvavaletut

joissa on vähintään 0,9 painoprosent
tia mutta enintään 1,15 painoprosent
tiahiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia
mutta enintään 2 painoprosenttia kro
mia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä
enintään 0,5 painoprosenttia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7224 90 38 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 19 10 – – – kuumavalssatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 19 90 – – – kylmävalssatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225

taotut

Levyvalmisteet, muuta seosterästä, leveys vähintään
600 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

7224 90 31 – – – – –

7224 90 90 – – – –

Huomautukset

L 250/886

CN 2014

– piiseosteista sähköteknistä terästä

7225 11 00 – – raesuunnatut

7225 19

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7225 30 10 – – työkaluterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 30 30 – – pikaterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 30 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 40 12 – – työkaluterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 40 15 – – pikaterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 40 40 – – – paksuus suurempi kuin 10 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 40 60 – – – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enin
tään 10 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 40 90 – – – paksuus pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 30

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavals
satut, kelatut
FI

– muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavals
satut, kelaamattomat

– – muut

7225 50

Euroopan unionin virallinen lehti

7225 40

– muut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssa
tut
L 250/887

7225 50 20 – – pikaterästä

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 91 00 – – sähkösinkityt

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 92 00 – – muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroi
dut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7225 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 19 10 – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 19 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 20 00 – pikaterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7225 50 80 – – muut

Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys pienempi
kuin 600 mm
– piiseosteista sähköteknistä terästä

7226 11 00 – – raesuunnatut
7226 19

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

7226

FI

– muut

Huomautukset

L 250/888

Toimiala

CN 2014

– muut
7226 91

– – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut
16.9.2016

7226 91 20 – – – työkaluterästä

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
paksuus vähintään 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 91 99 – – – –

paksuus pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 99 10 – – – sähkösinkityt

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 99 30 – – – muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei plete
roidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 99 70 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7227 10 00 – pikaterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7227 20 00 – piimangaaniterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7226 92 00 – – ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut
7226 99

7227 90

– – muut

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt,
muutaseosterästä

Euroopan unionin virallinen lehti

7227

FI

7226 91 91 – – – –

– muut

L 250/889

7227 90 10 – – joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia
booria, mutta muiden niihinmahdollisesti si
sältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi
kuin tämänryhmän 1 huomautuksen f alakoh
dassa mainitut vähimmäismäärät

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7227 90 50 – – joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta
enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähin
tään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 2
painoprosenttia kromia, ja jos niissä on mo
lybdeeniä, sitä enintään 0,5 painoprosenttia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7227 90 95 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 10 20 – – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut,
kuumavedetyt taikuumapursotetut; kuuma
valssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut,
eienempää valmistetut kuin pleteroidut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 10 50 – – taotut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Muut tangot, muuta seosterästä; profiilit, muuta
seosterästä; ontotporatangot, seosterästä tai seosta
matonta terästä

7228 10

– tangot, pikaterästä

7228 20

Euroopan unionin virallinen lehti

7228

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/890

Toimiala

CN 2014

– tangot, piimangaaniterästä

7228 20 10 – – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun
kuin neliön) muotoiset,neljältä sivulta kuuma
valssatut
– – muut

16.9.2016

7228 20 91 – – – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt taikuumapursotetut;
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuuma
pursotetut, eienempää valmistetut kuin ple
teroidut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 30 41 – – – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
läpimitta vähintään 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 30 49 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7228 20 99 – – – muut
– muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut, kuumavedetyttai kuumapursotetut

7228 30 20 – – työkaluterästä

FI

7228 30

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta
enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähin
tään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 2
painoprosenttia kromia, ja jos niissä on mo
lybdeeniä, sitä enintään 0,5 painoprosenttia

– – – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
läpimitta
vähintään 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 30 69 – – – –

pienempi kuin 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 30 70 – – – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun
kuin neliön) muotoiset,neljältä sivulta kuu
mavalssatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 30 89 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

L 250/891

7228 30 61 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7228 40 10 – – työkaluterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 40 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 50 20 – – työkaluterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 50 40 – – joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta
enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähin
tään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 2
painoprosenttia kromia, ja jos niissä on mo
lybdeeniä, sitä enintään 0,5 painoprosenttia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 40

– muut tangot, ei enempää valmistetut kuin taotut

– muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kyl
mänä muokatut tai kylmänäviimeistellyt

– – – poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
läpimitta
7228 50 61 – – – –

vähintään 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 50 69 – – – –

pienempi kuin 80 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 60 20 – – työkaluterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 60 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 50 80 – – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

7228 60

Huomautukset

FI

7228 50

Tavaran kuvaus

L 250/892

Toimiala

CN 2014

– muut tangot

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7228 70 10 – – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut,
kuumavedetyt taikuumapursotetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 70 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 80 00 – ontot poratangot

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7229 90 20 – – pikaterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7229 90 50 – – joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia mutta
enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähin
tään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 2
painoprosenttia kromia, ja jos niissä on mo
lybdeeniä, sitä enintään 0,5 painoprosenttia

Teollisuus

Vapaa

A

A

7229 90 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7228 70

– profiilit

Lanka, muuta seosterästä

– muut

73

73 RYHMÄ – RAUTA- JA TERÄSTAVARAT

7301

Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai
osista koottu;hitsatut rauta- tai teräsprofiilit
L 250/893

7301 10 00 – ponttirauta ja -teräs

Euroopan unionin virallinen lehti

7229 20 00 – piimangaaniterästä
7229 90

Huomautukset

FI

7229

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Tavaran kuvaus

7301 20 00 – profiilit

7302 10

– kiskot

7302 10 10 – – virtaa johtavat, joissa on muuta metallia kuin
rautametallia oleviaosia

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – muut
– – – uudet
––––

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai
terästä, kutenkiskot, johtokiskot, hammaskiskot,
vaihteenkielet, risteyskappaleet,vaihdetangot ja
muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapöl
kyt,sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaa
tat, puristuslaatat,liukulaatat, sideraudat ja muut
kiskojen asentamiseen, liittämiseen taikiinnittämi
seen käytettävät erityistavarat

Ohjeellinen tulli

FI

7302

Toimiala

L 250/894

CN 2014

vignole-kiskot

7302 10 22 – – – – –

paino vähintään 36 kg/m

Teollisuus

Vapaa

A

A

7302 10 28 – – – – –

paino pienempi kuin 36 kg/m

Teollisuus

Vapaa

A

A

urakiskot

Teollisuus

Vapaa

A

A

7302 10 50 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7302 10 90 – – – käytetyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

16.9.2016

7302 10 40 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7302 30 00 – vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja
muut raideristeyksientai -vaihteiden osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7302 40 00 – sidekiskot ja aluslaatat

Teollisuus

Vapaa

A

A

7302 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7303 00 10 – putket, jollaisia käytetään painejärjestelmissä

Teollisuus

3,2 %

A

A

7303 00 90 – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 19 10 – – – ulkoläpimitta enintään 168,3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 19 30 – – – ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm
mutta enintään 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 19 90 – – – ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

7303 00

Putket ja profiiliputket, saumattomat,
(muuta kuin valurautaa)tai terästä

rautaa

– putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputki
johdoissa

7304 11 00 – – ruostumatonta terästä
7304 19

Euroopan unionin virallinen lehti

7304

Putket ja profiiliputket, valurautaa

– – muut

L 250/895

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7304 22 00 – – poraputket, ruostumatonta terästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 23 00 – – muut poraputket

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 24 00 – – muut, ruostumatonta terästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 29 10 – – – ulkoläpimitta enintään 168,3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 29 30 – – – ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm
mutta enintään 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 29 90 – – – ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 31 20 – – – tarkkuusputket

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 31 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/896

Toimiala

CN 2014

– vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käy
tetään öljyn tai kaasunporauksessa

– – muut

7304 39

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set, rautaa tai seostamatontaterästä
7304 31

FI

7304 29

– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut

– – muut

16.9.2016

7304 39 10 – – – valmistamattomat, suorat ja seinämiltään
tasapaksuiset, ainoastaansellaisten putkien
valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilai
nenpoikkileikkaus ja eri seinämän paksuus

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaa
suputket)

FI

––––

7304 39 52 – – – – –

sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 39 58 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

––––

muut, ulkoläpimitta
enintään 168,3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 39 93 – – – – –

suurempi kuin 168,3 mm mutta enin
tään 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 39 98 – – – – –

suurempi kuin 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set, ruostumatontaterästä
7304 41 00 – – kylmävedetyt tai kylmävalssatut
7304 49

Euroopan unionin virallinen lehti

7304 39 92 – – – – –

– – muut

7304 49 10 – – – valmistamattomat, suorat ja seinämiltään
tasapaksuiset, ainoastaansellaisten putkien
valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilai
nenpoikkileikkaus ja eri seinämän paksuus

7304 49 93 – – – –

ulkoläpimitta enintään 168,3 mm

L 250/897

– – – muut

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm
mutta enintään 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 49 99 – – – –

ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

FI

7304 49 95 – – – –

Huomautukset

L 250/898

CN 2014

– muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoi
set, muuta seosterästä
7304 51

– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut

7304 51 12 – – – –

enintään 0,5 m

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 51 18 – – – –

suurempi kuin 0,5 m

Teollisuus

Vapaa

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, seoste
rästä, jossa on vähintään 0,9 painoprosent
tia mutta enintään 1,15 painoprosenttia
hiiltä,vähintään 0,5 painoprosenttia mutta
enintään 2 painoprosenttia kromiasekä
mahdollisesti enintään 0,5 painoprosenttia
molybdeenia, pituus

– – – muut
7304 51 81 – – – –

tarkkuusputket

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 51 89 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 59

– – muut

16.9.2016

7304 59 10 – – – valmistamattomat, suorat ja seinämiltään
tasapaksuiset, ainoastaansellaisten putkien
valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilai
nenpoikkileikkaus ja eri seinämän paksuus

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

FI

– – – suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, seoste
rästä, jossa on vähintään 0,9 painoprosent
tia mutta enintään 1,15 painoprosenttia
hiiltä,vähintään 0,5 painoprosenttia mutta
enintään 2 painoprosenttia kromiasekä
mahdollisesti enintään 0,5 painoprosenttia
molybdeenia, pituus
7304 59 32 – – – –

enintään 0,5 m

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 59 38 – – – –

suurempi kuin 0,5 m

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 59 92 – – – –

ulkoläpimitta enintään 168,3 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 59 93 – – – –

ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm
mutta enintään 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7304 59 99 – – – –

ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7305

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

7304 90 00 – muut

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Muut putket (esim. hitsaamalla, niittaamalla tai
vastaavalla tavallasaumatut), joiden poikkileikkaus
on ympyrän muotoinen ja ulkoläpimittasuurempi
kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä
– putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputki
johdoissa
L 250/899

7305 11 00 – – jauhekaarihitsauksella pituussaumahitsatut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7305 12 00 – – muut pituussaumahitsatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7305 19 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7305 20 00 – vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun
porauksessa

Teollisuus

Vapaa

A

A

7305 31 00 – – pituussaumahitsatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7305 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7305 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 11 10 – – – pituussaumahitsatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 11 90 – – – kierrehitsatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 19 10 – – – pituussaumahitsatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 19 90 – – – kierrehitsatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/900

Toimiala

CN 2014

– muut, hitsatut

Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset
tai hitsaamalla,niittaamalla tai vastaavalla tavalla
saumatut), rautaa tai terästä
– putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputki
johdoissa

7306 11

7306 19

Euroopan unionin virallinen lehti

7306

– – hitsatut, ruostumatonta terästä

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7306 21 00 – – hitsatut, ruostumatonta terästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 30 11 – – – enintään 2 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 30 19 – – – suurempi kuin 2 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– vaippa- tai pumppausputket (casing ja tubing),
jollaisia käytetäänöljyn tai kaasun porauksessa
FI

7306 30

– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, rautaa taiseostamatonta terästä
– – tarkkuusputket, seinämän paksuus

– – – kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasu
putket)
7306 30 41 – – – –

sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 30 49 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– – – muut, ulkoläpimitta
––––

enintään 168,3 mm
sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 30 77 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 30 80 – – – –

suurempi kuin 168,3 mm mutta enin
tään 406,4 mm

L 250/901

7306 30 72 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7306 40 20 – – kylmävedetyt tai kylmävalssatut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 40 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 50 20 – – tarkkuusputket

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 50 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 40

– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, ruostumatontaterästä

– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset, muutaseosterästä

– – poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoiset

7306 61 10 – – – ruostumatonta terästä

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin
ympyrän muotoiset
7306 61

Huomautukset

FI

7306 50

Tavaran kuvaus

L 250/902

Toimiala

CN 2014

– – – muut
7306 61 92 – – – –

seinämän paksuus enintään 2 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 61 99 – – – –

seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 69 10 – – – ruostumatonta terästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 69 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7306 69

– – poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän,
suorakaiteen tai neliönmuotoiset

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7307 11 10 – – – jollaisia käytetään painejärjestelmissä

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 11 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 19 10 – – – muokattavaksi soveltuvaa valurautaa

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 19 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 22 10 – – – muhvit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7307 22 90 – – – kulmakappaleet ja taipeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 23 10 – – – kulmakappaleet ja taipeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 23 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307

Tavaran kuvaus

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet,
kulmakappaleet jamuhvit), rautaa tai terästä
FI

– valetut osat
7307 11

– – muokattavaksi soveltumatonta valurautaa

– – muut

– muut, ruostumatonta terästä
7307 21 00 – – laipat
7307 22

7307 23

Euroopan unionin virallinen lehti

7307 19

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit

– – putkenosat tyssähitsausta varten

L 250/903

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7307 29 10 – – – kierteitetyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 29 80 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 92 10 – – – muhvit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7307 92 90 – – – kulmakappaleet ja taipeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 29

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/904

Toimiala

CN 2014

– – muut

FI

– muut
7307 91 00 – – laipat

7307 93

– – kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit

– – putkenosat tyssähitsausta varten
– – – suurin
ulkoinen
609,6 mm

läpimitta

enintään

7307 93 11 – – – –

kulmakappaleet ja taipeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 93 19 – – – –

muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

– – – suurin
ulkoinen
609,6 mm

läpimitta

Euroopan unionin virallinen lehti

7307 92

enintään

kulmakappaleet ja taipeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 93 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

16.9.2016

7307 93 91 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7307 99 10 – – – kierteitetyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

7307 99 80 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

7308 10 00 – sillat ja siltaelementit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7308 20 00 – tornit ja ristikkomastot

Teollisuus

Vapaa

A

A

7308 30 00 – ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset jakarmit sekäkynnykset

Teollisuus

Vapaa

A

A

7308 40 00 – rakennustelineissä, kaivoksissa tai vastaaviin tu
kemistarkoituksiinkäytettävät varusteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7307 99

– – muut

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdas
valmisteisetrakennukset) ja rakenteiden osat (esim.
sillat ja siltaelementit,sulkuportit, tornit, ristikko
mastot, katot, kattorakenteet, ovet,ikkunat, oven
karmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset,ik
kunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai te
rästä levyt,tangot, profiilit, putket ja niiden kaltai
set tavarat, rakenteissakäytettäviksi valmistetut,
rautaa tai terästä

Euroopan unionin virallinen lehti

7308 90

Huomautukset

FI

7308

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut
– – yksinomaan tai pääasiallisesti levyä
L 250/905

7308 90 51 – – – paneelit, joissa on kaksi profiloidusta le
vystä valmistettua sivua,joiden välissä on
eristävä sisus

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7308 90 59 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7308 90 98 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

7309 00 51 – – – enemmän kuin 100 000 litraa

Teollisuus

2,2 %

A

A

7309 00 59 – – – enintään 100 000 litraa

Teollisuus

2,2 %

A

A

7309 00 90 – kiinteitä aineita varten

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

7309 00

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat,
kaikkia aineita(ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nestey
tettyjä kaasuja) varten, rautaatai terästä, enemmän
kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tailämpöe
ristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai
jäähdytysvarusteita

– nesteitä varten
7309 00 30 – vuoratut tai lämpöeristetyt
– – muut, vetoisuus

Euroopan unionin virallinen lehti

7309 00 10 – kaasuja (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytet
tyjä kaasuja)varten

7310

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/906

Toimiala

CN 2014

Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja nii
den kaltaisetsäilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei
kuitenkaan tiivistettyjä tainesteytettyjä kaasuja) var
ten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraavetävät,
myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman me
kaanisia tailämmitys- tai jäähdytysvarusteita
16.9.2016

7310 10 00 – vähintään 50 litraa vetävät

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7310 21 11 – – – ruoan säilyttämiseen tarkoitetut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7310 21 19 – – – juomien säilyttämiseen tarkoitetut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– vähemmän kuin 50 litraa vetävät
– – tölkit, jotka on tarkoitettu suljettaviksi juotta
malla taitaivesaumaamalla

FI

7310 21

– – – muut, seinämän paksuus
pienempi kuin 0,5 mm

Teollisuus

2,7 %

A

A

7310 21 99 – – – –

vähintään 0,5 mm

Teollisuus

2,7 %

A

A

7310 29 10 – – – seinämän paksuus pienempi kuin 0,5 mm

Teollisuus

2,7 %

A

A

7310 29 90 – – – seinämän paksuus vähintään 0,5 mm

Teollisuus

2,7 %

A

A

7311 00 11 – – – vähemmän kuin 20 litraa vetävät

Teollisuus

2,7 %

A

A

7311 00 13 – – – vähintään 20 litraa mutta enintään 50 litraa
vetävät

Teollisuus

2,7 %

A

A

7310 29

7311 00

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

7310 21 91 – – – –

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten,
rautaa taiterästä
– saumattomat
– – jotka kestävät vähintään 165 baarin painetta

L 250/907

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7311 00 19 – – – enemmän kuin 50 litraa vetävät

Teollisuus

2,7 %

A

A

7311 00 30 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7311 00 91 – – vähemmän kuin 1 000 litraa vetävät

Teollisuus

2,7 %

A

A

7311 00 99 – – vähintään 1 000 litraa vetävät

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/908

Toimiala

CN 2014

– muut

Säikeislanka, köysi, kaapeli, punottu nauha, silmu
kat ja niidenkaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, il
man sähköeristystä

7312 10

– säikeislanka, köysi ja kaapeli

7312 10 20 – – ruostumatonta terästä
– – muut, poikkileikkauksen suurin läpimitta

Euroopan unionin virallinen lehti

7312

– – – enintään 3 mm
7312 10 41 – – – –

kupari-sinkkiseoksella (messingillä) pin
noitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7312 10 49 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – – suurempi kuin 3 mm

7312 10 61 – – – – –

säikeislanka
pinnoittamaton

16.9.2016

––––

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

pinnoitettu
sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7312 10 69 – – – – – –

muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

köysi ja kaapeli (myös lukitut köydet)

–––––

Teollisuus

Vapaa

A

A

7312 10 83 – – – – – –

suurempi kuin 12 mm mutta enin
tään 24 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7312 10 85 – – – – – –

suurempi kuin 24 mm mutta enin
tään 48 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7312 10 89 – – – – – –

suurempi kuin 48 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7312 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7313 00 00 Piikkilanka rautaa tai terästä; kierretty vanne tai
kierrettyyksinkertainen lattalanka, myös piikein,
sekä löyhästi kierrettykaksisäikeinen lanka, jollaisia
käytetään aitauslankana, rautaa taiterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

muu

L 250/909

suurempi kuin 3 mm mutta enin
tään 12 mm

Euroopan unionin virallinen lehti

pinnoittamaton tai ainoastaan sinkillä
pinnoitettu (ei pleteroitu),poikkileik
kauksen suurin läpimitta

7312 10 81 – – – – – –

7312 10 98 – – – – –

FI

7312 10 65 – – – – – –

––––

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7314 12 00 – – päätön kangas, koneita ja laitteita varten,
ruostumatonta terästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 14 00 – – muu kudottu kangas, ruostumatonta terästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 19 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 20 10 – – harjalangasta valmistettu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 20 90 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 31 00 – – sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 41 00 – – sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 42 00 – – muovipinnoitettu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/910

Toimiala

CN 2014

Metallikangas (myös päätön), ristikko sekä aitausja muu verkko,valmistettu rauta- tai teräslangasta;
leikkoverkko, rautaa taiterästä
FI

– kudottu kangas

– ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu
langasta, jonkapoikkileikkauksen suurin läpi
mitta on vähintään 3 mm, yhteenhitsattulanko
jen leikkauspisteistä, silmäkoko vähintään
100 cm2

Euroopan unionin virallinen lehti

7314 20

– muu ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, yh
teenhitsattu lankojenleikkauspisteistä

– muu kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7314 49 00 – – muu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7314 50 00 – leikkoverkko

Teollisuus

Vapaa

A

A

7315 11 10 – – – jollaisia käytetään polkupyörissä ja mootto
ripyörissä

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 11 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 12 00 – – muut ketjut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 19 00 – – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 20 00 – lumi- ja muut liukuesteketjut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 81 00 – – pylkkärengasketjut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 82 00 – – muut, hitsatuin renkain

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 89 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315 90 00 – muut osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7316 00 00 Ankkurit ja naarat sekä niiden osat, rautaa tai te
rästä

Teollisuus

2,7 %

A

A

7315

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ketjut ja niiden osat, rautaa tai terästä
– nivelpulttiketjut ja niiden osat

7315 11

– – rullaketjut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut ketjut

L 250/911

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7317 00 20 – – naulat nauhoina tai keloina

Teollisuus

Vapaa

A

A

7317 00 60 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7317 00 80 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 12 10 – – – ruostumatonta terästä

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 12 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 13 00 – – koukku- ja silmukkaruuvit

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

7317 00

Tavaran kuvaus

FI

Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinki
lät (ei kuitenkaannimikkeen 8305 nitomaniitit) ja
niiden kaltaiset tavarat,rautaa tai terästä, myös jos
niiden kanta on muuta ainetta, eikuitenkaan kupa
ria

Huomautukset

L 250/912

Toimiala

CN 2014

– langasta kylmäpuristetut

Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit,
niitit, sokat jasokkanaulat, aluslaatat (myös jousi
laatat) ja niiden kaltaiset tavarat,rautaa tai terästä
– kierteitetyt tavarat

7318 11 00 – – kansiruuvit
7318 12

– – muut puuruuvit

– – itsekierteittävät ruuvit

7318 14 10 – – – ruostumatonta terästä

16.9.2016

7318 14

Euroopan unionin virallinen lehti

7318

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
levyruuvit

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 14 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 15

FI

7318 14 91 – – – –

– – muut ruuvit ja pultit, myös niihin kuuluvine
muttereineen jaaluslaattoineen

– – – muut
7318 15 20 – – – –

––––

rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien
kiinnittämiseentarkoitetut
muut

–––––

kannattomat

7318 15 30 – – – – – –

ruostumatonta terästä

––––––

muut, vetomurtolujuus

7318 15 41 – – – – – – –

pienempi kuin 800 MPa

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 15 49 – – – – – – –

vähintään 800 MPa

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

–––––

Euroopan unionin virallinen lehti

7318 15 10 – – – ruuvit, poikkileikkaukseltaan täyteisestä
materiaalista sorvatut,varren paksuus enin
tään 6 mm

kannattomat

7318 15 51 – – – – – – –

ura- ja ristipäiset
ruostumatonta terästä

L 250/913

––––––

Tavaran kuvaus

7318 15 59 – – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,7 %

A

A

kuusiokololliset

7318 15 61 – – – – – – –

ruostumatonta terästä

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 15 69 – – – – – – –

muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

––––––

kuusiokannalliset
ruostumatonta terästä

–––––––

muut, vetomurtolujuus

7318 15 81 – – – – – – – –

pienempi kuin 800 MPa

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 15 89 – – – – – – – –

vähintään 800 MPa

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 15 90 – – – – – –

muut

Euroopan unionin virallinen lehti

7318 15 70 – – – – – – –

7318 16

Huomautukset

FI

––––––

muut

Toimiala

L 250/914

CN 2014

– – mutterit

7318 16 10 – – – poikkileikkaukseltaan täyteisestä materiaa
lista sorvatut, reiänläpimitta enintään
6 mm
– – – muut
7318 16 30 – – – –

7318 16 50 – – – – –

muut
itselukkiutuvat mutterit

16.9.2016

––––

ruostumatonta terästä

Tavaran kuvaus

–––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

muut, sisäläpimitta
enintään 12 mm

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 16 99 – – – – – –

suurempi kuin 12 mm

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 21 00 – – jousilaatat ja muut varmistuslaatat

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 22 00 – – muut aluslaatat

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 23 00 – – niitit

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 24 00 – – sokat ja sokkanaulat

Teollisuus

3,7 %

A

A

7318 29 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

7319 90 10 – – ompeluneulat, myös parsinneulat ja koruom
peluneulat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7319 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7318 19 00 – – muut

FI

7318 16 91 – – – – – –

– kierteettömät tavarat

Ompeluneulat, neulepuikot, pujotusneulat, virk
kuukoukut,koruompelulävistimet ja niiden kaltaiset
käsityöhön käytettävät tavarat,rautaa tai terästä; ha
kaneulat ja muut kiinnitysneulat, rautaa taiterästä,
muualle kuulumattomat

7319 40 00 – hakaneulat ja muut kiinnitysneulat
7319 90

Euroopan unionin virallinen lehti

7319

– muut

L 250/915

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7320 10 11 – – – paraabelijouset ja niiden lehdet

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320 10 19 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320 20 81 – – – puristusjouset

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320 20 85 – – – vetojouset

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320 20 89 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320 90 10 – – tasokierukkajouset

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320 90 30 – – lautasjouset

Teollisuus

2,7 %

A

A

7320

Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä

7320 10

– lehtijouset ja niiden lehdet

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/916

Toimiala

CN 2014

– – kuumamuokatut

– kierrejouset

7320 20 20 – – kuumamuokatut
– – muut

7320 90

Euroopan unionin virallinen lehti

7320 20

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 11 10 – – – uunilliset, myös erilliset uunit

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 11 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 12 00 – – nestemäisellä polttoaineella toimivat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 19 00 – – muut, myös kiinteällä polttoaineella toimivat
laitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 81 00 – – kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoai
neella toimivat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 82 00 – – nestemäisellä polttoaineella toimivat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 89 00 – – muut, myös kiinteällä polttoaineella toimivat
laitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

7321 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

7320 90 90 – – muut
Uunit, kamiinat, liedet (myös jos niissä on lisäkatti
lakeskuslämmitystä varten), grillit, hiilipannut, kaa
sukeittimet,lämpölevyt ja niiden kaltaiset talouslait
teet, muut kuin sähköllätoimivat, sekä niiden osat,
rautaa tai terästä

FI

7321

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– paisto-, grillaus- ja keittolaitteet sekä lämpölevyt
7321 11

Euroopan unionin virallinen lehti

– – kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoai
neella toimivat

– muut laitteet

L 250/917

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7322 11 00 – – valurautaa

Teollisuus

3,2 %

A

A

7322 19 00 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

7322 90 00 – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

7323 91 00 – – valurautaa, emaloimattomat

Teollisuus

3,2 %

A

A

7323 92 00 – – valurautaa, emaloidut

Teollisuus

3,2 %

A

A

7323 93 00 – – ruostumatonta terästä

Teollisuus

3,2 %

A

A

7323 94 00 – – rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä,
emaloidut

Teollisuus

3,2 %

A

A

7322

Tavaran kuvaus

FI

Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kui
tenkaan sähkölläkuumennettavat, sekä niiden osat,
rautaa tai terästä; ilmankuumentimetja kuuman il
man jakelulaitteet (myös raittiin tai ilmastoidun il
manjakeluun soveltuvat), joissa on moottorituule
tin tai -puhallin, eikuitenkaan sähköllä kuumennet
tavat, sekä niiden osat, rautaa taiterästä

Huomautukset

L 250/918

Toimiala

CN 2014

– lämmönsäteilijät ja niiden osat

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden
osat, rautaa taiterästä; rauta- ja teräsvilla; padan
puhdistimet sekä puhdistus- jakiillotussienet ja
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa taite
rästä:

7323 10 00 – rauta- ja teräsvilla; padanpuhdistimet sekä puh
distus- jakiillotussienet, -käsineet ja niiden kaltai
set tavarat

Euroopan unionin virallinen lehti

7323

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

7324 21 00 – – valurautaa, myös emaloidut

Teollisuus

3,2 %

A

A

7324 29 00 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

7324 90 00 – muut, myös osat

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

7325 99 10 – – – muokattavaksi soveltuvaa valurautaa

Teollisuus

2,7 %

A

A

7325 99 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

7323 99 00 – – muut
7324

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Saniteettitavarat ja niiden osat, rautaa tai terästä
FI

7324 10 00 – astianpesualtaat ja -pöydät sekä pesualtaat, ruos
tumatontaterästä
– kylpyammeet

Muut valetut tavarat, rautaa tai terästä

7325 10 00 – muokattavaksi soveltumatonta valurautaa
– muut
7325 91 00 – – kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä var
ten
7325 99

7326

Euroopan unionin virallinen lehti

7325

– – muut

Muut tavarat, rautaa tai terästä
– taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enem
pää valmistetut
L 250/919

7326 11 00 – – kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä var
ten

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7326 19 10 – – – avoimessa muotissa taotut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 19 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 20 00 – tavarat, rauta- tai teräslangasta valmistetut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 30 – – portaat ja askelmat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 40 – – kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kul
jetusalustat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 50 – – kelat johtoja, putkia ym. varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 60 – – muut kuin mekaaniset ilmanvaihtoventtiilit,
kourut, koukut ja niidenkaltaiset rakennus
teollisuudessa käytettävät tavarat

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 92 – – – avoimessa muotissa taotut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 94 – – – suljetussa muotissa taotut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 96 – – – sintratut

Teollisuus

2,7 %

A

A

7326 90 98 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7326 19

Huomautukset

– – muut

FI

7326 90

Tavaran kuvaus

L 250/920

Toimiala

CN 2014

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – Muut tavarat, rautaa tai terästä

74 RYHMÄ – KUPARI JA KUPARITAVARAT

7401 00 00 Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

16.9.2016

74

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

7403 11 00 – – katodit ja katodilohkot

Teollisuus

Vapaa

A

A

7403 12 00 – – lankaharkot

Teollisuus

Vapaa

A

A

7403 13 00 – – billetit

Teollisuus

Vapaa

A

A

7403 19 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7403 21 00 – – kupari-sinkkiseokset (messinki)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7403 22 00 – – kupari-tinaseokset (pronssi)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7403 29 00 – – muut kupariseokset (ei kuitenkaan nimikkeen
7405esiseokset)

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7404 00 91 – – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7404 00 99 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7405 00 00 Kupariesiseokset

Teollisuus

Vapaa

A

A

7402 00 00 Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyt
tistä puhdistustavarten
7403

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamat
tomat
– puhdistettu kupari

7404 00

Euroopan unionin virallinen lehti

– kupariseokset

Kuparijätteet ja -romu

7404 00 10 – puhdistettua kuparia
– kupariseosta

L 250/921

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7406 10 00 – muut kuin suomumaiset jauheet

Teollisuus

Vapaa

A

A

7406 20 00 – suomumaiset jauheet; suomut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

4,8 %

A

A

7407 21 10 – – – tangot

Teollisuus

4,8 %

A

A

7407 21 90 – – – profiilit

Teollisuus

4,8 %

A

A

7407 29 00 – – muut

Teollisuus

4,8 %

A

A

Teollisuus

4,8 %

A

A

7408 19 10 – – – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurem
pi kuin 0,5 mm

Teollisuus

4,8 %

A

A

7408 19 90 – – – poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään
0,5 mm

Teollisuus

4,8 %

A

A

7406

Kuparijauheet ja -suomut

Kuparitangot ja -profiilit

7407 10 00 – puhdistettua kuparia

7408

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

Euroopan unionin virallinen lehti

– kupariseosta
7407 21

Huomautukset

FI

7407

Tavaran kuvaus

L 250/922

Toimiala

CN 2014

Kuparilanka
– puhdistettua kuparia

7408 11 00 – – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 6 mm
7408 19

– – muu

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7408 21 00 – – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

Teollisuus

4,8 %

A

A

7408 22 00 – – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai ku
pari-nikkeli-sinkkiseosta(uushopeaa)

Teollisuus

4,8 %

A

A

7408 29 00 – – muu

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 11 00 – – kelattuina

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 19 00 – – muut

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 21 00 – – kelattuina

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 29 00 – – muut

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 31 00 – – kelattuina

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 39 00 – – muut

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 40 00 – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kuparinikkeli-sinkkiseosta(uushopeaa)

Teollisuus

4,8 %

A

A

7409 90 00 – muuta kupariseosta

Teollisuus

4,8 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– kupariseosta

FI

7409

Kuparilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin
0,15 mm

– kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

Euroopan unionin virallinen lehti

– puhdistettua kuparia

– kupari-tinaseosta (pronssia)

L 250/923

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7410 11 00 – – puhdistettua kuparia

Teollisuus

5,2 %

A

A

7410 12 00 – – kupariseosta

Teollisuus

5,2 %

A

A

7410 21 00 – – puhdistettua kuparia

Teollisuus

5,2 %

A

A

7410 22 00 – – kupariseosta

Teollisuus

5,2 %

A

A

7411 10 10 – – suorat

Teollisuus

4,8 %

A

A

7411 10 90 – – muut

Teollisuus

4,8 %

A

A

7411 21 10 – – – suorat

Teollisuus

4,8 %

A

A

7411 21 90 – – – muut

Teollisuus

4,8 %

A

A

7411 22 00 – – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai ku
pari-nikkeli-sinkkiseosta(uushopeaa)

Teollisuus

4,8 %

A

A

7410

Tavaran kuvaus

FI

Kuparifolio (myös painettu tai paperilla, karton
gilla, pahvilla,muovilla tai niiden kaltaisella tukiai
neella vahvistettu), paksuus(tukiainetta huomioon
ottamatta) enintään 0,15 mm

Huomautukset

L 250/924

Toimiala

CN 2014

– vahvistamaton

7411

Kupariputket

7411 10

– puhdistettua kuparia

Euroopan unionin virallinen lehti

– vahvistettu

– kupariseosta
7411 21

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,8 %

A

A

7412 10 00 – puhdistettua kuparia

Teollisuus

5,2 %

A

A

7412 20 00 – kupariseosta

Teollisuus

5,2 %

A

A

7413 00 00 Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kal
taiset tavarat,kuparia, ilman sähköeristystä

Teollisuus

5,2 %

A

A

Teollisuus

4%

A

A

7415 21 00 – – aluslaatat (myös jousilaatat)

Teollisuus

3%

A

A

7415 29 00 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

7415 33 00 – – ruuvit; pultit ja mutterit

Teollisuus

3%

A

A

7415 39 00 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

Tavaran kuvaus

7411 29 00 – – muut

Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät (ei kui
tenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit) ja niiden
kaltaiset tavarat, kuparia,tai kuparikantaiset rautatai teräsvarsin; ruuvit, pultit, mutterit,kansiruuvit,
koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaa
tat(myös jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat, ku
paria

7415 10 00 – naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja nii
den kaltaisettavarat

Euroopan unionin virallinen lehti

7415

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet,
kulmakappaleet jamuhvit), kuparia

FI

7412

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut kierteettömät tavarat

– muut kierteitetyt tavarat

L 250/925

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7418 10 10 – – keitto- ja lämmityslaitteet, kotitalouksissa käy
tettävät, muut kuinsähköllä toimivat, ja niiden
osat

Teollisuus

4%

A

A

7418 10 90 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

7418 20 00 – saniteettitavarat ja niiden osat

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

7419 99 10 – – – kangas (myös päätön), ristikko ja verkko,
lankaa, jonka poikkileikkauson enintään
6 mm; leikkoverkko

Teollisuus

4,3 %

A

A

7419 99 30 – – – jouset

Teollisuus

4%

A

A

7418

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden
osat, kuparia;padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja
kiillotussienet ja -käsineet janiiden kaltaiset tavarat,
kuparia; saniteettitavarat ja niiden osat,kuparia

7418 10

– pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden
osat;padanpuhdistimet sekä puhdistus-ja kiillo
tussienet, -käsineet ja niidenkaltaiset tavarat

Muut kuparitavarat

7419 10 00 – ketjut ja niiden osat

Euroopan unionin virallinen lehti

7419

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/926

Toimiala

CN 2014

– muut
7419 91 00 – – valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei
enempää valmistetut
7419 99

– – muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

7501 10 00 – nikkelikivi

Teollisuus

Vapaa

A

A

7501 20 00 – nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuk
sen välituotteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

7502 10 00 – seostamaton nikkeli

Teollisuus

Vapaa

A

A

7502 20 00 – nikkeliseokset

Teollisuus

Vapaa

A

A

7503 00 10 – seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7503 00 90 – nikkeliseosta

Teollisuus

Vapaa

A

A

7504 00 00 Nikkelijauheet ja -suomut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

7419 99 90 – – – muut
75

75 RYHMÄ – NIKKELI JA NIKKELITAVARAT

7501

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin
valmistuksenvälituotteet

7503 00

7505

Muokkaamaton nikkeli

Nikkelijätteet ja -romu

Euroopan unionin virallinen lehti

7502

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Nikkelitangot, -profiilit ja -lanka

7505 11 00 – – seostamatonta nikkeliä

L 250/927

– tangot ja profiilit

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,9 %

A

A

7505 21 00 – – seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7505 22 00 – – nikkeliseosta

Teollisuus

2,9 %

A

A

7506 10 00 – seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7506 20 00 – nikkeliseosta

Teollisuus

3,3 %

A

A

7507 11 00 – – seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

7507 12 00 – – nikkeliseosta

Teollisuus

Vapaa

A

A

7507 20 00 – putkien liitos- ja muut osat

Teollisuus

2,5 %

A

A

7508 10 00 – kangas, ristikko ja verkko, nikkelilangasta val
mistettu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7508 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

7505 12 00 – – nikkeliseosta

7506

Nikkelilevyt, -nauhat ja -folio

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. lii
toskappaleet,kulmakappaleet ja muhvit), nikkeliä
– putket

7508

Euroopan unionin virallinen lehti

7507

FI

– lanka

Huomautukset

L 250/928

Toimiala

CN 2014

Muut nikkelitavarat

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

X

A

7601 20 20 – – laatat ja aihiot

Teollisuus

6%

X

A

7601 20 80 – – muut

Teollisuus

6%

X

A

7602 00 11 – – sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimis
jätteet, hiomajätteet,sahausjätteet ja viilajauho;
värjätyistä, pinnoitetuista taiyhteenliimatuista
levyistä ja foliosta peräisin olevat jätteet, pak
suus(tukiainetta huomioon ottamatta) enin
tään 0,2 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

7602 00 19 – – muut (myös tehtaiden hylkytavarat)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7602 00 90 – romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7603 10 00 – muut kuin suomumaiset jauheet

Teollisuus

5%

1,5 %

A

7603 20 00 – suomumaiset jauheet; suomut

Teollisuus

5%

1,5 %

A

76

76 RYHMÄ – ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT

7601

Muokkaamaton alumiini

7601 10 00 – seostamaton alumiini
7601 20

– alumiiniseokset

Alumiinijätteet ja -romu
– jätteet

7603

Euroopan unionin virallinen lehti

7602 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Alumiinijauheet ja -suomut

L 250/929

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7604 10 10 – – tangot

Teollisuus

7,5 %

A

A

7604 10 90 – – profiilit

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,5 %

A

A

7604 29 10 – – – tangot

Teollisuus

7,5 %

A

A

7604 29 90 – – – profiilit

Teollisuus

7,5 %

A

A

7605 11 00 – – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 7 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

7605 19 00 – – muu

Teollisuus

7,5 %

A

A

7605 21 00 – – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi
kuin 7 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

7605 29 00 – – muu

Teollisuus

7,5 %

A

A

7604

Alumiinitangot ja -profiilit

7604 10

– seostamatonta alumiinia

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/930

Toimiala

CN 2014

– alumiiniseosta

7604 29

7605

– – muut

Alumiinilanka

Euroopan unionin virallinen lehti

7604 21 00 – – profiiliputket

– seostamatonta alumiinia

– alumiiniseosta

16.9.2016

7606

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

7,5 %

A

A

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin
0,2 mm
FI

– suorakaiteen tai neliön muotoiset
7606 11

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – seostamatonta alumiinia

7606 11 10 – – – maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut
– – – muut, paksuus
pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

7606 11 93 – – – –

vähintään 3 mm mutta pienempi kuin
6 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

7606 11 99 – – – –

vähintään 6 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,5 %

A

A

7606 12

– – alumiiniseosta

7606 12 20 – – – maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut

Euroopan unionin virallinen lehti

7606 11 91 – – – –

– – – muut, paksuus
pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

7606 12 93 – – – –

vähintään 3 mm mutta pienempi kuin
6 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

7606 12 99 – – – –

vähintään 6 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,5 %

A

A

– muut
7606 91 00 – – seostamatonta alumiinia

L 250/931

7606 12 92 – – – –

Tavaran kuvaus

7606 92 00 – – alumiiniseosta

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

7,5 %

A

A

Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, karton
gilla, pahvilla,muovilla tai niiden kaltaisella tukiai
neella vahvistettu), paksuus(tukiainetta huomioon
ottamatta) enintään 0,2 mm

Huomautukset

FI

7607

Toimiala

L 250/932

CN 2014

– vahvistamaton
7607 11

– – valssattu, mutta ei enempää valmistettu

7607 11 11 – – – –

rullina, paino enintään 10 kg

Teollisuus

7,5 %

A

A

7607 11 19 – – – –

muu

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,5 %

A

A

7607 19 10 – – – paksuus pienempi kuin 0,021 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

7607 19 90 – – – paksuus vähintään 0,021 mm mutta enin
tään 0,2 mm

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

7607 11 90 – – – paksuus vähintään 0,021 mm mutta enin
tään 0,2 mm
7607 19

7607 20

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – paksuus pienempi kuin 0,021 mm

– – muu

– vahvistettu
16.9.2016

7607 20 10 – paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) pie
nempi kuin 0,021 mm

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,5 %

A

A

Teollisuus

7,5 %

A

A

7608 20 81 – – ei enempää valmistetut kuin pursotetut

Teollisuus

7,5 %

A

A

7608 20 89 – – – muut

Teollisuus

7,5 %

A

A

7609 00 00 Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet,
kulmakappaleet jamuhvit), alumiinia

Teollisuus

5,9 %

A

A

Teollisuus

6%

A

A

Tavaran kuvaus

7607 20 90 – – paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) vä
hintään 0,021 mm muttaenintään 0,2 mm:

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

7608

Alumiiniputket

7608 10 00 – seostamatonta alumiinia

7608 20

– alumiiniseosta

– – muut

7610

Euroopan unionin virallinen lehti

7608 20 20 – – hitsatut

Alumiiniset rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen
9406tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakentei
den osat (esim. sillat jasiltaelementit, tornit, ristik
komastot, katot, kattorakenteet, ovet,ikkunat,
ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnyk
set, kaiteet japylväät); alumiinilevyt, -tangot, -pro
fiilit, -putket ja niidenkaltaiset tavarat, rakenteissa
käytettäviksi valmistetut
L 250/933

7610 10 00 – ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit sekäkynnykset

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7610 90 10 – – sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot

Teollisuus

7%

A

A

7610 90 90 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

7611 00 00 Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltai
set astiat,kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä
tai nesteytettyjä kaasuja)varten, enemmän kuin
300 litraa vetävät, myös vuoratut tailämpöeristetyt,
mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- taijäähdytys
varusteita

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

6%

A

A

7612 90 20 – – säilytyspäällykset aerosoleja varten

Teollisuus

6%

A

A

7612 90 30 – – valmistettu foliosta, jonka paksuus on enin
tään 0,2 mm

Teollisuus

6%

A

A

7612 90 80 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

7613 00 00 Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja
varten

Teollisuus

6%

A

A

7610 90

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot,
rasiat janiiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös
pursot ja muut putkilot),kaikkia aineita (ei kuiten
kaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja)varten,
enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai läm
pöeristetyt,mutta ilman mekaanisia tai lämmitystai jäähdytysvarusteita

7612 10 00 – pursot (muut kuin jäykät)
7612 90

Huomautukset

FI

7612

Tavaran kuvaus

L 250/934

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7614 10 00 – joissa on terässydän

Teollisuus

6%

A

A

7614 90 00 – muut

Teollisuus

6%

A

A

7615 10 10 – – valetut

Teollisuus

6%

A

A

7615 10 30 – – valmistettu foliosta, jonka paksuus on enin
tään 0,2 mm

Teollisuus

6%

A

A

7615 10 80 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

7615 20 00 – saniteettitavarat ja niiden osat

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

6%

A

A

7614

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kal
taiset tavarat,alumiinia, ilman sähköeristystä
FI

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden
osat, alumiinia;padanpuhdistimet sekä puhdistusja kiillotussienet ja -käsineet janiiden kaltaiset tava
rat, alumiinia; saniteettitavarat ja niiden osat,alu
miinia

7615 10

– pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden
osat;padanpuhdistimet sekäpuhdistus- ja kiillo
tussienet, -käsineet ja niidenkaltaiset tavarat

7616

Euroopan unionin virallinen lehti

7615

Muut alumiinitavarat

L 250/935

7616 10 00 – naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen
8305nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös
koukkuruuvit, niitit,sokat ja sokkanaulat, alus
laatat ja niiden kaltaiset tavarat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

6%

A

A

7616 99 10 – – – valetut

Teollisuus

6%

A

A

7616 99 90 – – – muut

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

7801 99 10 – – – puhdistettavaksi tarkoitettu, jossa on vähin
tään 0,02 painoprosenttia hopeaa (raaka
lyijy)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7801 99 90 – – – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

7802 00 00 Lyijyjätteet ja -romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/936

Toimiala

CN 2014

– muut

7616 99

– – muut

78 RYHMÄ – LYIJY JA LYIJYTAVARAT

7801

Muokkaamaton lyijy

7801 10 00 – puhdistettu lyijy
– muu
7801 91 00 – – jossa on painosta mitattuna antimonia pääa
siallisena muunaaineena

Euroopan unionin virallinen lehti

78

7801 99

FI

7616 91 00 – – kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko,
alumiinilangastavalmistettu

– – muu

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7804 11 00 – – levyt, nauhat ja folio, paksuus (tukiainetta
huomioon ottamatta)enintään 0,2 mm

Teollisuus

5%

A

A

7804 19 00 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

7804 20 00 – jauheet ja suomut

Teollisuus

Vapaa

A

A

7806 00 10 – säiliöt, joissa on säteilyä estävä lyijypäällyste, ra
dioaktiivistenaineiden kuljetukseen ja varastoin
tiin tarkoitetut (Euratom)

Teollisuus

Vapaa

A

A

7806 00 80 – muut

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

7804

Tavaran kuvaus

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut

FI

– levyt, nauhat ja folio

Muut lyijytavarat

79

79 RYHMÄ – SINKKI JA SINKKITAVARAT

7901

Muokkaamaton sinkki

Euroopan unionin virallinen lehti

7806 00

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– seostamaton sinkki
7901 11 00 – – jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia
sinkkiä
7901 12

– – jossa on vähemmän kuin 99,99 painopro
senttia sinkkiä
L 250/937

7901 12 10 – – – jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia
mutta vähemmän kuin 99,99 painopro
senttia sinkkiä

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

7901 12 30 – – – jossa on vähintään 98,5 painoprosenttia
mutta vähemmän kuin 99,95 painopro
senttia sinkkiä

Teollisuus

2,5 %

A

A

7901 12 90 – – – jossa on vähintään 97,5 painoprosenttia
mutta vähemmän kuin 98,5 painoprosent
tia sinkkiä

Teollisuus

2,5 %

A

A

7901 20 00 – sinkkiseokset

Teollisuus

2,5 %

A

A

7902 00 00 Sinkkijätteet ja -romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

7903 10 00 – sinkkipöly

Teollisuus

2,5 %

A

A

7903 90 00 – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

7904 00 00 Sinkkitangot, -profiilit ja -lanka

Teollisuus

5%

A

A

7905 00 00 Sinkkilevyt, -nauhat ja -folio

Teollisuus

5%

A

A

7907 00 00 Muut sinkkitavarat

Teollisuus

5%

A

A

8001 10 00 – seostamaton tina

Teollisuus

Vapaa

A

A

8001 20 00 – tinaseokset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8002 00 00 Tinajätteet ja -romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8003 00 00 Tinatangot, -profiilit ja -lanka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/938

Toimiala

CN 2014

FI

Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut

80

80 RYHMÄ – TINA JA TINATAVARAT

8001

Muokkaamaton tina

Euroopan unionin virallinen lehti

7903

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8007 00 10 – levyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin
0,2 mm

Teollisuus

Vapaa

A

A

8007 00 80 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

5%

A

A

8101 94 00 – – muokkaamaton volframi, myös ainoastaan
sintratut tangot

Teollisuus

5%

A

A

8101 96 00 – – lanka

Teollisuus

6%

A

A

8101 97 00 – – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8101 99 10 – – – tangot, muut kuin ainoastaan sintratut,
profiilit, levyt, nauhat jafolio

Teollisuus

6%

A

A

8101 99 90 – – – muut

Teollisuus

7%

A

A

8007 00

Tavaran kuvaus

Muut tinatavarat

8101

Volframi ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu

8101 10 00 – jauheet
– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

81 RYHMÄ – MUUT EPÄJALOT METALLIT; KER
METIT; NIISTÄ VALMISTETUTTAVARAT

FI

81

8101 99

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/939

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

8102 94 00 – – muokkaamaton molybdeeni, myös ainoastaan
sintratut tangot

Teollisuus

3%

A

A

8102 95 00 – – tangot, muut kuin ainoastaan sintratut, profii
lit, levyt, nauhat jafolio

Teollisuus

5%

A

A

8102 96 00 – – lanka

Teollisuus

6,1 %

A

A

8102 97 00 – – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8102 99 00 – – muut

Teollisuus

7%

A

A

8103 20 00 – muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan sintra
tut tangot; jauheet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8103 30 00 – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3%

A

A

8102

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/940

Toimiala

CN 2014

Molybdeeni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu
FI

8102 10 00 – jauheet
– muut

8103 90

Euroopan unionin virallinen lehti

8103

Tantaali ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu

– muut
16.9.2016

8103 90 10 – – tangot (muut kuin ainoastaan sintratut), pro
fiilit, lanka, levyt,nauhat ja folio

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

8104 11 00 – – jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia mag
nesiumia

Teollisuus

5,3 %

A

A

8104 19 00 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

8104 20 00 – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8104 30 00 – lastut ja rakeet, koon mukaan lajitellut; jauheet

Teollisuus

4%

A

A

8104 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

8105 20 00 – Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen väli
tuotteet; muokkaamatonkoboltti; jauheet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8105 30 00 – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8105 90 00 – muut

Teollisuus

3%

A

A

8103 90 90 – – muut

8104

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Magnesium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu

– muokkaamaton magnesium

Euroopan unionin virallinen lehti

8105

Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen väli
tuotteet; koboltti jasiitä valmistetut tavarat, myös
jätteet ja romu

L 250/941

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8106 00 10 – muokkaamaton vismutti; jätteet ja romu; jau
heet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8106 00 90 – muut

Teollisuus

2%

A

A

8107 20 00 – muokkaamaton kadmium; jauheet

Teollisuus

3%

A

A

8107 30 00 – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8107 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

8108 20 00 – muokkaamaton titaani; jauheet

Teollisuus

5%

A

A

8108 30 00 – jätteet ja romu

Teollisuus

5%

A

A

8108 90 30 – – tangot, profiilit ja lanka

Teollisuus

7%

A

A

8108 90 50 – – levyt, nauhat ja folio

Teollisuus

7%

A

A

8108 90 60 – – putket

Teollisuus

7%

A

A

8106 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/942

Toimiala

CN 2014

Vismutti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu
FI

8107

8108 90

Titaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu

Euroopan unionin virallinen lehti

8108

Kadmium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

7%

A

A

8109 20 00 – muokkaamaton zirkonium; jauheet

Teollisuus

5%

A

A

8109 30 00 – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8109 90 00 – muut

Teollisuus

9%

A

A

8110 10 00 – muokkaamaton antimoni; jauheet

Teollisuus

7%

A

A

8110 20 00 – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8110 90 00 – muut

Teollisuus

7%

A

A

8111 00 11 – – muokkaamaton mangaani jauheet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8111 00 19 – – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8111 00 90 – muut

Teollisuus

5%

A

A

Tavaran kuvaus

8108 90 90 – – muut

8111 00

Antimoni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu

Euroopan unionin virallinen lehti

8110

Zirkonium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu

FI

8109

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Mangaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu
– muokkaamaton mangaani; jätteet ja romu; jau
heet

L 250/943

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8112 12 00 – – muokkaamaton; jauheet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8112 13 00 – – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8112 19 00 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

8112 21 10 – – – seokset, joissa on enemmän kuin 10 paino
prosenttia nikkeliä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8112 21 90 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

8112 22 00 – – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8112 29 00 – – muut

Teollisuus

5%

A

A

8112 51 00 – – muokkaamaton; jauheet

Teollisuus

1,5 %

A

A

8112 52 00 – – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8112 59 00 – – muut

Teollisuus

3%

A

A

8112

Tavaran kuvaus

FI

Beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium,
hafnium, indium,niobium (kolumbium), renium ja
tallium sekä niistä valmistetut tavarat,myös jätteet
ja romu

Huomautukset

L 250/944

Toimiala

CN 2014

– beryllium

8112 21

– – muokkaamaton; jauheet

Euroopan unionin virallinen lehti

– kromi

– tallium

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– muut
– – muokkaamattomat; jätteet ja romu; jauheet

8112 92 10 – – – hafnium (celtium)

FI

8112 92

– – – niobium (kolumbium); renium; gallium; in
dium; vanadiini;germanium
8112 92 21 – – – –

muut

8112 92 31 – – – – –

niobium (kolumbium); renium

Teollisuus

3%

A

A

8112 92 81 – – – – –

indium

Teollisuus

2%

A

A

8112 92 89 – – – – –

gallium

Teollisuus

1,5 %

A

A

8112 92 91 – – – – –

vanadiini

Teollisuus

Vapaa

A

A

8112 92 95 – – – – –

germanium

Teollisuus

4,5 %

A

A

8112 99 20 – – – hafnium (celtium); germanium

Teollisuus

7%

A

A

8112 99 30 – – – niobium (kolumbium); renium

Teollisuus

9%

A

A

8112 99 70 – – – gallium; indium; vanadiini

Teollisuus

3%

A

A

8112 99

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

jätteet ja romu

– – muut

L 250/945

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8113 00 20 – muokkaamaton

Teollisuus

4%

A

A

8113 00 40 – jätteet ja romu

Teollisuus

Vapaa

A

A

8113 00 90 – muut

Teollisuus

5%

A

A

8201 10 00 – lapiot ja kauhat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8201 30 00 – kuokat, hakut ja haravat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8201 40 00 – kirveet, piilut, vesurit ja niiden kaltaiset hakkuu
työkalut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8201 50 00 – sekatöörit ja niiden kaltaiset yhden käden oksa
sakset ja puutarhasakset(myös siipikarjasakset)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8201 60 00 – pensasaitasakset, kahden käden oksasakset ja
niiden kaltaiset kahdenkäden sakset

Teollisuus

1,7 %

A

A

8201 90 00 – muut maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai
metsänhoidossakäytettävät käsityökalut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8113 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/946

Toimiala

CN 2014

Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, myös jätteet
ja romu

8201

Seuraavat käsityökalut: lapiot, kauhat, kuokat, ha
kut, heinähangot,talikot ja haravat; kirveet, piilut,
vesurit ja niiden kaltaisethakkuutyökalut; kaikenlai
set sekatöörit ja oksasakset; viikatteet,sirpit, heinä
veitset, pensasaitasakset, kaato- ja halkaisukiilat se
kämuut maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai
metsänhoidossa käytettävättyökalut:

Euroopan unionin virallinen lehti

82 RYHMÄ – TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ
VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT,EPÄJALOA
METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLE
VAT OSAT

FI

82

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8202 10 00 – käsisahat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8202 20 00 – vannesahanterät

Teollisuus

1,7 %

A

A

8202 31 00 – – joissa työtä suorittava osa on terästä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8202 39 00 – – muut, myös osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8202 40 00 – ketjusahanterät

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8202 99 20 – – – metallintyöstöä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8202 99 80 – – – muiden aineiden työstöä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8202

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Käsisahat; kaikenlaisten sahojen terät (myös rakoja urasahanterätsekä hammastamattomat sahante
rät)
FI

– pyörösahanterät (myös rako- ja urasahanterät)

8202 91 00 – – suorat sahanterät metallintyöstöä varten
8202 99

8203

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut sahanterät

– – muut

8203 10 00 – viilat, raspit ja niiden kaltaiset työkalut

L 250/947

Viilat, raspit, pihdit (myös katkaisupihdit), atulat,
metallisakset,putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet,
reikämeistit ja -pihdit sekä niidenkaltaiset käsityö
kalut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8203 20 00 – pihdit (myös katkaisupihdit), atulat ja niiden kal
taiset työkalut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8203 30 00 – metallisakset ja niiden kaltaiset työkalut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8203 40 00 – putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet,reikämeistit
ja -pihdit sekä niidenkaltaiset työkalut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8204 11 00 – – kiintoavaimet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8204 12 00 – – jakoavaimet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8204 20 00 – vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8205 10 00 – poraustyökalut ja kierteitystyökalut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8205 20 00 – vasarat ja moukarit

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/948

Toimiala

CN 2014

FI

8204

– käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet

8205

Euroopan unionin virallinen lehti

Käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet (myös
momenttiavaimet);vaihdettavat hylsyavaimet, myös
varsineen

Muualle kuulumattomat käsityökalut (myös lasin
leikkuutimantit);puhalluslamput; ruuvipuristimet ja
niiden kaltaiset tavarat, muut kuintyöstökoneiden
tarvikkeet ja osat; alasimet; kenttäahjot; käsi- taijal
kakäyttöiset hiomalaitteet

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8205 30 00 – höylät, taltat, kaivertimet ja niiden kaltaiset
puunleikkuutyökalut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8205 40 00 – ruuvitaltat

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

8205 59 10 – – – työkalut muurareita, muovaajia, betonityön
tekijöitä, kipsinvalajia jamaalareita varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

8205 59 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8205 60 00 – puhalluslamput

Teollisuus

2,7 %

A

A

8205 70 00 – ruuvipuristimet ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8205 90 10 – – alasimet; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset
hiomalaitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8205 90 90 – – sarjat, joissa on kahteen tai useampaan tämän
nimikkeen alanimikkeeseenkuuluvaa tavaraa

Teollisuus

3,7 %

A

A

8206 00 00 Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen
tai useampaannimikkeistä 8202–8205 kuuluvat
työkalut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut käsityökalut (myös lasinleikkuutimantit)
8205 51 00 – – taloustyökalut
8205 59

Euroopan unionin virallinen lehti

8205 90

– – muut

– muut, myös sarjat, joissa on kahteen tai useam
paan tämän nimikkeenalanimikkeeseen kuulu
vaa tavaraa

L 250/949

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 19 10 – – – joissa työtä suorittava osa on timanttia tai
puristettuatimanttia

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 19 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 20 10 – – joissa työtä suorittava osa on timanttia tai pu
ristettuatimanttia

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 20 90 – – joissa työtä suorittava osa on muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 30 10 – – metallintyöstöä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207

Tavaran kuvaus

FI

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaani
sia) tai työstökoneitavarten (esim. puristusta, meis
tausta, kierteittämistä, porausta,avartamista, aven
tamista, jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvinkiertä
mistävarten), myös metallinvetolevyt, metallinpu
ristussuulakkeet sekätyökalut kallionporausta tai
maankairausta varten

Huomautukset

L 250/950

Toimiala

CN 2014

– työkalut kallionporausta tai maankairausta var
ten
8207 13 00 – – joissa työtä suorittava osa on kermettiä

8207 20

8207 30

– – muut, myös osat

Euroopan unionin virallinen lehti

8207 19

– metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet

– työkalut puristusta tai meistausta varten

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8207 40 10 – – – työkalut sisäkierteiden tekoa varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 40 30 – – – työkalut ulkokierteiden tekoa varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 40 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 40

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– työkalut kierteittämistä varten
– – metallintyöstöä varten
FI

8207 50

– työkalut porausta varten, ei kuitenkaan kallion
porausta varten

– – joissa työtä suorittava osa on muuta ainetta
8207 50 30 – – – kiviseinäporat
– – – muut
––––

metallintyöstöä varten, joissa työtä suo
rittava osa on

8207 50 50 – – – – –

kermettiä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 50 60 – – – – –

pikaterästä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 50 70 – – – – –

muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 50 90 – – – –
8207 60

Euroopan unionin virallinen lehti

8207 50 10 – – joissa työtä suorittava osa on timanttia tai pu
ristettuatimanttia

muut

– työkalut avartamista tai aventamista varten
L 250/951

8207 60 10 – – joissa työtä suorittava osa on timanttia tai pu
ristettuatimanttia

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

L 250/952

CN 2014

– – joissa työtä suorittava osa on muuta ainetta

FI

– – – työkalut avartamista varten
8207 60 30 – – – –

metallintyöstöä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 60 50 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

– – – työkalut aventamista varten
metallintyöstöä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 60 90 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 70

– työkalut jyrsimistä varten
– – metallintyöstöä varten, joissa työtä suorittava
osa on

8207 70 10 – – – kermettiä

Euroopan unionin virallinen lehti

8207 60 70 – – – –

– – – muuta ainetta
8207 70 31 – – – –

varsijyrsimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 70 37 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 70 90 – – muut
8207 80

– työkalut sorvaamista varten

8207 80 11 – – – kermettiä

16.9.2016

– – metallintyöstöä varten, joissa työtä suorittava
osa on

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8207 80 19 – – – muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 80 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 90 30 – – – ruuvitaltan terät

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 90 50 – – – hampaanleikkuutyökalut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut vaihdettavat työkalut

8207 90 10 – – joissa työtä suorittava osa on timanttia tai pu
ristettuatimanttia
– – joissa työtä suorittava osa on muuta ainetta

––––

kermettiä

8207 90 71 – – – – –

metallintyöstöä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 90 78 – – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

––––

muuta ainetta
metallintyöstöä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8207 90 99 – – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leik
kuuterät

8208 10 00 – metallintyöstöä varten

L 250/953

8207 90 91 – – – – –

8208

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut, joissa työtä suorittava osa on

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8208 20 00 – puuntyöstöä varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8208 30 00 – keittiökoneita ja -laitteita tai elintarviketeollisuu
dessa käytettäviäkoneita varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8208 40 00 – maatalous-, puutarhanhoito- tai metsätyökoneita
varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8208 90 00 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8209 00 20 – vaihdettavat laatat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8209 00 80 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8210 00 00 Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset
välineet, joitakäytetään ruoan tai juoman valmis
tukseen tai tarjoiluun

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

8,5 %

A

A

8211 91 00 – – kiinteäteräiset pöytäveitset

Teollisuus

8,5 %

A

A

8211 92 00 – – muut kiinteäteräiset veitset

Teollisuus

8,5 %

A

A

8211 93 00 – – muut kuin kiinteäteräiset veitset

Teollisuus

8,5 %

A

A

8209 00

8211

Laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset asentamat
tomat kappaleettyökaluja varten, kermettiä

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/954

Toimiala

CN 2014

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin
(myös puutarhaveitset),nimikkeeseen 8208 kuulu
mattomat, ja niiden terät

8211 10 00 – erilaisten tavaroiden sarjat
– muut

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8211 94 00 – – terät

Teollisuus

6,7 %

A

A

8211 95 00 – – epäjaloa metallia olevat varret

Teollisuus

2,7 %

A

A

8212 10 10 – partakoneet, joissa on kiinteä terä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8212 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8212 20 00 – partakoneenterät, myös partakoneenterien teel
mät nauhoina

Teollisuus

2,7 %

A

A

8212 90 00 – muut osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8213 00 00 Sakset ja niiden terät

Teollisuus

4,2 %

A

A

8214 10 00 – paperiveitset, kirjeenavaajat, raapeveitset, kynän
teroittimet ja niidenterät

Teollisuus

2,7 %

A

A

8214 20 00 – manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet
(myöskynsiviilat)

Teollisuus

2,7 %

A

A

8214 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8212

Partaveitset ja partakoneet sekä niiden terät (myös
partakoneenterienteelmät nauhoina)

8212 10

– partaveitset ja partakoneet

8214

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvan
leikkuuvälineet,teurastajien ja talouskäyttöön tar
koitetut liha- ja muut veitset jahakkurit sekä pape
riveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja–vä
lineet (myös kynsiviilat)

L 250/955

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,7 %

A

A

8215 10 30 – – – ruostumatonta terästä

Teollisuus

8,5 %

A

A

8215 10 80 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

8215 20 10 – – ruostumatonta terästä

Teollisuus

8,5 %

A

A

8215 20 90 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

8215 99 10 – – – ruostumatonta terästä

Teollisuus

8,5 %

A

A

8215 99 90 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakku
lapiot, kalaveitset,voiveitset, sokeripihdit ja niiden
kaltaiset keittiö- jaruokailuvälineet

8215 10

– erilaisten tavaroiden sarjat, joissa vähintään yksi
esine on hopeoitu,kullattu tai platinoitu

FI

8215

Huomautukset

L 250/956

Toimiala

CN 2014

8215 10 20 – jotka sisältävät ainoastaan hopeoituja, kullattuja
tai platinoitujaesineitä
– – muut

– muut erilaisten tavaroiden sarjat

Euroopan unionin virallinen lehti

8215 20

– muut
8215 91 00 – – hopeoidut, kullatut tai platinoidut
8215 99

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8301 10 00 – riippulukot

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 20 00 – lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 30 00 – lukot, jollaisia käytetään huonekaluissa

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 40 11 – – – sylinterilukot

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 40 19 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 40 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 50 00 – näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut ke
hykset, lukolliset

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 60 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8301 70 00 – erilliset avaimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

83 RYHMÄ – ERINÄISET EPÄJALOSTA METAL
LISTA VALMISTETUT TAVARAT

8301

Riippulukot ja muut lukot (avaimella, yhdistelmällä
tai sähköllätoimivat), epäjaloa metallia; näppäinsal
vat ja näppäinsalvoin varustetutkehykset, lukolliset,
epäjaloa metallia; edellä mainittujen tavaroidena
vaimet, epäjaloa metallia

FI

83

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut lukot:
– – lukot, jollaisia käytetään rakennusten ovissa

Euroopan unionin virallinen lehti

8301 40

L 250/957

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8302 10 00 – saranat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 20 00 – kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat
(castors)

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 30 00 – muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat,
jotka soveltuvatmoottoriajoneuvoihin

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 41 10 – – – oviin soveltuvat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 41 50 – – – ikkunoihin ja ranskalaisiin ikkunoihin so
veltuvat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 41 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 42 00 – – muut, huonekaluihin soveltuvat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 49 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 50 00 – vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden
kaltaiset kiinteätkalusteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302 60 00 – itsetoimivat ovensulkimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8302

Tavaran kuvaus

FI

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka so
veltuvathuonekaluihin, oviin, portaisiin, ikkunoi
hin, kaihtimiin,vaununkoreihin, valjasteoksiin,
matka-arkkuihin, kirstuihin, lippaisiinja niiden kal
taisiin tavaroihin, epäjaloa metallia; vaatenaulakot
ja-naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät ka
lusteet, epäjaloametallia; kääntöpyörät ja niiden
kaltaiset pyörät ja rullat (castors),joiden kiinnitys
runko on epäjaloa metallia; itsetoimivat ovensulki
met,epäjaloa metallia

– – rakennuksiin soveltuvat

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat
8302 41

Huomautukset

L 250/958

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8303 00 40 – panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaa
pit, kassaholvien ovetja tallelokerot

Teollisuus

2,7 %

A

A

8303 00 90 – kassa- ja asiakirjalippaat sekä niiden kaltaiset ta
varat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8304 00 00 Asiakirjakaapit, kortistokaapit, lomakelaatikot,
käsikirjoitustuet,kynäkaukalot, leimasintelineet ja
niiden kaltaiset toimistotarvikkeet,epäjaloa metal
lia, muut kuin nimikkeen 9403 toimistohuoneka
lut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8305 10 00 – irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8305 20 00 – nitomaniitit kaistaleina

Teollisuus

2,7 %

A

A

8305 90 00 – muut, myös osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8303 00

Euroopan unionin virallinen lehti

8306

Panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit,
kassaholvien ovetja tallelokerot, kassa- ja asiakirja
lippaat sekä niiden kaltaisettavarat, epäjaloa metal
lia

Huomautukset

FI

8305

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, kirjeen
pitimet,kulmaliittimet, paperipuristimet ja -liitti
met, korttiratsastajat janiiden kaltaiset toimistotar
vikkeet, epäjaloa metallia; nitomaniititkaistaleina
(esim. toimistoihin, verhoiluun tai pakkaamiseen
soveltuvat), epäjaloa metallia

Soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltai
set tavarat, muutkuin sähköllä toimivat, epäjaloa
metallia; pienoispatsaat ja muutkoriste-esineet,
epäjaloa metallia; valokuvakehykset, taulunkehyk
set janiiden kaltaiset kehykset, epäjaloa metallia;
peilit, epäjaloametallia
L 250/959

8306 10 00 – soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kal
taiset tavarat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8306 21 00 – – hopeoidut, kullatut tai platinoidut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8306 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8306 30 00 – valokuvankehykset, taulunkehykset ja niiden
kaltaiset kehykset;peilit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8307 10 00 – rautaa tai terästä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8307 90 00 – muuta epäjaloa metallia

Teollisuus

2,7 %

A

A

8308 10 00 – hakaset, silmukat, kengänsirkat ja vahvikeren
kaat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8308 20 00 – putkiniitit ja haaraniitit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8308 90 00 – muut, myös osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/960

Toimiala

CN 2014

– pienoispatsaat ja muut koriste-esineet

8309

Taipuisat putket ja letkut, epäjaloa metallia, myös
jos niissä onliitos- ja muita osia

Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset,
soljet,näppäinsoljet, hakaset, silmukat, kengänsir
kat, vahvikerenkaat ja niidenkaltaiset tavarat, jollai
sia käytetään esim. vaatteisiin, jalkineisiin,suoja
peitteisiin, nahkatavaroihin, matkatarvikkeisiin
taikka muidentavaroiden valmistamiseen tai varus
tamiseen, epäjaloa metallia;putkiniitit ja haaraniitit,
epäjaloa metallia

8309 10 00 – kruunukorkit

16.9.2016

Tulpat, korkit ja kannet (myös kruunukorkit, kier
rekorkit ja -kannet jakaatotulpat), pullonkapselit,
kierretulpat, tulpansuojukset, sinetit jamuut pak
kaustarvikkeet, epäjaloa metallia

Euroopan unionin virallinen lehti

8308

FI

8307

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8309 90 10 – – pullonkapselit lyijyä, pullonkapselit alumiinia,
läpimitta suurempikuin 21 mm

Teollisuus

3,7 %

A

A

8309 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8310 00 00 Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kil
vet, numerot,kirjaimet ja muut merkit, epäjaloa
metallia, ei kuitenkaan nimikkeeseen9405 kuulu
vat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8311 10 00 – päällystetyt elektrodit, epäjaloa metallia, kaari
hitsaukseen

Teollisuus

2,7 %

A

A

8311 20 00 – täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen

Teollisuus

2,7 %

A

A

8311 30 00 – päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metal
lia,liekkijuottamiseen tai -hitsaamiseen

Teollisuus

2,7 %

A

A

8311 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8309 90

Huomautukset

– muut

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

8311

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit ja niiden
kaltaiset tavarat,epäjaloa metallia tai metallikarbi
dia, juotos- tai hitsausainepäällyksintai -täyttein,
jollaisia käytetään metallin tai metallikarbidienjuot
tamiseen tai hitsaamiseen; lanka ja puikot, yhteen
puristettuaepäjaloa metallijauhetta, metallin ruis
kuttamiseen käytettävät

L 250/961

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8401 10 00 – ydinreaktorit (Euratom)

Teollisuus

5,7 %

A

A

8401 20 00 – koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä
niiden osat(Euratom)

Teollisuus

3,7 %

A

A

8401 30 00 – säteilyttämättömät polttoaine-elementit (Eura
tom)

Teollisuus

3,7 %

A

A

8401 40 00 – ydinreaktoreiden osat (Euratom)

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

XVI JAKSO – KONEET JA MEKAANISET LAIT
TEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT;ÄÄNEN
TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIO
KUVAN TAI -ÄÄNENTALLENNUS- TAI TOISTO
LAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN
OSAT JATARVIKKEET

84

84 RYHMÄ – YDINREAKTORIT, HÖYRYKATTI
LAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET;NII
DEN OSAT

8401

Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät
polttoaine-elementit;koneet ja laitteet isotooppien
erottamiseen

8402

Euroopan unionin virallinen lehti

XVI

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/962

Toimiala

CN 2014

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut
kuinkeskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää
myös matalapaineistahöyryä); kuumavesikattilat
– höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet
16.9.2016

8402 11 00 – – vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on
suurempi kuin45 t/h

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

8402 19 10 – – – tuliputkikattilat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8402 19 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8402 20 00 – kuumavesikattilat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8402 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8403 10 10 – – valurautaa

Teollisuus

2,7 %

A

A

8403 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8403 90 10 – – valurautaa

Teollisuus

2,7 %

A

A

8403 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8402 12 00 – – vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on
enintään 45 t/h

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

8402 19

– – muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös
hybridikattilat

Keskuslämmityskattilat,
seen 8402kuuluvat

8403 10

– kattilat

8403 90

muut

kuin

nimikkee

Euroopan unionin virallinen lehti

8403

– osat

L 250/963

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8404 10 00 – nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien
jakattiloiden apulaitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8404 20 00 – höyrykoneiden lauhduttimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8404 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8405 10 00 – generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit,
myös puhdistimineen;asetyleenikaasugeneraatto
rit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällätoimivat
kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8405 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8404

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös
puhdistimineen;asetyleenikaasugeneraattorit ja nii
den kaltaiset vesimenetelmällätoimivat kaasugene
raattorit, myös puhdistimineen

Euroopan unionin virallinen lehti

8406

Nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja
kattiloiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulis
timet,noenpoistolaitteet ja savukaasun palautuslait
teet); höyrykoneidenlauhduttimet

Huomautukset

FI

8405

Tavaran kuvaus

L 250/964

Toimiala

CN 2014

Höyryturbiinit

8406 10 00 – turbiinit alusten kuljettamiseen

– muut turbiinit
16.9.2016

8406 81 00 – – teho suurempi kuin 40 MW

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

8406 90 10 – – roottorit sekä roottorien ja turbiinikammioi
den siivet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8406 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

6,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

8406 82 00 – – teho enintään 40 MW

8407

– osat

FI

8406 90

– moottorit alusten kuljettamiseen
– – perämoottorit

8407 21 10 – – – iskutilavuus enintään 325 cm3

Euroopan unionin virallinen lehti

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoot
torit

8407 10 00 – ilma-alusten moottorit

8407 21

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – iskutilavuus suurempi kuin 325 cm3
teho enintään 30 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8407 21 99 – – – –

teho suurempi kuin 30 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8407 29 00 – – muut
– iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryh
män ajoneuvojenkuljettamiseen
8407 31 00 – – iskutilavuus enintään 50 cm3

L 250/965

8407 21 91 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8407 32 10 – – – iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3 mutta
enintään 125 cm3

Teollisuus

2,7 %

A

A

8407 32 90 – – – iskutilavuus suurempi kuin 125 cm3 mutta
enintään 250 cm3

Teollisuus

2,7 %

A

A

8407 33 20 – – – iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta
enintään 500 cm3

Teollisuus

2,7 %

A

A

8407 33 80 – – – iskutilavuus suurempi kuin 500 cm3 mutta
enintään 1 000 cm3

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

4,2 %

A

A

8407 32

– – iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3 mutta
enintään 250 cm3

– – iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta
enintään 1 000 cm3

– – iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3

8407 34 10 – – – tarkoitettu asennettaviksi teollisestialani
mikkeen 8701 10 yksiakselisiinpuutarhat
raktoreihin (”pedestrian controlled trac
tors”),nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoi
hin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoi
hin, joiden moottorin iskutilavuus on pie
nempi kuin 2 800 cm3, ja nimikkeen 8705
moottoriajoneuvoihin

Euroopan unionin virallinen lehti

8407 34

Huomautukset

FI

8407 33

Tavaran kuvaus

L 250/966

Toimiala

CN 2014

– – – muut
8407 34 30 – – – –

8407 34 91 – – – – –

uudet, iskutilavuus
enintään 1 500 cm3

16.9.2016

––––

käytetyt

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8407 34 99 – – – – –

suurempi kuin 1 500 cm3

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

– muut moottorit

8407 90 10 – – iskutilavuus enintään 250 cm3

FI

8407 90

Huomautukset

16.9.2016

Tavaran kuvaus

CN 2014

– – iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3

– – – muut
8407 90 80 – – – –

teho enintään 10 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8407 90 90 – – – –

teho suurempi kuin 10 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- taipuoli
dieselmoottorit)

8408 10

– moottorit alusten kuljettamiseen

Euroopan unionin virallinen lehti

8407 90 50 – – – tarkoitettu asennettaviksi teollisestialani
mikkeen 8701 10 yksiakselisiinpuutarhat
raktoreihin (”pedestrian controlled trac
tors”),nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoi
hin, nimikkeen 8704moottoriajoneuvoihin,
joiden moottorin iskutilavuus on pienempi
kuin 2 800 cm3, ja nimikkeen 8705 moot
toriajoneuvoihin

– – käytetyt
L 250/967

8408 10 11 – – – nimikkeiden 8901–8906 merialuksia, alani
mikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä alani
mikkeen8906 10 00 sota-aluksia varten

Tavaran kuvaus

8408 10 19 – – – muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

FI

– – uudet, teho

Huomautukset

L 250/968

CN 2014

– – – enintään 50 kW
nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen8906 10 00
sota-aluksia
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408 10 27 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

– – – suurempi kuin 50 kW mutta enintään
100 kW
8408 10 31 – – – –

nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen8906 10 00
sota-aluksia
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408 10 39 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

8408 10 23 – – – –

– – – suurempi kuin 100 kW mutta enintään
200 kW
nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen8906 10 00
sota-aluksia
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408 10 49 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

16.9.2016

8408 10 41 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – suurempi kuin 200 kW mutta enintään
300 kW
nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen8906 10 00
sota-aluksia
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408 10 59 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

FI

8408 10 51 – – – –

– – – suurempi kuin 300 kW mutta enintään
500 kW
nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen8906 10 00
sota-aluksia
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408 10 69 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

– – – suurempi kuin 500 kW mutta enintään
1 000 kW
8408 10 71 – – – –

nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen 8906 10 00 sota-aluksia
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408 10 79 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

8408 10 61 – – – –

– – – suurempi kuin 1 000 kW mutta enintään
5 000 kW
nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen8906 10 00
sota-aluksia
varten

L 250/969

8408 10 81 – – – –

Tavaran kuvaus

8408 10 89 – – – –

muut

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

FI

– – – suurempi kuin 5 000 kW
nimikkeiden 8901–8906 merialuksia,
alanimikkeen 8904 00 10 hinaajia sekä
alanimikkeen8906 10 00
sota-aluksia
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8408 10 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

– moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneu
vojenkäyttömoottoreina

8408 20 10 – – tarkoitettu asennettaviksi teollisestialanimik
keen 8701 10 yksiakselisiinpuutarhatraktorei
hin (”pedestrian controlled tractors”),nimik
keen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen
8704moottoriajoneuvoihin, joiden moottorin
iskutilavuus on pienempi kuin 2 500 cm3, ja
nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin

Euroopan unionin virallinen lehti

8408 10 91 – – – –

8408 20

Huomautukset

L 250/970

CN 2014

– – muut
– – – pyörillä varustettuja maatalous- tai metsät
raktoreita varten,teho
enintään 50 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 20 35 – – – –

suurempi kuin 50 kW mutta enintään
100 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 20 37 – – – –

suurempi kuin 100 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

16.9.2016

8408 20 31 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muita 87 ryhmän ajoneuvoja varten, teho
Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 20 55 – – – –

suurempi kuin 50 kW mutta enintään
100 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 20 57 – – – –

suurempi kuin 100 kW mutta enintään
200 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 20 99 – – – –

suurempi kuin 200 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90

– muut moottorit

8408 90 21 – – kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen
– – muut
8408 90 27 – – – käytetyt
– – – uudet, teho
enintään 15 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 43 – – – –

suurempi kuin 15 kW mutta enintään
30 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 45 – – – –

suurempi kuin 30 kW mutta enintään
50 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 47 – – – –

suurempi kuin 50 kW mutta enintään
100 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 61 – – – –

suurempi kuin 100 kW mutta enintään
200 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

L 250/971

8408 90 41 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 50 kW

FI

8408 20 51 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 67 – – – –

suurempi kuin 300 kW mutta enintään
500 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 81 – – – –

suurempi kuin 500 kW mutta enintään
1 000 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 85 – – – –

suurempi kuin 1 000 kW mutta enin
tään 5 000 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

8408 90 89 – – – –

suurempi kuin 5 000 kW

Teollisuus

4,2 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8409 91 00 – – jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisestikipinäsytytteisissä mäntämootto
reissa

Teollisuus

2,7 %

A

A

8409 99 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

8409

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisestinimikkeen 8407 tai 8408 mootto
reissa

8409 10 00 – ilma-alusten moottorien osat
– muut

8410

Euroopan unionin virallinen lehti

suurempi kuin 200 kW mutta enintään
300 kW

FI

8408 90 65 – – – –

Huomautukset

L 250/972

CN 2014

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden sääti
met

8410 11 00 – – teho enintään 1 000 kW

16.9.2016

– hydrauliset turbiinit ja vesipyörät

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8410 12 00 – – teho suurempikuin 1 000 kW mutta enintään
10 000 kW

Teollisuus

4,5 %

A

A

8410 13 00 – – teho suurempi kuin 10 000 kW

Teollisuus

4,5 %

A

A

8410 90 00 – osat, myös säätimet

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

8411 12 10 – – – työntövoima suurempi kuin 25 kN mutta
enintään 44 kN

Teollisuus

2,7 %

A

A

8411 12 30 – – – työntövoima suurempi kuin 44 kN mutta
enintään 132 kN

Teollisuus

2,7 %

A

A

8411 12 80 – – – työntövoima suurempi kuin 132 kN

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

3,6 %

A

A

8411 22 20 – – – teho suurempi kuin 1 100 kW mutta enin
tään 3 730 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8411 22 80 – – – teho suurempi kuin 3 730 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8411

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit
ja muutkaasuturbiinit
– suihkuturbiinimoottorit

8411 12

– – työntövoima suurempi kuin 25 kN

Euroopan unionin virallinen lehti

8411 11 00 – – työntövoima enintään 25 kN

– potkuriturbiinimoottorit
8411 21 00 – – teho enintään 1 100 kW
8411 22

– – teho suurempi kuin 1 100 kW

L 250/973

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,1 %

A

A

8411 82 20 – – – teho suurempi kuin 5 000 kW mutta enin
tään 20 000 kW

Teollisuus

4,1 %

A

A

8411 82 60 – – – teho suurempi kuin 20 000 kW mutta
enintään 50 000 kW

Teollisuus

4,1 %

A

A

8411 82 80 – – – teho suurempi kuin 50 000 kW

Teollisuus

4,1 %

A

A

8411 91 00 – – suihkuturbiinimoottorien tai potkuriturbiini
moottorien

Teollisuus

2,7 %

A

A

8411 99 00 – – muut

Teollisuus

4,1 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

8412 21 20 – – – hydrauliset järjestelmät

Teollisuus

2,7 %

A

A

8412 21 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/974

Toimiala

CN 2014

– muut kaasuturbiinit

8411 82

– – teho suurempi kuin 5 000 kW

Euroopan unionin virallinen lehti

– osat

8412

FI

8411 81 00 – – teho enintään 5 000 kW

Muut voimakoneet ja moottorit

8412 10 00 – reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiini
moottorit
– hydrauliset voimakoneet ja moottorit
8412 21

– – lineaarisesti toimivat (sylinterit)

16.9.2016

8412 29

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,2 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

8412 29 20 – – – hydrauliset järjestelmät
– – – muut
hydrauliset nestemoottorit

Teollisuus

4,2 %

A

A

8412 29 89 – – – –

muut

Teollisuus

4,2 %

A

A

8412 31 00 – – lineaarisesti toimivat (sylinterit)

Teollisuus

4,2 %

A

A

8412 39 00 – – muut

Teollisuus

4,2 %

A

A

8412 80 10 – – höyrykoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8412 80 80 – – muut

Teollisuus

4,2 %

A

A

8412 90 20 – – muiden reaktiomoottorien kuin suihkuturbii
nimoottorien

Teollisuus

1,7 %

A

A

8412 90 40 – – hydraulisten koneiden ja moottorien

Teollisuus

2,7 %

A

A

8412 90 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

– pneumaattiset voimakoneet ja moottorit

8412 80

8412 90

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8412 29 81 – – – –

– osat

L 250/975

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8413 11 00 – – poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollai
sia käytetäänhuoltoasemilla ja autokorjaa
moissa

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 20 00 – käsipumput, muut kuin alanimikkeeseen
8413 11 tai8413 19 kuuluvat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 30 20 – – ruiskutuspumput

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 30 80 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 40 00 – betonipumput

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 50 20 – – hydrauliset yksiköt

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 50 40 – – annostelupumput

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413

Tavaran kuvaus

Nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaat
torit
FI

– pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asen
nettavaksimittauslaitteet

8413 50

– polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepum
putmäntäpolttomoottoreita varten

Euroopan unionin virallinen lehti

8413 30

Huomautukset

L 250/976

Toimiala

CN 2014

– muut jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput

– – muut

8413 50 61 – – – –

hydrauliikkapumput

16.9.2016

– – – mäntäpumput

Tavaran kuvaus

8413 50 69 – – – –

muut

8413 60

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Huomautukset

FI

8413 50 80 – – – muut

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– muut pyörivät syrjäytyspumput

8413 60 20 – – hydrauliset yksiköt
– – muut

8413 60 31 – – – –

hydrauliikkapumput

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 60 39 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

– – – siipipumput
8413 60 61 – – – –

hydrauliikkapumput

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 60 69 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 60 70 – – – ruuvipumput

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 60 80 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 70 21 – – – yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 70 29 – – – monijuoksupyöräiset (moniportaiset)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 70

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – hammaspyöräpumput

– muut keskipakopumput
– – uppopumput

L 250/977

Tavaran kuvaus

8413 70 30 – – akselitiivisteettömät kiertopumput keskusläm
mitys- jakuumavesijärjestelmiä varten

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

– – muut, ulostuloaukon läpimitta
8413 70 35 – – – enintään 15 mm

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/978

CN 2014

– – – suurempi kuin 15 mm
8413 70 45 – – – –

radiaalipumput

–––––

yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset)

––––––

yhdellä sisäänmenolla varustetut

8413 70 51 – – – – – – –

yhteenvalettuna rakenteena

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 70 59 – – – – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 70 65 – – – – – –

8413 70 75 – – – – –
––––

kahdella tai useammalla sisäänme
nolla varustetut
monijuoksupyöräiset (moniportaiset)

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

sivukanavapumput

muut keskipakopumput
yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 70 89 – – – – –

monijuoksupyöräiset (moniportaiset)

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

– muut pumput; neste-elevaattorit
8413 81 00 – – pumput

16.9.2016

8413 70 81 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 91 00 – – pumppujen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8413 92 00 – – neste-elevaattorien

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8413 82 00 – – neste-elevaattorit

FI

– osat

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukom
pressorit sekätuulettimet; tuuletus- tai ilmankierto
kuvut sisäänrakennetuintuulettimin, myös jos
niissä on suodattimet

8414 10

– tyhjiöpumput

8414 10 20 – – puolijohteiden valmistuksessa käytettävät
– – muut
8414 10 25 – – – mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai Roots-tyh
jiöpumput

Euroopan unionin virallinen lehti

8414

– – – muut
8414 10 81 – – – –

diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjiöpum
put

Teollisuus

1,7 %

A

A

8414 10 89 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8414 20 20 – – polkupyörien käsipumput

Teollisuus

1,7 %

A

A

8414 20 80 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 20

– käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput

L 250/979

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 30 81 – – – hermeettiset tai puolihermeettiset

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 30 89 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 40 10 – – tuotto enintään 2 m3/minuutti

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 40 90 – – tuotto suurempi kuin 2 m3/minuutti

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

8414 59 20 – – – aksiaalituulettimet

Teollisuus

2,3 %

A

A

8414 59 40 – – – keskipakotuulettimet

Teollisuus

2,3 %

A

A

8414 59 80 – – – muut

Teollisuus

2,3 %

A

A

8414 60 00 – kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus
on enintään 120 cm

Teollisuus

2,7 %

A

A

8414 30

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/980

Toimiala

CN 2014

– kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslait
teissa
FI

8414 30 20 – – teho enintään 0,4 kW
– – teho suurempi kuin 0,4 kW

– pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakom
pressorit

– tuulettimet
8414 51 00 – – pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuuletti
met, joissa onteholtaan enintään 125 W:n si
säänrakennettu sähkömoottori
8414 59

Euroopan unionin virallinen lehti

8414 40

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8414 80 11 – – – yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset)

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 80 19 – – – monijuoksupyöräiset (moniportaiset)

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 80

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

FI

– – turbokompressorit

– – mäntä- ja kalvokompressorit, ylipaine

8414 80 22 – – – –

enintään 60 m3/tunti

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 80 28 – – – –

suurempi kuin 60 m3/tunti

Teollisuus

2,2 %

A

A

– – – suurempi kuin 15 baaria, tuotto
8414 80 51 – – – –

enintään 120 m3/tunti

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 80 59 – – – –

suurempi kuin 120 m3/tunti

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – enintään 15 baaria, tuotto

– – pyörivät kompressorit
8414 80 73 – – – yksiakseliset
– – – moniakseliset
ruuvikompressorit

L 250/981

8414 80 75 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 80 80 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8414 90 00 – osat

Teollisuus

2,2 %

A

A

8415 10 10 – – yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8415 10 90 – – erillisistä yksiköistä koostuvat (”split-system”)

Teollisuus

2,7 %

A

A

8415 20 00 – jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ihmisiä
varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8415 81 00 – – joissa on jäähdytysyksikkö ja venttiili jäähdy
tys/lämmityskierronkääntämiseksi päinvastai
seksi (vaihtuvasuuntainen lämpöpumppu)

Teollisuus

2,7 %

A

A

8415 82 00 – – muut, joissa on jäähdytysyksikkö

Teollisuus

2,7 %

A

A

8415 83 00 – – joissa ei ole jäähdytysyksikköä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8415 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8414 80 78 – – – –

muut

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja
laitteet lämpötilanja kosteuden muuttamista varten,
myös ilmastointilaitteet, joissakosteutta ei voida
säätää erikseen

8415 10

– ikkunaan tai seinään asennettavat laitteet, yh
deksi kokonaisuudeksirakennetut tai erillisistä
yksiköistä koostuvat(”split-system”)

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/982

Toimiala

CN 2014

– muut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8416 10 10 – – automaattisella säätölaitteella varustetut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8416 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8416 20 20 – – – yhdistelmäpolttimet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8416 20 80 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8416 30 00 – mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös nii
den mekaaniset arinatja mekaaniset tuhkanpois
tolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8416 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8416

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta, jau
hemaista kiinteääpolttoainetta tai kaasua varten;
mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet,myös niiden
mekaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolait
teet sekäniiden kaltaiset laitteet

8416 10

– tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta var
ten

– muut tulipesänpolttimet, myös yhdistelmäpoltti
met

8416 20 10 – – ainoastaan kaasua varten, yhtenä yksikkönä
(monobloc), tuulettimella jasäätölaitteella va
rustetut
– – muut

8417

Euroopan unionin virallinen lehti

8416 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit
(insineraattorit),muut kuin sähköllä toimivat
L 250/983

8417 10 00 – uunit malmien, pyriittien tai metallien pasutta
mista, sulatusta taimuuta lämpökäsittelyä varten

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8417 20 10 – – tunneliuunit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8417 20 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8417 80 30 – – uunit keraamisten tuotteiden polttoa varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8417 80 50 – – uunit sementin, lasin tai kemiallisten tuottei
den polttoa varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8417 80 70 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8417 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8418 10 20 – – vetoisuus suurempi kuin 340 l

Teollisuus

1,9 %

A

A

8418 10 80 – – muut

Teollisuus

1,9 %

A

A

8417 20

Huomautukset

– leivinuunit, myös keksiuunit

FI

8417 80

Tavaran kuvaus

L 250/984

Toimiala

CN 2014

– muut

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädy
tyslaitteet ja-laitteistot, sähköllä toimivat ja muut;
lämpöpumput, muut kuinnimikkeen 8415 ilmas
tointilaitteet

8418 10

– jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset
ulko-ovet

Euroopan unionin virallinen lehti

8418

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,5 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– taloustyyppiset jääkaapit

FI

8418 21

– – kompressorijääkaapit

8418 21 10 – – – vetoisuus suurempi kuin 340 l

– – – muut

pöytämallit

Teollisuus

2,5 %

A

A

8418 21 59 – – – –

upotettavat tyypit

Teollisuus

1,9 %

A

A

––––

muut, vetoisuus

8418 21 91 – – – – –

enintään 250 l

Teollisuus

2,5 %

A

A

8418 21 99 – – – – –

suurempi kuin 250 l mutta enintään
340 l

Teollisuus

1,9 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 30 20 – – vetoisuus enintään 400 l

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 30 80 – – vetoisuus suurempi kuin 400 l mutta enin
tään 800 l

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 29 00 – – muut

8418 30

Euroopan unionin virallinen lehti

8418 21 51 – – – –

– säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 800 l

L 250/985

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8418 40 20 – – vetoisuus enintään 250 l

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 40 80 – – vetoisuus suurempi kuin 250 l mutta enin
tään 900 l

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 50 11 – – – jäädytettyjen ruokien säilytykseen

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 50 19 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 50 90 – – muut jäähdytyskalusteet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 61 00 – – lämpöpumput, ei kuitenkaan nimikkeen 8415
ilmastointilaitteet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 69 00 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 40

Huomautukset

– kaappipakastimet, vetoisuus enintään 900 l

– – jäähdytyslasikot ja -tiskit (jotka sisältävät jääh
dytysyksikön taihöyrystimen)

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut tuotteiden varastointiin tai näytteillepa
noon käytettäväthuonekalut (säiliöt, kaapit, tis
kit, altaat, lasikot ja niiden kaltaisethuonekalut),
joissa on jäähdytys- tai jäädytyslaitteet

FI

8418 50

Tavaran kuvaus

L 250/986

Toimiala

CN 2014

– muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot;
lämpöpumput

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 99 10 – – – höyrystimet ja lauhduttimet, lukuun otta
matta taloustyyppisiinjääkaappeihin tarkoi
tettuja

Teollisuus

2,2 %

A

A

8418 99 90 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8419 11 00 – – kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet

Teollisuus

2,6 %

A

A

8419 19 00 – – muut

Teollisuus

2,6 %

A

A

8419 20 00 – sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai
laboratoriokäyttöön

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– osat

8418 99

– – muut

Koneet ja laitteet, myös sähköllä kuumennettavat
(muut kuin uunit jamuut nimikkeen 8514 laitteet),
aineiden käsittelyä vartenlämpötilan muutoksen
käsittävällä menettelyllä, kuten kuumentamalla,
keittämällä, paahtamalla, tislaamalla, rektifioimalla,
steriloimalla,pastöroimalla, höyryttämällä, kuivaa
malla, haihduttamalla,höyrystämällä, tiivistämällä
tai jäähdyttämällä, muut kuinkotitalouksissa käy
tettävät koneet ja laitteet; vedenkuumennuslait
teetja kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä
toimivat

Euroopan unionin virallinen lehti

8419

FI

8418 91 00 – – huonekalut, jotka ovat tarkoitetut jäähdytystai jäädytyslaitteitavarten

– vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraa
jat, muut kuin sähköllätoimivat

L 250/987

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8419 31 00 – – maataloustuotteita varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 32 00 – – puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai
pahvia varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 39 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 40 00 – tislaus- tai rektifioimislaitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 50 00 – lämmönsiirtimet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 60 00 – ilman tai muun kaasun nesteytyslaitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 81 20 – – – perkolaattorit ja muut laitteet kahvin ja
muiden kuumien juomienvalmistamista
varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8419 81 80 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 89 10 – – – jäähdytystornit ja vastaavat laitokset vesi
kierron avulla tapahtuvaasuoraa (ilman er
ottavaa väliseinää) jäähdytystä varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8419 89 30 – – – tyhjiöhöyrystyslaitokset metallilla pinnoitta
mista varten

Teollisuus

2,4 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/988

Toimiala

CN 2014

– kuivauskoneet ja -laitteet

8419 89

– – kuumien juomien valmistukseen tai ruoan
valmistukseen tailämmittämiseen

Euroopan unionin virallinen lehti

8419 81

FI

– muut koneet ja laitteet

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,4 %

A

A

8419 90 15 – – alanimikkeen 8419 20 00 sterilointilaitteissa
käytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8419 90 85 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8420 10 10 – – jollaisia käytetään tekstiiliteollisuudessa

Teollisuus

1,7 %

A

A

8420 10 30 – – jollaisia käytetään paperiteollisuudessa

Teollisuus

1,7 %

A

A

8420 10 80 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8420 91 10 – – – valurautaa

Teollisuus

1,7 %

A

A

8420 91 80 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8420 99 00 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

8419 89 98 – – – muut
– osat

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin
metallin tai lasinvalssaukseen tarkoitetut, sekä nii
den telat

8420 10

– kalanterikoneet ja muut valssauskoneet

Euroopan unionin virallinen lehti

8420

FI

8419 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– osat
8420 91

– – telat

L 250/989

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8421 11 00 – – kermaseparaattorit

Teollisuus

2,2 %

A

A

8421 12 00 – – pyykinkuivauslingot

Teollisuus

2,7 %

A

A

8421 19 20 – – – lingot, jollaisia käytetään laboratorioissa

Teollisuus

1,5 %

A

A

8421 19 70 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8421 21 00 – – veden suodatukseen tai puhdistukseen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8421 22 00 – – muiden juomien kuin veden suodatukseen tai
puhdistukseen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8421 23 00 – – öljyn- tai bensiinin suodattimet polttomootto
reita varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8421 29 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8421

Tavaran kuvaus

Lingot, myös kuivauslingot; nesteiden tai kaasujen
suodatus- taipuhdistuskoneet ja -laitteet
FI

– lingot, myös kuivauslingot

8421 19

Huomautukset

L 250/990

Toimiala

CN 2014

– – muut
Euroopan unionin virallinen lehti

– nesteiden suodatus- tai puhdistuskoneet ja -lait
teet

– kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -lait
teet
16.9.2016

8421 31 00 – – imuilman suodattimet polttomoottoreita var
ten

8421 39

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

8421 39 20 – – – koneet ja laitteet ilman suodattamista tai
puhdistamista varten
– – – koneet ja laitteet muiden kaasujen suodatta
mista tai puhdistamistavarten
katalyyttimenetelmällä toimivat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8421 39 80 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8421 91 00 – – linkojen, myös kuivauslinkojen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8421 99 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8422 11 00 – – taloustyyppiset

Teollisuus

2,7 %

A

A

8422 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

– osat

8422

Astianpesukoneet; koneet ja laitteet pullojen tai
muidenpakkausastioiden puhdistamista tai kuivaa
mista varten; koneet jalaitteet pullojen, tölkkien,
laatikoiden, pussien, säkkien tai muidentavaran
päällysten täyttämistä, sulkemista tai nimilapulla
varustamistavarten; koneet ja laitteet pullojen,
ruukkujen, putkiloiden ja niidenkaltaisten tavaran
päällysten kapseloimista varten; muut pakkaus- tai
käärimiskoneet ja -laitteet (myös kutistepakkausko
neet ja -laitteet);juomien hiilihapottamiskoneet ja
-laitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

8421 39 60 – – – –

– astianpesukoneet

L 250/991

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8422 20 00 – koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden
puhdistamista taikuivaamista varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8422 30 00 – koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden,
pussien, säkkientai muiden tavaranpäällysten
täyttämistä, sulkemista tai nimilapullavarusta
mista varten; koneet ja laitteet pullojen, ruukku
jen, putkiloidenja niiden kaltaisten tavaranpääl
lysten kapseloimista varten; juomienhiilihapotta
miskoneet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8422 40 00 – muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet
(myöskutistepakkauskoneet ja -laitteet)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8422 90 10 – – astianpesukoneiden

Teollisuus

1,7 %

A

A

8422 90 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 10 10 – – talousvaa'at

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 20 00 – vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa
punnitusta varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/992

Toimiala

CN 2014

FI

– osat

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa'at, joiden herk
kyys on vähintään0,05 g), myös painon perusteella
toimivat lasku- tai tarkkailulaitteet;punnituslaittei
den kaikenlaiset punnukset

8423 10

– henkilövaa'at, myös vauvanvaa'at; talousvaa'at

Euroopan unionin virallinen lehti

8422 90

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 81 10 – – – tarkistusvaa'at ja esiasetettuun painoon ver
taamalla toimivatautomaattiset ohjausko
neistot

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 81 30 – – – esipakattuja tavaroita punnitsevat ja hinta
lapulla varustavatlaitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 81 50 – – – myymälävaa'at

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 81 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 82 10 – – – tarkistusvaa'at ja esiasetettuun painoon ver
taamalla toimivatautomaattiset ohjausko
neistot

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 82 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 89 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8423 90 00 – punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; pun
nituslaitteidenosat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8423 30 00 – vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat en
nalta määrätyn määräntavaraa säkkeihin tai säili
öihin, myös astiavaa'at

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– muut punnituslaitteet
8423 81

Euroopan unionin virallinen lehti

8423 82

– kuormitusraja enintään 30 kg

– – kuormitusraja suurempi kuin 30 kg mutta
enintään 5 000 kg

L 250/993

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8424 10 00 – tulensammuttimet, myös panostetut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 20 00 – ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 30 01 – – – lämmityslaitteella varustetut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 30 08 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 30 10 – – – paineilmalla toimivat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 30 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotustai sumutuslaitteet(myös käsikäyttöiset); tulensam
muttimet, myös panostetut;ruiskupistoolit ja nii
den kaltaiset laitteet; höyryn- taihiekanpuhallusko
neet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet

Huomautukset

FI

8424 30

Tavaran kuvaus

L 250/994

Toimiala

CN 2014

– – vesisuihkulla puhdistavat laitteet, sisäänraken
netulla moottorillavarustetut

Euroopan unionin virallinen lehti

– höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden
kaltaisetsuihkutuskoneet

– – muut koneet

– muut laitteet
8424 81

– – maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytet
tävät
16.9.2016

8424 81 10 – – – kastelulaitteet

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

––––

kannettavat laitteet
muut
ruiskutuslaitteet ja jauheiden levitys
laitteet, traktoreihinasennettavat tai
niillä vedettävät

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 81 99 – – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 89 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8424 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8425 11 00 – – sähkömoottorikäyttöiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8425 19 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8425 31 00 – – sähkömoottorikäyttöiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8425 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin
kippikauhavintturit;nostoruuvit ja väkivivut

Euroopan unionin virallinen lehti

8424 81 91 – – – – –

8425

FI

8424 81 30 – – – –

– taljat ja muut väkipyörästöt, ei kuitenkaan kippi
kauhavintturit eikäajoneuvojen nostolaitteet

– vintturit

L 250/995

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8425 41 00 – – kiinteät nostolavat, jollaisia käytetään autokor
jaamoissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

8425 42 00 – – muut nostoruuvit ja väkivivut, hydrauliset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8425 49 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 11 00 – – kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 12 00 – – haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaali
nosturit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 19 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 20 00 – torninosturit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 30 00 – portaalikääntönosturit

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/996

Toimiala

CN 2014

– nostoruuvit ja väkivivut; ajoneuvojen nostolait
teet
FI

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapeli
nosturit; liikkuvatportaalinosturit, haaratrukit ja
nosturitrukit
– traverssinosturit, siirtonosturit, telinenosturit,
siltanosturit,liikkuvat portaalinosturit ja haarat
rukit

Euroopan unionin virallinen lehti

8426

– muut koneet, itseliikkuvat
16.9.2016

8426 41 00 – – kumipyöräiset

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 91 10 – – – hydrauliset nostokurjet, jotka on suunni
teltu kulkuneuvon kuormaamiseenja tyh
jentämiseen

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 91 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8426 99 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8427 10 10 – – nostokorkeus vähintään 1 m

Teollisuus

4,5 %

A

A

8427 10 90 – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

8427 20 11 – – – maastokelpoiset haarukka- ja muut pinoa
mistrukit

Teollisuus

4,5 %

A

A

8427 20 19 – – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

8427 20 90 – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

8426 49 00 – – muut

8426 91

– – jotka on suunniteltu asennettaviksi maantie
kulkuneuvoihin

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai
käsittelylaitteet

8427 10

– sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit

Euroopan unionin virallinen lehti

8427

8427 20

FI

– muut koneet

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut itseliikkuvat trukit
– – nostokorkeus vähintään 1 m

L 250/997

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

8428 10 20 – – sähkökäyttöiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 10 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 20 20 – – irtotavaraa varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 20 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 31 00 – – erityisesti maan alla käytettäväksi suunnitellut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 32 00 – – muut, kauhatyyppiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 33 00 – – muut, hihnatyyppiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 39 20 – – – rullakuljettimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 39 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 40 00 – liukuportaat ja liukukäytävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8427 90 00 – muut trukit
8428

Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet
ja –laitteet (esim.hissit, liukuportaat, kuljettimet ja
ilmaköysiradat)

8428 10

– hissit ja kippikauhavintturit

– pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet

– muut jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet,
tavaroita tai aineitavarten

8428 39

Euroopan unionin virallinen lehti

8428 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/998

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 90 71 – – – maataloustraktoreihin kiinnitettäviksi suun
nitellut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 90 79 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8428 90 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 11 00 – – telaketjuilla varustetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 19 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 20 00 – tiehöylät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 30 00 – raappauskoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

8428 60 00 – ilmaköysiradat ja hiihtohissit; kiskoköysiradan
vetomekanismit
– muut koneet ja laitteet
– – erityisesti maatalouskäyttöön
kuormauslaitteet

suunnitellut

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledo
zerit), tiehöylät,raappauskoneet, kaivinkoneet, kau
hakuormaajat, maantiivistyskoneet jatiejyrät
– puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit)

8429 40

Euroopan unionin virallinen lehti

8429

FI

8428 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– maantiivistyskoneet ja tiejyrät

8429 40 10 – – – täristävät

L 250/999

– – tiejyrät

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8429 40 30 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 40 90 – – maantiivistyskoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1000

Toimiala

CN 2014

– kaivinkoneet ja kauhakuormaajat
8429 51

– – etukuormaajat

8429 51 10 – – – erityisesti maanalaiseen käyttöön suunnitel
lut kuormaajat

8429 51 91 – – – –

telaketjuilla varustetut kauhakuormaajat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 51 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 52 10 – – – telaketjuilla varustetut kaivinkoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 52 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 59 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8429 52

8430

– – koneet, joiden ylärakenne kääntyy 360°

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

Muut maan kivennäisten tai malmien siirto-, höy
läys-, tasoitus-,raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junt
taus-, louhinta- tai porauskoneet ja-laitteet; paalu
juntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat jalumilingot
16.9.2016

8430 10 00 – paalujuntat ja paalunylösvetäjät

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8430 31 00 – – itseliikkuvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8430 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8430 41 00 – – itseliikkuvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8430 49 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8430 50 00 – muut koneet ja laitteet, itseliikkuvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8430 61 00 – – junttaus- tai tiivistyskoneet ja -laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8430 69 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 10 00 – nimikkeen 8425 koneiden ja laitteiden osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 20 00 – nimikkeen 8427 koneiden ja laitteiden osat

Teollisuus

4%

A

A

Tavaran kuvaus

8430 20 00 – lumiaurat ja lumilingot

FI

– hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja
-laitteet

– muut koneet ja laitteet, muut kuin itseliikkuvat

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut porauskoneet ja -laitteet, myös syväpo
rausta varten

8431

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisestinimikkeiden 8425–8430 koneissa ja
laitteissa

L 250/1001

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8431 31 00 – – hissien, kippikauhavintturien ja liukuportai
den osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 41 00 – – kauhat, myös kahmaisukauhat ja tarttuimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 42 00 – – puskutraktorien puskulevyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 43 00 – – alanimikkeiden 8430 41 ja 8430 49poraus
koneiden ja -laitteiden osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 49 20 – – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8431 49 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– nimikkeen 8428 koneiden ja laitteiden osat

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1002

Toimiala

CN 2014

– nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneiden ja
laitteiden osat

8432

Euroopan unionin virallinen lehti

8431 49

– – muut

Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitoko
neet ja -laitteet maanmuokkaamista tai viljelyä var
ten; nurmikko- tai urheilukenttäjyrät
16.9.2016

8432 10 00 – aurat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 29 10 – – – juuriäkeet ja kultivaattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 29 30 – – – muut äkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 29 50 – – – moottorikultivaattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 29 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 30 11 – – – keskusvetoiset tarkkuusrivikylvökoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 30 19 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 30 90 – – istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 40 10 – – kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden levit
timet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 40 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 80 00 – muut koneet ja laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8432 90 00 – osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– äkeet, myös juuriäkeet, kultivaattorit, rikkaruo
hoharat jakonekuokat

8432 29

– – muut

– kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet
– – kylvökoneet

8432 40

Euroopan unionin virallinen lehti

8432 30

FI

8432 21 00 – – lautasäkeet

– lannan- tai lannoitteenlevittimet

L 250/1003

8433

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

FI

Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös
olki- tairehupaalaimet; ruohonleikkuu- tai niittoko
neet; munien, hedelmien taimuiden maataloustuot
teiden puhdistus- tai lajittelukoneet, muut kuinni
mikkeen 8437 koneet ja laitteet

Huomautukset

L 250/1004

CN 2014

– ruohonleikkuukoneet
8433 11

– – moottorikäyttöiset, joissa leikkuulaite pyörii
vaakatasossa

8433 11 10 – – – sähkökäyttöiset

––––

itseliikkuvat

8433 11 51 – – – – –

ajoleikkurit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 11 59 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 11 90 – – – –
8433 19

muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

– – muut
– – – moottoroidut

8433 19 10 – – – –
––––

sähkömoottorilla varustetut
muut

8433 19 51 – – – – – –

itseliikkuvat
ajoleikkurit

16.9.2016

–––––

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 20 50 – – – traktorilla kuljetettaviksi tai vedettäviksi
suunnitellut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 20 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 30 00 – muut heinäntekokoneet ja -laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 40 00 – olki- tai rehupaalaimet, myös kokoojapaalaimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 51 00 – – leikkuupuimurit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 52 00 – – muut puimakoneet ja -laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 19 59 – – – – – –
8433 19 70 – – – – –

muut
muut

8433 19 90 – – – moottorittomat
8433 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– niittokoneet, myös traktoreihin asennettaviksi
tarkoitetut

8433 20 10 – – moottoroidut

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– muut sadonkorjuukoneet ja -laitteet; puimako
neet ja -laitteet

– – juuri- tai mukulakasvien nostokoneet

8433 53 10 – – – perunannostokoneet

L 250/1005

8433 53

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8433 53 30 – – – juurikasvien listimis- ja nostokoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 53 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 59

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1006

Toimiala

CN 2014

– – muut
– – – rehunkorjuukoneet
itseliikkuvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 59 19 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 59 85 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 60 00 – munien, hedelmien tai muiden maataloustuottei
den puhdistus- tailajittelukoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8433 90 00 – osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8434 10 00 – lypsykoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8434 20 00 – meijerikoneet ja -laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8434 90 00 – osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8434

8435

Euroopan unionin virallinen lehti

8433 59 11 – – – –

Lypsykoneet sekä meijerikoneet ja -laitteet

8435 10 00 – koneet ja laitteet

16.9.2016

Puristimet, murskaimet ja niiden kaltaiset koneet ja
laitteet, joitakäytetään viinin, siiderin, hedelmäme
hun tai niiden kaltaisten juomienvalmistuksessa

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8436 21 00 – – hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoi
toa varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8436 29 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8436 80 10 – – metsänhoitoon tarkoitetut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8436 80 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8436 91 00 – – siipikarjanhoitokoneiden ja -laitteiden tai hau
tomalaitteiden jalämpökaappien osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8436 99 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8435 90 00 – osat

Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsän
hoito-, siipikarjanhoito-tai mehiläistenhoitokoneet
ja -laitteet, myös mekaanisin tailämpölaittein va
rustetut idätyslaitteet; hautomalaitteet ja lämpökaa
pitsiipikarjanhoitoa varten

8436 10 00 – rehunvalmistuskoneet ja -laitteet

FI

8436

– muut koneet ja laitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

– siipikarjanhoitokoneet ja -laitteet; hautomalait
teet ja lämpökaapitsiipikarjanhoitoa varten

8436 80

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– osat

L 250/1007

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8437 10 00 – siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdis
tus- tai lajittelukoneetja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8437 80 00 – muut koneet ja laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8437 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 10 10 – – leipomokoneet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 10 90 – – koneet ja laitteet makaronin, spagetin tai nii
den kaltaisten tuotteidenvalmistusta varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 20 00 – koneet ja laitteet makeisten, kaakaon tai suklaan
valmistustavarten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 30 00 – sokerinvalmistuskoneet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8437

Tavaran kuvaus

Muualle tähän ryhmään kuulumattomat koneet ja
laitteet elintarvikkeidentai juomien teollista valmis
tusta varten, muut kuin koneet ja laitteeteläinras
vojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen ja rasvaisten kas
viöljyjenerottamista tai valmistusta varten

8438 10

– leipomokoneet ja -laitteet sekä koneet ja laitteet
makaronin, spagetintai niiden kaltaisten tuottei
den valmistusta varten

Euroopan unionin virallinen lehti

8438

FI

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistustai lajittelukoneetja -laitteet; koneet ja laitteet, joita
käytetään myllyteollisuudessatai viljan tai kuivan
palkoviljan jalostuksessa, muut kuin maataloudes
sakäytettävät

Huomautukset

L 250/1008

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8438 40 00 – panimokoneet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 50 00 – koneet ja laitteet lihan tai siipikarjan valmistusta
varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 60 00 – koneet ja laitteet hedelmien, pähkinöiden tai
kasvisten valmistustavarten

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 80 91 – – – juomien valmistusta varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 80 99 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8439 10 00 – koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kui
tuisestaselluloosa-aineesta

Teollisuus

1,7 %

A

A

8439 20 00 – paperin-, kartongin–tai pahvinvalmistuskoneet
ja-laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8439 30 00 – paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelyko
neet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8438 80

– muut koneet ja laitteet

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8438 80 10 – – kahvin tai teen valmistusta varten

8439

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuitui
sestaselluloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikä
sitellään paperia,kartonkia tai pahvia

L 250/1009

8439 91 00 – – koneiden ja laitteiden, joilla valmistetaan mas
saa kuituisestaselluloosa-aineesta

Teollisuus

1,7 %

A

A

8439 99 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8440 10 10 – – arkintaittokoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8440 10 20 – – kokoojakoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8440 10 30 – – neulomakoneet, lankanitomakoneet ja hakas
nitomakoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8440 10 40 – – liimasidontakoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8440 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8440 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

– osat

8440

Kirjansitomakoneet ja -laitteet, myös kirjannitoma
koneet

8440 10

– koneet ja laitteet

8441

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kar
tongin tai pahvinedelleenkäsittelyä varten, myös
kaikenlaiset leikkauskoneet

8441 10

– leikkauskoneet

8441 10 10 – – yhdistetyt leikkaus- ja rullauskoneet

Huomautukset

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1010

Toimiala

CN 2014

8441 10 20 – – muut pitkittäisleikkaus- ja katkaisukoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 10 30 – – giljotiinityyppiset leikkurit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 10 70 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 20 00 – koneet ja laitteet pussien, säkkien tai kirjekuo
rien valmistustavarten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 30 00 – koneet ja laitteet koteloiden, rasioiden, laatikoi
den, putkien,tynnyreiden ja niiden kaltaisten
pakkausten muulla tavalla kuinmuotoonpurista
malla tapahtuvaa valmistusta varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 40 00 – koneet ja laitteet esineitten muotoonpuristami
seksi paperimassasta,paperista, kartongista tai
pahvista

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 80 00 – muut koneet ja laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 90 10 – – leikkauskoneiden osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 90 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8441 90

– osat

8442

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeiden 8456–
8465työstökoneet) painolaattojen, -levyjen tai -sy
linterien tai muidenpainokomponenttien valmis
tusta varten; painolaatat, -levyt, -sylinteritja muut
painokomponentit; painatusta varten valmistetut
laatat, levyt,sylinterit ja litografiakivet (esim. tasoi
tetut, karhennetut taikiillotetut)

8442 30

– koneet ja laitteet

8442 30 10 – – valolatomakoneet

Huomautukset

L 250/1011

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8442 30 91 – – – kirjakkeiden valamista tai latomista varten
(esim. linotyypit,monotyypit, intertyypit),
myös valulaittein

Teollisuus

Vapaa

A

A

8442 30 99 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8442 40 00 – edellä mainittujen koneiden ja laitteiden osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8442 50 20 – – painokuvalla varustetut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8442 50 80 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

– – muut

8442 50

8443

– painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokom
ponentit; painatustavarten valmistetut laatat, le
vyt sylinterit ja litografiakivet (esim.tasoitetut,
karhennetut tai kiillotetut)

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1012

Toimiala

CN 2014

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa
laattojen,levyjen sylinterien ja muiden nimikkee
seen 8442 kuuluvienpainokomponenttien avulla;
muut kirjoittimet, kopiokoneet jatelekopiolaitteet
(telefaxlaitteet) yhdistettyinä tai erillisinä; niideno
sat ja tarvikkeet

– painokoneet ja -laitteet; joita käytetään painet
taessa laattojen,levyjen, sylinterien ja muiden ni
mikkeeseen 8442 kuuluvienpainokomponent
tien avulla
16.9.2016

8443 11 00 – – offsetpainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat

Tavaran kuvaus

8443 12 00 – – offsetarkkipainokoneet ja -laitteet, toimisto
tyyppiset (joissakäytettävän arkin koko on
taittamattomana enintään 22 × 36 cm)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Huomautukset

FI

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

8443 13

– – muut offsetpainokoneet ja -laitteet
– – – arkkipainokoneet ja -laitteet

8443 13 10 – – – –

uudet, arkin koko
enintään 52 × 74 cm

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 13 35 – – – – –

suurempi kuin 52 × 74 cm mutta
enintään 74 × 107 cm

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 13 39 – – – – –

suurempi kuin 74 x 107 cm

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 13 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 14 00 – – kohopainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat,
ei kuitenkaanfleksopainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 15 00 – – kohopainokoneet ja -laitteet, muut kuin rul
lalta painavat, eikuitenkaan fleksopainokoneet
ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 16 00 – – fleksopainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 17 00 – – syväpainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

L 250/1013

8443 13 31 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

käytetyt

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8443 19 20 – – – tekstiiliaineiden painatusta varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 19 40 – – – puolijohteiden valmistuksessa käytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 19 70 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 31 20 – – – koneet, joiden pääasiallinen toiminto on di
gitaalinen kopiointi jajoilla kopiointi suori
tetaan skannaamalla alkuperäinen teksti ja
painamalla kopiot sähköstaattisella paino
laitteella

Teollisuus

2,2 %

A

A

8443 31 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 32 10 – – – kirjoittimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 32 30 – – – telekopiolaitteet (telefaxlaitteet)

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 19

– – muut

– muut kirjoittimet, kopiokoneet ja telekopiolait
teet (telefaxlaitteet),yhdistettyinä tai erillisinä

8443 31

8443 32

– – koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään
kaksi seuraavistatehtävistä: painaminen, ko
piointi ja telekopioiden lähettäminen; nevoi
daan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittely
koneeseen taiverkkoon

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1014

Toimiala

CN 2014

– – muut, jotka voidaan yhdistää automaattiseen
tietojenkäsittelykoneeseentai verkkoon

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
Teollisuus

6%

A

A

8443 32 93 – – – –

muut koneet, joilla kopiointi suoritetaan
optista järjestelmääkäyttämällä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 32 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

6%

A

A

8443 39

– – muut

8443 39 10 – – – koneet, joilla kopiointi suoritetaan skannaa
malla alkuperäinen tekstija painamalla ko
piot sähköstaattisella painolaitteella
– – – muut kopiolaitteet
8443 39 31 – – – –

joissa on optinen järjestelmä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 39 39 – – – –

muut

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 39 90 – – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

koneet, joilla kopiointi suoritetaan skan
naamalla alkuperäinen tekstija paina
malla kopiot sähköstaattisella painolait
teella

FI

8443 32 91 – – – –

– osat ja tarvikkeet
8443 91

– – sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja
tarvikkeet, joitakäytetään painettaessa paino
laattojen, -levyjen, -sylinterien ja muidenni
mikkeeseen 8442 kuuluvien painokompo
nenttien avulla
L 250/1015

8443 91 10 – – – alanimikkeen 8443 19 40 laitteissakäytettä
vät

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – – muut
valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 91 99 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 99 10 – – – elektroniset rakenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8443 99 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8444 00 10 – koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista
varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8444 00 90 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8445 11 00 – – karstauskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8445 12 00 – – kampauskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8445 13 00 – – esikehruukoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8443 99

8445

– – muut

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista,
venytystä,teksturoimista tai katkomista varten

Euroopan unionin virallinen lehti

8444 00

FI

8443 91 91 – – – –

Huomautukset

L 250/1016

CN 2014

Tekstiilikuitujen käsittelykoneet; kehruu-, kertaustaikiertämiskoneet sekä muut tekstiililankojen val
mistuskoneet ja-laitteet; tekstiililankojen vyyhteä
mis-, kelaus- tai puolauskoneet(myös kuteenpuo
laajat) sekä koneet tekstiililangan käsittelemiseksi
nimikkeiden 8446 ja 8447 koneita varten
– tekstiilikuitujen käsittelykoneet

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8445 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8445 20 00 – kehruukoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8445 30 00 – kertaus- tai kiertämiskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8445 40 00 – tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puo
lauskoneet (myöskuteenpuolaajat)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8445 90 00 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8446 21 00 – – kutomakoneet, muut kuin kangaspuut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8446 29 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8446 30 00 – suurempien kuin 30 cm:n levyisten kankaiden
kutomiseen,syöstävättömät

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8446

Kutomakoneet (myös kangaspuut)

8446 10 00 – enintään 30 cm:n levyisten kankaiden kutomi
seen
– suurempien kuin 30 cm:n levyisten kankaiden
kutomiseen,syöstävälliset

8447

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Neulekoneet, ommelkangaskoneet ja koneet kierre
päällystetyn langan,tyllin, pitsin, koruompeleiden,
nauhojen, punosten tai verkonvalmistusta varten
sekä tuftauskoneet

8447 11 00 – – sylinterin läpimitta enintään 165 mm

L 250/1017

– pyöröneulekoneet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

8447 20 20 – – loimien solmimislaitteet (myös Raschel-tyyp
piset);ommelkangaskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8447 20 80 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8447 90 00 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 11 00 – – varsi- ja jacquardlaitteet; näissä käytettävien
korttien vähentämis-,kopiointi-, lävistys- tai
yhteensitomiskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 20 00 – nimikkeen 8444 koneiden tai niiden apukonei
den ja -laitteidenosat ja tarvikkeet

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8447 12 00 – – sylinterin läpimitta suurempi kuin 165 mm

Nimikkeen 8444, 8445, 8446 tai 8447koneiden
apukoneet ja -laitteet (esim. varsi- ja jacquardlait
teet,automaattiset langanvartijalaitteet ja syöstävän
vaihtolaitteet); osat jatarvikkeet, jotka soveltuvat
käytettäviksi yksinomaan taipääasiallisesti tämän
nimikkeen tai nimikkeen 8444,8445, 8446 tai
8447 koneissa jalaitteissa (esim. värttinät ja siipi
värttinät, karstakangas, kammat,puristussuulak
keet, syöstävät, niidet, niisikehykset janeulekoneen
neulat)

Euroopan unionin virallinen lehti

8448

– tasoneulekoneet; ommelkangaskoneet

FI

8447 20

Huomautukset

L 250/1018

Toimiala

CN 2014

– nimikkeen 8444, 8445, 8446 tai 8447koneiden
apukoneet ja -laitteet:

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8448 31 00 – – karstakangas

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 32 00 – – tekstiilikuitujen käsittelykoneiden osat ja tar
vikkeet, ei kuitenkaankarstakangas

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 33 00 – – värttinät, siipivärttinät, kehruurenkaat ja nou
kat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 39 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 42 00 – – kutomakoneiden (myös kangaspuiden) kaiteet,
niidet janiisikehykset

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 49 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 51 10 – – – platinat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 51 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8448 59 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– nimikkeen 8445 koneiden tai niiden apukonei
den ja -laitteidenosat ja tarvikkeet
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

– kutomakoneiden (myös kangaspuiden) tai niiden
apukoneiden ja-laitteiden osat ja tarvikkeet

– nimikkeen 8447 koneiden tai niiden apukonei
den ja -laitteidenosat ja tarvikkeet
8448 51

– – platinat, neulat ja muut silmukan muodosta
miseen käytettävättavarat

L 250/1019

Tavaran kuvaus

8450

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Huomautukset

FI

8449 00 00 Koneet ja laitteet huovan tai kuitukankaan (metri
tavaran taimuotoiltujen kappaleiden) valmistusta
tai viimeistystä varten, myöshuopahattukoneet ja
-laitteet; hattumuotit

Toimiala

L 250/1020

CN 2014

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten,
myös koneet, jotkasekä pesevät että kuivaavat
– koneet, joiden pesuteho on enintään 10 kg kui
vapyykkiä
– – täysautomaattiset koneet
– – – pesuteho enintään 6 kg kuivapyykkiä
edestä täytettävät

Teollisuus

3%

A

A

8450 11 19 – – – –

päältä täytettävät

Teollisuus

3%

A

A

8450 11 90 – – – pesuteho suurempi kuin 6 kg mutta enin
tään 10 kg kuivapyykkiä

Teollisuus

2,6 %

A

A

8450 12 00 – – muut koneet, joissa on sisäänrakennettu kui
vauslinko

Teollisuus

2,7 %

A

A

8450 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8450 20 00 – koneet, joiden pesuteho on suurempi kuin
10 kg kuivapyykkiä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8450 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

16.9.2016

8450 11 11 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

8450 11

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451 21 00 – – kuivausteho enintään 10 kg kuivapyykkiä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451 29 00 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451 30 00 – silitys- ja prässäyskoneet (myös liimaliinaprässit)

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451 40 00 – pesukoneet (muut kuin kuivapesukoneet), val
kaisukoneet javärjäyskoneet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451 50 00 – koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikääri
mistä, laskostusta,leikkaamista tai pykäreunan
tekemistä varten

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451

Tavaran kuvaus

8451 10 00 – kuivapesukoneet

FI

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeen 8450 ko
neet)tekstiililankojen, -kankaiden tai valmiiden
tekstiilitavaroidenpesemistä, muuta puhdistamista,
vääntämistä, kuivaamista, silittämistä,prässäämistä
(myös liimaliinaprässit), valkaisemista, värjäämistä,
viimeistystä, päällystämistä tai kyllästämistä varten
sekä koneet, joitakäytetään lattianpäällysteiden, ku
ten linoleumin, valmistuksessa kangas-tai muun
pohjan päällystämiseen massalla; koneet tekstiili
kankaidenkäärimistä, aukikäärimistä, laskostusta,
leikkaamista tai pykäreunantekemistä varten

Euroopan unionin virallinen lehti

– kuivauskoneet

8451 80

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut koneet ja laitteet
L 250/1021

8451 80 10 – – koneet, joita käytetään lattianpäällysteiden,
kuten linoleumin,valmistuksessa kangas- tai
muun pohjan päällystämiseen massalla

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8451 80 30 – – koneet viimeistystä tai muuta jälkikäsittelyä
varten

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451 80 80 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8451 90 00 – osat

Teollisuus

2,2 %

A

A

8452 10 11 – – – ompelukoneet, yksikköarvo (ilman runkoja,
pöytiä tai huonekaluja)suurempi kuin
65 EUR

Teollisuus

5,7 %

A

A

8452 10 19 – – – muut

Teollisuus

9,7 %

A

A

8452 10 90 – – muut ompelukoneet ja ompelukoneiden kone
varret

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/1022

Toimiala

CN 2014

FI

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 8440 kirjan
nitomakoneet;erityisesti ompelukoneita varten
suunnitellut huonekalut, alustat,kotelot ja suojuk
set; ompelukoneenneulat

8452 10

– kotiompelukoneet

Euroopan unionin virallinen lehti

8452

– – ompelukoneet (ainoastaan lukkotikkikoneet),
joiden konevarren painoilman moottoria on
enintään 16 kg tai moottorin kanssa enintään
17 kg;ompelukoneiden konevarret (ainoastaan
lukkotikkikoneiden), painoenintään 16 kg il
man moottoria tai enintään 17 kg moottorin
kanssa

– muut ompelukoneet
16.9.2016

8452 21 00 – – automaattiset

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8452 29 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8452 30 00 – ompelukoneen neulat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8452 90 00 – huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset ompelu
koneita varten sekäniiden osat; muut ompeluko
neiden osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8453 10 00 – koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta,
parkitusta tai muutakäsittelyä varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8453 20 00 – koneet ja laitteet jalkineiden valmistusta tai kor
jaamista varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8453 80 00 – muut koneet ja laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8453 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8454 10 00 – konvertterit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8454 20 00 – valukokillit ja valusangot

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8453

8454

Konvertterit, valusangot, valukokillit ja valukoneet,
jollaisiakäytetään metallurgiassa tai metallivali
moissa

– valukoneet

8454 30 10 – – painevalua varten

L 250/1023

8454 30

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta,
parkitusta tai muutakäsittelyä varten tai jalkineiden
tai muiden vuota- tai nahkatavaroidenvalmistusta
tai korjaamista varten, muut kuin ompelukoneet

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8454 30 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8454 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8455 21 00 – – kuumavalssaimet tai yhdistetyt kuuma- ja kyl
mävalssaimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8455 22 00 – – kylmävalssaimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8455 30 39 – – – työtelat kuumavalssaukseen;

Teollisuus

2,7 %

A

A

8455 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8455 90 00 – muut osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8455

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1024

Toimiala

CN 2014

Metallinvalssaimet ja niiden telat

8455 10 00 – putkivalssaimet
– muut valssaimet

– valssaimien telat

8455 30 10 – – valurautaa

Euroopan unionin virallinen lehti

8455 30

– – vapaataottua terästä
8455 30 31 – – – työtelat
kuumavalssaukseen;
kuuma- ja kylmävalssaukseen

tukitelat

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8456 10 00 – laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä toimivat

Teollisuus

4,5 %

A

A

8456 20 00 – ultraäänellä toimivat

Teollisuus

3,5 %

A

A

8456 30 11 – – – langalla työstävät

Teollisuus

3,5 %

A

A

8456 30 19 – – – muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

8456 30 90 – – muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

8456 90 20 – – vesisuihkuleikkauskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8456 90 80 – – muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8456

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ai
netta laser- taimuulla valo- tai fotonisäteellä, ult
raäänellä,
sähköpurkauksella,sähkökemiallisella
prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä taiplas
makaarella; vesisuihkuleikkauskoneet

– sähköpurkauksella toimivat
Euroopan unionin virallinen lehti

– – numeerisesti ohjatut

8456 90

Huomautukset

FI

8456 30

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

Työstökeskukset, yksikkörakenteiset koneet (yksi
asemaisettyöstöyksiköt) ja moniasemaiset transfer
koneet, metallin työstöön

8457 10

– työstökeskukset

8457 10 10 – – vaakasuuntaiset

L 250/1025

8457

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8457 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8457 20 00 – yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset työs
töyksiköt)

Teollisuus

2,7 %

A

A

8457 30 10 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8457 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8457 30

– moniasemaiset transferkoneet

Lastuavat sorvit (myös sorvauskeskukset) metallin
työstöön
– vaakakaraiset sorvit

8458 11

– – numeerisesti ohjatut

8458 11 20 – – – monitoimisorvit
– – – automaattisorvit
8458 11 41 – – – –

yksikaraiset

Teollisuus

2,7 %

A

A

8458 11 49 – – – –

monikaraiset

Teollisuus

2,7 %

A

A

8458 11 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8458 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

8458

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1026

Toimiala

CN 2014

– muut sorvit
– – numeerisesti ohjatut

8458 91 20 – – – monitoimisorvit

16.9.2016

8458 91

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8458 91 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8458 99 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 21 00 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 29 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 31 00 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8459 39 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8459 40 10 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8459 40 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459

Lastuavat työstökoneet (myös koneet, joissa kara
pää liikkuu johteilla(way-type unit head machines))
metallin poraukseen, avarrukseen,jyrsintään tai
kierteitykseen, muut kuin nimikkeen 8458 sorvit
(myös sorvauskeskukset)

8459 10 00 – koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type
unit headmachines)

– muut avarrus-jyrsinkoneet

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut porakoneet

8459 40

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut avarruskoneet

8459 51 00 – – numeerisesti ohjatut

L 250/1027

– polvityyppiset jyrsinkoneet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 61 10 – – – työkalujyrsinkoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 61 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 69 10 – – – työkalujyrsinkoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 69 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8459 70 00 – muut kierteityskoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 11 00 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8459 59 00 – – muut

8459 61

8460

– – numeerisesti ohjatut

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8459 69

FI

– muut jyrsinkoneet

Huomautukset

L 250/1028

Toimiala

CN 2014

Työstökoneet metallin tai kermettien purseenpois
toon, teroitukseen,hiontaan, laahintaan, hiertämi
seen, kiillotukseen tai muuhunviimeistelyyn hio
makivien tai muiden hioma- tai kiillotusaineidena
vulla, muut kuin nimikkeen 8461 hammaspyörien
leikkuu-, hioma-tai viimeistelykoneet
– tasohiomakoneet, joissa yhden akselin asemoin
titarkkuus on vähintään0,01 mm

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– muut hiomakoneet, joissa yhden akselin ase
mointitarkkuus on vähintään0,01 mm
FI

8460 21

– – numeerisesti ohjatut
– – – lieriön muotoisille pinnoille
sisähiomakoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 21 15 – – – –

pyörtöhiomakoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 21 19 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 29 10 – – – lieriön muotoisille pinnoille

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 29 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 31 00 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8460 39 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8460 40 10 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8460 40 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8460 21 90 – – – muut
8460 29

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8460 21 11 – – – –

– teroituskoneet

8460 40

– laahinta- tai hiertämiskoneet
L 250/1029

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8460 90 10 – – varustettuna mikrometriasetusjärjestelmällä,
jossa yhden akselinasemointitarkkuus on vä
hintään 0,01 mm

Teollisuus

2,7 %

A

A

8460 90 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8461 30 10 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8461 30 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8460 90

8461

– muut

Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen,
pistoon, avennukseen,sahaukseen tai katkaisuun
sekä muut lastuavat työstökoneet, myöshammas
pyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet, me
tallia taikermettejä varten, muualle kuulumattomat

8461 20 00 – poikittaishöylä- tai pistokoneet
8461 30

8461 40

– avennuskoneet

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1030

Toimiala

CN 2014

– hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistely
koneet
– – hampaanleikkuukoneet (myös hiovat ham
paanleikkuukoneet)
– – – lieriöhammaspyörien valmistukseen
numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8461 40 19 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

16.9.2016

8461 40 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muiden hammaspyörien valmistukseen
numeerisesti ohjatut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8461 40 39 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

FI

8461 40 31 – – – –

– – hammaspyörien viimeistelykoneet

8461 40 71 – – – –

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8461 40 79 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8461 50 11 – – – pyörösahat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8461 50 19 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8461 50 90 – – katkaisukoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8461 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8461 40 90 – – – muut
8461 50

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – varustettuna mikrometriasetusjärjestelmällä,
jossa yhden akselinasemointitarkkuus on
vähintään 0,01 mm

– sahaus- tai katkaisukoneet
– – sahauskoneet

L 250/1031

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8462 10 10 – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8462 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8462 21 10 – – – levymäisten tuotteiden työstämiseen

Teollisuus

2,7 %

A

A

8462 21 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8462

Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen ta
komalla; koneet (myöspuristimet) metallin työstä
miseen taivuttamalla, särmäämällä,oikaisemalla,
leikkaamalla, meistämällä tai loveamalla; edellämai
nitsemattomat metallin tai metallikarbidien työstö
puristimet

8462 10

– takomakoneet (myös puristimet)

8462 29

– – numeerisesti ohjatut

Euroopan unionin virallinen lehti

– taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet (myös pu
ristimet)
8462 21

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1032

Toimiala

CN 2014

– – muut

8462 29 10 – – – levymäisten tuotteiden työstämiseen
– – – muut
hydrauliset

Teollisuus

1,7 %

A

A

8462 29 98 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

16.9.2016

8462 29 91 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– leikkurit (myös puristimet), muut kuin yhdiste
tytmeistaus-leikkauskoneet
FI

8462 31 00 – – numeerisesti ohjatut
8462 39

– – muut

8462 39 10 – – – levymäisten tuotteiden työstämiseen

8462 39 91 – – – –

hydrauliset

Teollisuus

1,7 %

A

A

8462 39 99 – – – –

muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8462 41 10 – – – levymäisten tuotteiden työstämiseen

Teollisuus

2,7 %

A

A

8462 41 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8462 49 10 – – – levymäisten tuotteiden työstämiseen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8462 49 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

– meistauskoneet ja loveamiskoneet (myös puristi
met), myös yhdistetytmeistaus-leikkauskoneet
8462 41

8462 49

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

– – numeerisesti ohjatut

– – muut

L 250/1033

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8462 91 20 – – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8462 91 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8462 99 20 – – – numeerisesti ohjatut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8462 99 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8463 10 10 – – vetopenkit langan vetämistä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8463 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8463 20 00 – kierteenvalssauskoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8463 30 00 – langantyöstökoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8463 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

– muut

8462 99

– – hydrauliset puristimet

FI

8462 91

Huomautukset

L 250/1034

Toimiala

CN 2014

– – muut

Muut lastuamattomat metallin tai kermettien työs
tökoneet

8463 10

– vetopenkit tankojen, putkien, profiilien, langan
tai niiden kaltaistentavaroiden vetämistä varten

Euroopan unionin virallinen lehti

8463

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

8464 20 11 – – – optisen lasin työstöön

Teollisuus

2,2 %

A

A

8464 20 19 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8464 20 80 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8464 90 00 – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8465 10 10 – – joissa työkappale siirretään käsin eri työvai
heiden välillä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 10 90 – – joissa työkappale siirtyy automaattisesti työ
vaiheiden välillä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8464

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, as
bestisementin tainiiden kaltaisten kivennäisainei
den työstöön tai lasinkylmätyöstöön
FI

8464 10 00 – sahakoneet
8464 20

– hiomakoneet ja kiillotuskoneet
– – lasin työstöön

Koneet (myös koneet naulaamista, sinkilöimistä, lii
maamista tai muutakokoonpanoa varten) puun,
korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden
kaltaisten kovien aineiden työstöön

8465 10

– koneet, jotka pystyvät suorittamaan erityyppisiä
työstötoimintoja ilmantyökalun vaihtoa toimin
tojen välillä

Euroopan unionin virallinen lehti

8465

L 250/1035

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8465 91 10 – – – vannesahat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 91 20 – – – pyörösahat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 91 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 92 00 – – höylä- tai jyrsinkoneet, myös profilointikoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 93 00 – – hioma- tai kiillotuskoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 94 00 – – taivutus- tai kokoonpanokoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 95 00 – – porakoneet ja konetaltat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 96 00 – – halkaisukoneet sekä viiluleikkurit tai -sorvit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8465 99 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

– muut
– – sahakoneet

8466 10

– työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät

16.9.2016

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi
yksinomaan taipääasiallisesti nimikkeiden 8456–
8465 koneissa, myöstyökappaleen- tai työkalunpi
timet, itseaukeavat kierteityspäät, jakopäätja muut
työstökoneiden lisälaitteet; kaikenlaisten käsityövä
lineidenpitimet

Euroopan unionin virallinen lehti

8466

FI

8465 91

Huomautukset

L 250/1036

Toimiala

CN 2014

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,2 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – työkalunpitimet

FI

8466 10 20 – – – karat, kiristysholkit ja pistukat
– – – muut
sorveja varten

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 10 38 – – – –

muut

Teollisuus

1,2 %

A

A

Teollisuus

1,2 %

A

A

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 20 91 – – – sorveja varten

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 20 98 – – – muut

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 30 00 – jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 91 20 – – – valurautaa tai -terästä

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 91 95 – – – muut

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 10 80 – – itseaukeavat kierteityspäät
8466 20

– työkappaleenpitimet

8466 20 20 – – ohjaus- ja kiinnityslaitteet tiettyihin tarkoituk
siin; ohjaus- jakiinnityslaitteiden standardio
sien sarjat
– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8466 10 31 – – – –

– muut
8466 91

– – nimikkeen 8464 koneissa käytettävät
L 250/1037

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8466 92 20 – – – valurautaa tai -terästä

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 92 80 – – – muut

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 93 30 – – – alanimikkeen 8456 90 20 koneissa käytet
tävät

Teollisuus

1,7 %

A

A

8466 93 70 – – – muut

Teollisuus

1,2 %

A

A

8466 94 00 – – nimikkeen 8462 tai 8463 koneissa käytettä
vät

Teollisuus

1,2 %

A

A

8467 11 10 – – – metallien työstämiseen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8467 11 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8467 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8466 92

8466 93

– – nimikkeiden 8456–8461 koneissa käytettävät

Pneumaattiset ja hydrauliset käsityövälineet ja käsi
työvälineet, joissaon yhteenrakennettu sähkö- tai
muu moottori
– pneumaattiset

8467 11

Euroopan unionin virallinen lehti

8467

– – nimikkeen 8465 koneissa käytettävät

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1038

Toimiala

CN 2014

– – pyörivät (myös pyörivät-iskevät)

– joissa on yhteenrakennettu sähkömoottori
8467 21

– – kaikenlaiset porakoneet
16.9.2016

8467 21 10 – – – jotka toimivat ilman ulkoista voimanläh
dettä

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
sähköpneumaattiset

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 21 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 22 10 – – – ketjusahat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 22 30 – – – pyörösahat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 22 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 22

– – sahat

– – muut

8467 29 20 – – – jotka toimivat ilman ulkoista voimanläh
dettä
– – – muut
––––

Euroopan unionin virallinen lehti

8467 29

FI

8467 21 91 – – – –

hiomakoneet ja santaajat

8467 29 51 – – – – –

kulmahiomakoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 29 53 – – – – –

nauhahiomakoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 29 59 – – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

höylät

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 29 80 – – – –

pensassakset ja nurmikon viimeistelyko
neet

Teollisuus

2,7 %

A

A

L 250/1039

8467 29 70 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

8467 81 00 – – ketjusahat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8467 89 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8467 91 00 – – ketjusahojen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8467 92 00 – – pneumaattisten työvälineiden

Teollisuus

1,7 %

A

A

8467 99 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8468 10 00 – kädessä pidettävät hitsauspolttimet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8468 20 00 – muut kaasukäyttöiset koneet ja laitteet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8468 80 00 – muut koneet ja laitteet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8468 90 00 – osat

Teollisuus

2,2 %

A

A

8467 29 85 – – – –

muut

– muut työvälineet

Euroopan unionin virallinen lehti

– osat

8468

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1040

Toimiala

CN 2014

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, myös leikkaa
vat, muut kuinnimikkeeseen 8515 kuuluvat; kaa
sukäyttöiset pintakarkaisukoneetja -laitteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8469 00 91 – – sähköllä toimivat

Teollisuus

2,3 %

A

A

8469 00 99 – – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8470 21 00 – – joissa on painolaite

Teollisuus

Vapaa

A

A

8470 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8470 30 00 – muut laskukoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8470 50 00 – rekisteröivät kassakoneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8470 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8469 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kirjoituskoneet, muut kuin nimikkeen 8443 kir
joittimet;tekstinkäsittelykoneet
FI

8469 00 10 – tekstinkäsittelykoneet
– muut

Laskukoneet ja taskukokoiset tietojen tallennus-,
toisto- janäyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja;
kirjanpitokoneet,postituskoneet, matka- tai pääsy
lippukoneet sekä niiden kaltaisetkoneet, jotka sisäl
tävät laskulaitteen; rekisteröivät kassakoneet

8470 10 00 – elektroniset laskimet, jotka pystyvät toimimaan
ilman ulkoistasähkövoimanlähdettä, ja taskuko
koiset tietojen tallennus-, toisto- janäyttölaitteet,
joissa on laskutoimintoja

Euroopan unionin virallinen lehti

8470

– muut elektroniset laskukoneet

L 250/1041

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 41 00 – – jotka sisältävät samassa kotelossa ainakin tie
tokoneen keskusyksikön(CPU) sekä yhdistet
tyinä tai erillisinä syöttöyksikön jatulostusyk
sikön

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 49 00 – – muut, jotka esitetään tullille järjestelminä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 50 00 – keskusyksiköt, muut kuin nimikkeeseen
8471 41 tai8471 49 kuuluvat, myös jos ne si
sältävät samassakotelossa yhden tai kaksi seuraa
vista yksiköistä: muistiyksikkö,syöttöyksikkö, tu
lostusyksikkö

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 60 60 – – näppäimistöt

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 60 70 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471

Tavaran kuvaus

8471 30 00 – kannettavat typpiset automaattiset tietojenkäsit
telykoneet, painoenintään 10 kg, jotka sisältävät
ainakin tietokoneen keskusyksikön(CPU), näp
päimistön ja näytön

FI

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yk
siköt;magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat,
koneet tietojensiirtämistä varten tietovälineelle
koodimuodossa ja koneet tällaistentietojen käsitte
lemistä varten, muualle kuulumattomat

Huomautukset

L 250/1042

Toimiala

CN 2014

– muut automaattiset tietojenkäsittelykoneet

– syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt, myös jos ne si
sältävät samassakotelossa muistiyksikköjä

– muistiyksiköt

8471 70 20 – – keskusmuistiyksiköt

16.9.2016

8471 70

Euroopan unionin virallinen lehti

8471 60

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

8471 70 30 – – – –
––––

optiset, myös magneettioptiset

FI

– – – levymuistiyksiköt

muut
kovalevyasemat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 70 70 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 70 80 – – – magneettinauhamuistiyksiköt

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 70 98 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 80 00 – automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muut
yksiköt

Teollisuus

Vapaa

A

A

8471 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8472 10 00 – monistuskoneet

Teollisuus

2%

A

A

8472 30 00 – koneet postin lajittelua, taittamista, kuoreenpa
noa, leimasiteellävarustamista, avaamista, sulke
mista tai sinetöimistä varten sekä koneetposti
merkkien kiinnittämistä tai mitätöimistä varten

Teollisuus

2,2 %

A

A

8472

Euroopan unionin virallinen lehti

8471 70 50 – – – – –

Muut toimistokoneet ja -laitteet (esim. hektografit
javahamonistuskoneet, osoitekoneet, setelinantoau
tomaatit,rahanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahan
käärimiskoneet,kynänteroituslaitteet, lävistys- tai
nitomalaitteet)

L 250/1043

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8472 90 10 – – rahanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahankääri
miskoneet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8472 90 30 – – pankkiautomaatit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8472 90 70 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8473 10 11 – – – alanimikkeen 8469 00 10 koneissa käytet
tävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 10 19 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

8473 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 21 10 – – – elektroniset rakenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 21 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8472 90

– muut

8473

Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kan
tolaukut ja niidenkaltaiset tavarat), jotka soveltuvat
käytettäviksi yksinomaan taipääasiallisesti nimik
keiden 8469–8472 koneissa

8473 10

– nimikkeen 8469 koneiden ja laitteiden osat ja
tarvikkeet
– – elektroniset rakenneyhdistelmät

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1044

Toimiala

CN 2014

– nimikkeen 8470 koneiden osat ja tarvikkeet
8473 21

– – alanimikkeen 8470 10, 8470 21 tai8470 29
elektronisten laskukoneiden osat jatarvikkeet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8473 29 10 – – – elektroniset rakenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 29 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 30 20 – – elektroniset rakenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 30 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 40 11 – – – alanimikkeen 8472 90 30 koneissa käytet
tävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 40 18 – – – muut

Teollisuus

3%

A

A

8473 40 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 50 20 – – elektroniset rakenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 50 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8473 29

– – muut

– nimikkeen 8471 koneiden osat ja tarvikkeet

– nimikkeen 8472 koneiden ja laitteiden osat ja
tarvikkeet
– – elektroniset rakenneyhdistelmät

8473 50

Euroopan unionin virallinen lehti

8473 40

Huomautukset

FI

8473 30

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– vähintään kahteen nimikkeiden 8469–8472 ko
neeseenkäytettäviksi soveltuvat osat ja tarvikkeet

L 250/1045

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8474 10 00 – koneet lajittelua, seulomista, erottamista tai pe
semistä varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8474 20 00 – koneet murskaamista tai jauhamista varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8474 31 00 – – betonin- tai laastinsekoittimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8474 32 00 – – koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitu
miin

Teollisuus

Vapaa

A

A

8474 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8474 80 10 – koneet ja laitteet jähmeiden keraamisten masso
jen yhteenpuristamista,muotoilua tai valua var
ten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8474 80 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8474

Tavaran kuvaus

FI

Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai
muun jähmeän (myösjauhe- tai tahnamaisen) ki
vennäisaineen lajittelua, seulomista,erottamista, pe
semistä, murskaamista, jauhamista, sekoittamista
taivaivaamista varten; koneet ja laitteet jähmeiden
kivennäispolttoaineiden, keraamisten massojen, ko
vettumattoman sementin,kipsin tai muun jauhetai tahnamaisen kivennäistuotteenyhteenpurista
mista, muotoilua tai valua varten; koneethiekkava
lumuottien valmistamista varten

– muut koneet ja laitteet

– osat

8474 90 10 – – valurautaa tai valuterästä

16.9.2016

8474 90

Euroopan unionin virallinen lehti

– koneet sekoittamista tai vaivaamista varten

8474 80

Huomautukset

L 250/1046

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8475 21 00 – – koneet valokuitujen ja niiden esityöstöjen val
mistukseen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8475 29 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8475 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8476 21 00 – – joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8476 29 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8474 90 90 – – muut

Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamp
pujen, -putkien taisalamalamppujen kokoamiseksi;
koneet lasin tai lasitavaroidenvalmistukseen tai
kuumana työstöön

8475 10 00 – koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektroni
lamppujen, -putkien taisalamalamppujen kokoa
miseksi

FI

8475

Euroopan unionin virallinen lehti

– koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai
kuumanatyöstöön

8476

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Tavaranmyyntiautomaatit (esim. postimerkki-, sa
vuke-, elintarvike- taijuoma-automaatit), myös ra
hanvaihtoautomaatit

– juomanmyyntiautomaatit

L 250/1047

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8476 81 00 – – joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8476 89 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8476 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 10 00 – ruiskupuristuskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 20 00 – suulakepuristimet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 30 00 – puhallusmuovauskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 40 00 – tyhjiömuovauskoneet ja muut lämpömuovaus
koneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 59 10 – – – puristimet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 59 80 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

– muut automaatit

8477

Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten
tai kumi- taimuovitavaroiden valmistusta varten,
muualle tähän ryhmäänkuulumattomat

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1048

Toimiala

CN 2014

– muut koneet ja laitteet muottivalua tai muuta
muotoilua varten
8477 51 00 – – pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai
uudelleen pinnoitusta vartentai sisärenkaiden
muottivalua tai muuta muotoilua varten
8477 59

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8477 80 11 – – – reaktiivisten hartsien työstökoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 80 19 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 80 91 – – – rouhintakoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 80 93 – – – sekoitus- ja vaivauskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 80 95 – – – leikkaus-, halkaisu- ja kuorimakoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 80 99 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 90 10 – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 90 80 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8478 10 00 – koneet ja laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8478 90 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8477 80

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut koneet ja laitteet

FI

– – vaahtomaisten ja huokoisten tuotteiden val
mistuskoneet

– – muut

8478

Euroopan unionin virallinen lehti

8477 90

– osat

Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta
varten, muualletähän ryhmään kuulumattomat

L 250/1049

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8479 10 00 – koneet ja laitteet katu- tai tietöitä, rakennustöitä
tai niidenkaltaisia töitä varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8479 20 00 – koneet eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen
ja rasvaistenkasviöljyjen erottamista tai valmista
mista varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 30 10 – – puristimet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 30 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 40 00 – köyden- tai kaapelinvalmistuskoneet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 50 00 – teollisuusrobotit, muualle kuulumattomat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 60 00 – haihdutuslaitteet ilman jäähdyttämiseksi

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 71 00 – – jollaisia käytetään lentoasemilla

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 79 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479

8479 30

Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen
tehtävä, muualletähän ryhmään kuulumattomat

– puristimet lastulevyn tai kuitulevyn valmistami
seksi puusta tai muutapuumaisesta aineesta sekä
muut koneet ja laitteet puun tai korkinkäsittelyä
varten

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1050

Toimiala

CN 2014

– matkustajasillat

– muut koneet ja mekaaniset laitteet
16.9.2016

8479 81 00 – – metallin käsittelyä varten, myös sähköjohdon
käämityskoneet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 89 30 – – – siirrettävät hydrauliset kattotuet kaivoksia
varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 89 60 – – – keskusvoitelujärjestelmät

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 89 97 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 90 20 – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

1,7 %

A

A

8479 90 80 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 10 00 – kaavauskehykset metallinvalua varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 20 00 – mallipohjat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 30 10 – – puuta

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8479 82 00 – – koneet sekoittamista, vaivaamista, murskaa
mista, jauhamista,seulomista, homogenoi
mista, emulgoimista tai hämmentämistä var
ten
8479 89

8480

8480 30

– – muut

– osat

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat;
valumallit; muotitmetallia (muut kuin valukokillit),
metallikarbideja, lasia,kivennäisaineita, kumia tai
muovia varten

Euroopan unionin virallinen lehti

8479 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– valumallit
L 250/1051

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8480 41 00 – – ruiskupuristusta tai painevalua varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 49 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 50 00 – muotit lasia varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 60 00 – muotit kivennäisaineita varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 71 00 – – ruiskupuristusta tai muotopuristusta varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8480 79 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 10 19 – – – valurautaa tai terästä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 10 99 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

– muotit metallia tai metallikarbideja varten

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1052

Toimiala

CN 2014

– muotit kumia tai muovia varten

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijoh
toja,höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kal
taisia tavaroitavarten, myös paineenalennusventtii
lit ja termostaatin ohjaamatventtiilit

8481 10

– paineenalennusventtiilit

8481 10 05 – – yhdistetyin suodattimin tai voitelulaittein

Euroopan unionin virallinen lehti

8481

– – muut

8481 20

8481 20 10 – – venttiilit öljyhydraulista siirtoa varten

16.9.2016

– venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa
varten

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 30 91 – – valurautaa tai terästä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 30 99 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 40 10 – – valurautaa tai terästä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 40 90 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 11 – – – sekoitusventtiilit

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 19 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 31 – – – termostaatin ohjaamat

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 39 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 40 – – pneumaattisiin ulkorenkaisiin ja sisärenkaisiin
tarkoitetutventtiilit

Teollisuus

2,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

8481 20 90 – – venttiilit pneumaattista siirtoa varten

8481 40

– varoventtiilit ja ylipaineventtiilit

– muut laitteet
– – hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalus
teisiin, vesisäiliöihinja vastaaviin

Euroopan unionin virallinen lehti

8481 80

– takaiskuventtiilit

FI

8481 30

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – keskuslämmityspattereiden venttiilit

L 250/1053

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – muut

FI

– – – säätöventtiilit

Huomautukset

L 250/1054

CN 2014

8481 80 51 – – – –

lämpötilan säätäjät

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 59 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

– – – muut
luistiventtiilit

8481 80 61 – – – – –

valurautaa

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 63 – – – – –

terästä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 69 – – – – –

muuta materiaalia

Teollisuus

2,2 %

A

A

––––

istukkaventtiilit
valurautaa

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 73 – – – – –

terästä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 79 – – – – –

muuta materiaalia

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 81 – pallo- ja kartioventtiilit

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 85 – – – –

läppäventtiilit

Teollisuus

2,2 %

A

A

8481 80 87 – – – –

kalvoventtiilit

Teollisuus

2,2 %

A

A

16.9.2016

8481 80 71 – – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

8482 10 10 – – suurin ulkoläpimitta enintään 30 mm

Teollisuus

8%

A

A

8482 10 90 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

8482 20 00 – kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta

Teollisuus

8%

A

A

8482 30 00 – pallomaiset rullalaakerit

Teollisuus

8%

A

A

8482 40 00 – neulalaakerit

Teollisuus

8%

A

A

8482 50 00 – muut lieriörullalaakerit

Teollisuus

8%

A

A

8482 80 00 – muut, myös yhdistetyt kuula- ja rullalaakerit

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

8481 80 99 – – – –

muut

8481 90 00 – osat

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

8482 10

– kuulalaakerit

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– osat

8482 91

– – kuulat, neulat ja rullat
L 250/1055

8482 91 10 – – – kartiorullat

8482 91 90 – – – muut

Teollisuus

7,7 %

A

A

8482 99 00 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

8483 10 21 – – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

4%

A

A

8483 10 25 – – – vapaataottua terästä

Teollisuus

4%

A

A

8483 10 29 – – – muuta

Teollisuus

4%

A

A

8483 10 50 – – nivelakselit

Teollisuus

4%

A

A

8483 10 95 – – muut

Teollisuus

4%

A

A

8483 20 00 – laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit

Teollisuus

6%

A

A

8483

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kam
piakselit); laakeripesätja liukulaakerit; hammas- tai
kitkapyörästöt; kuula- tai rullaruuvit;vaihdelaatikot
ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet;
vauhtipyörätsekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; ak
selikytkimet (myösristinivelet)

8483 10

– voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kam
piakselit)

– – kammet ja kampiakselit

Huomautukset

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1056

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8483 30 32 – – – kuula- tai rullalaakereita varten

Teollisuus

5,7 %

A

A

8483 30 38 – – – muut

Teollisuus

3,4 %

A

A

8483 30 80 – – liukulaakerit

Teollisuus

3,4 %

A

A

8483 40 21 – – – suora- ja vinohammastus

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 40 23 – – – kartio- ja kartio/lieriöhammastus

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 40 25 – – – ruuvipyörä

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 40 29 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 40 30 – – kuularuuvit tai rullaruuvit

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 30

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– laakeripesät ilman kuula- tai rullalaakereita; liu
kulaakerit
FI

– – laakeripesät

– hammas- tai kitkapyörästöt, ei kuitenkaan erik
seen tullille esitettäväthammaspyörät, ketjupyö
rät ja muut voimansiirtoelimet; kuula- tairulla
ruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös
momentinmuuntimet

– – hammaspyörästöt (lukuun ottamatta kitka
pyörästöjä)

Euroopan unionin virallinen lehti

8483 40

L 250/1057

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8483 40 51 – – – vaihdelaatikot

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 40 59 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 40 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8483 50 20 – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8483 50 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8483 60 20 – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8483 60 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

5,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

– – vaihdelaatikot ja muut vaihteistot

8483 50

8483 90

– vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät

– akselikytkimet (myös nivelkytkimet)

Euroopan unionin virallinen lehti

8483 60

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1058

Toimiala

CN 2014

– erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ketju
pyörät ja muutvoimansiirtoelimet; osat

8483 90 20 – – laakeripesien osat
– – muut

16.9.2016

8483 90 81 – – – valurautaa tai -terästä

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

8484 10 00 – tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja
muusta aineesta taikahdesta tai useammasta me
tallikerroksesta

Teollisuus

1,7 %

A

A

8484 20 00 – mekaaniset tiivisteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8484 90 00 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

8483 90 89 – – – muut

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja
muusta aineesta taikahdesta tai useammasta metal
likerroksesta; erilaisten tiivisteidensarjat ja lajitel
mat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissapak
kauksissa; mekaaniset tiivisteet

Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai
pääasiassapuolijohdetankojen tai -kiekkojen, puoli
johdekomponenttien,elektronisten
integroitujen
piirien tai litteiden näyttöjenvalmistuksessa; tämän
ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eritellyt ko
neetja laitteet; osat ja tarvikkeet

8486 10 00 – koneet ja laitteet tankojen ja kiekkojen valmis
tukseen

8486 20

Euroopan unionin virallinen lehti

8486

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– koneet ja laitteet puolijohdekomponenttien tai
elektronistenintegroitujen piirien valmistukseen
L 250/1059

8486 20 10 – – ultraäänellä toimivat työstökoneet

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 30 10 – – laitteet nestekidenäyttöalustojen kemiallista
höyrystyspinnoittamistavarten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 30 30 – – laitteet nestekidenäyttöalustojen kuivaetsausta
varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 30 50 – – laitteet nestekidenäyttöalustojen pinnoittami
seksi fysikaalisellasirotushöyrytysmenetelmällä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 30 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 40 00 – tämän ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eri
tellyt koneet jalaitteet:

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

1,2 %

A

A

8486 90 20 – – – linkojen, joita käytetään nestekidenäyttöa
lustojen päällystämiseenvalokuvausemulsi
oilla, osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 90 30 – – – purseenpoistokoneiden, jotka on tarkoitettu
puolijohdekotelojenmetallijohtimien puh
distamiseen ennen niiden galvanoimista,
osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

8486 20 90 – – muut

– osat ja tarvikkeet

8486 90 10 – – työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät;
työkappaleenpitimet

Euroopan unionin virallinen lehti

8486 90

– koneet ja laitteet litteiden näyttöjen valmistuk
seen

FI

8486 30

Huomautukset

L 250/1060

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8486 90 40 – – – laitteiden, jotka on tarkoitettu nestekide
näyttöalustojenpinnoittamiseen
fysikaali
sella sirotushörytysmenetelmällä, osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 90 50 – – – nestekidenäyttöalustojen kuivaetsaukseen
tarkoitettujen laitteiden osatja tarvikkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 90 60 – – – nestekidenäyttöalustojen kemialliseen höy
rystyspinnoittamiseentarkoitettujen laittei
den osat ja tarvikkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8486 90 70 – – – ultraäänellä toimivien työstökoneiden osat
ja tarvikkeet

Teollisuus

1,2 %

A

A

8486 90 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8487 10 10 – – pronssia

Teollisuus

1,7 %

A

A

8487 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökyt
kinosia, -eristimiä,-käämejä tai -koskettimia eikä
muita sähköteknisiä osia, muualle tähänryhmään
kuulumattomat

8487 10

– alusten potkurit ja niiden siivet

8487 90

Euroopan unionin virallinen lehti

8487

– muut
L 250/1061

8487 90 40 – – valurautaa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8487 90 51 – – – valuterästä

Teollisuus

1,7 %

A

A

8487 90 57 – – – rautaa tai terästä, avoimessa tai suljetussa
muotissa taotut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8487 90 59 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8487 90 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

8501 10 91 – – – yleisvirtamoottorit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 10 93 – – – vaihtovirtamoottorit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 10 99 – – – tasavirtamoottorit

Teollisuus

2,7 %

A

A

– – rautaa tai terästä

RYHMÄ 85 – SÄHKÖKONEET JA -LAITTEET
SEKÄ NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS-TAI
TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄ
NEN TALLENNUS- TAITOISTOLAITTEET SEKÄ
TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIK
KEET

8501

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaansäh
kögeneraattoriyhdistelmät)

8501 10

– moottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 W

8501 10 10 – – synkronimoottorit, joiden antoteho on enin
tään 18 W

Euroopan unionin virallinen lehti

85

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1062

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 31 00 – – antoteho enintään 750 W

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 32 00 – – antoteho suurempi kuin 750 W mutta enin
tään 75 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 33 00 – – antoteho suurempi kuin 75 kW mutta enin
tään 375 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 34 00 – – antoteho suurempi kuin 375 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 40 20 – – antoteho enintään 750 W

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 40 80 – – antoteho suurempi kuin 750 W

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8501 20 00 – yleisvirtamoottorit, joiden antoteho on suurem
pi kuin 37,5 W

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

– muut tasavirtamoottorit; tasavirtageneraattorit

– muut vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset

Euroopan unionin virallinen lehti

8501 40

– muut vaihtovirtamoottorit, kolmivaiheiset
8501 51 00 – – antoteho enintään 750 W
8501 52

– – antoteho suurempi kuin 750 W mutta enin
tään 75 kW
L 250/1063

8501 52 20 – – – antoteho suurempi kuin 750 W mutta
enintään 7,5 kW

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8501 52 30 – – – antoteho suurempi kuin 7,5 kW mutta
enintään 37 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 52 90 – – – antoteho suurempi kuin 37 kW mutta
enintään 75 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/1064

Toimiala

CN 2014

FI

8501 53

– – antoteho suurempi kuin 75 kW

8501 53 50 – – – vetomoottorit

8501 53 81 – – – –

suurempi kuin 75 kW mutta enintään
375 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 53 94 – – – –

suurempi kuin 375 kW mutta enintään
750 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 53 99 – – – –

suurempi kuin 750 kW

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 61 20 – – – antoteho enintään 7,5 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 61 80 – – – antoteho suurempi kuin 7,5 kVA mutta
enintään 75 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 62 00 – – antoteho suurempi kuin 75 kVA mutta enin
tään 375 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut, antoteho

– vaihtovirtageneraattorit
8501 61

– – antoteho enintään 75 kVA

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8501 63 00 – – antoteho suurempi kuin 375 kVA mutta enin
tään 750 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8501 64 00 – – antoteho suurempi kuin 750 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 11 20 – – – antoteho enintään 7,5 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 11 80 – – – antoteho suurempi kuin 7,5 kVA mutta
enintään 75 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 12 00 – – antoteho suurempi kuin 75 kVA mutta enin
tään 375 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 13 20 – – – antoteho suurempi kuin 375 kVA mutta
enintään 750 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 13 40 – – – antoteho suurempi kuin 750 kVA mutta
enintään 2 000 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 13 80 – – – antoteho suurempi kuin 2 000 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

8502

Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkö
muuttajat

8502 11

8502 13

– – antoteho enintään 75 kVA

Euroopan unionin virallinen lehti

– sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristus
sytytteinenmäntämoottori (diesel- tai puolidie
selmoottori)

– – antoteho suurempi kuin 375 kVA

L 250/1065

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8502 20 20 – – antoteho enintään 7,5 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 20 40 – – antoteho suurempi kuin 7,5 kVA mutta enin
tään 375 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 20 60 – – antoteho suurempi kuin 375 kVA mutta enin
tään 750 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 20 80 – – antoteho suurempi kuin 750 kVA

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 39 20 – – – turbogeneraattorit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 39 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 40 00 – pyörivät sähkömuuttajat

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8502 20

Tavaran kuvaus

– generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytyttei
nenmäntämoottori

Huomautukset

L 250/1066

Toimiala

CN 2014

FI

8502 31 00 – – tuulivoimalla toimivat
8502 39

8503 00

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut generaattoriyhdistelmät

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisestinimikkeen 8501 tai 8502 koneissa
16.9.2016

8503 00 10 – epämagneettiset pidätinrenkaat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8503 00 91 – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8503 00 99 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8504 10 20 – – induktorit, myös jos niihin on liitetty konden
saattori

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 10 80 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 22 10 – – – teho suurempi kuin 650 kVA mutta enin
tään1 600 kVA

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 22 90 – – – teho suurempi kuin 1 600kVA mutta enin
tään 10 000 kVA

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 23 00 – – teho suurempi kuin 10 000 kVA

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

8504 10

– purkauslamppujen kuristimet

– neste-eristeiset muuntajat
8504 21 00 – – teho enintään 650 kVA
8504 22

Euroopan unionin virallinen lehti

Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim.
tasasuuntaajat) jainduktorit

FI

8504

– – teho suurempi kuin 650 kVA mutta enin
tään10 000 kVA

L 250/1067

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– muut muuntajat
– – teho enintään 1 kVA

FI

8504 31

Huomautukset

L 250/1068

CN 2014

– – – mittamuuntajat
jännitteen mittausta varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 31 29 – – – –

muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 31 80 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 32 00 – – teho suurempi kuin 1 kVA mutta enintään
16 kVA

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 33 00 – – teho suurempi kuin 16 kVA mutta enintään
500 kVA

Teollisuus

3,7 %

A

A

8504 34 00 – – teho suurempi kuin 500 kVA

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3,3 %

A

A

Teollisuus

3,3 %

A

A

8504 40

Euroopan unionin virallinen lehti

8504 31 21 – – – –

– staattiset muuttajat

8504 40 30 – – jollaisia käytetään televiestintälaitteissa, auto
maattisissatietojenkäsittelykoneissa ja niiden
yksiköissä
– – muut
8504 40 55 – – – akkulaturit

8504 40 82 – – – –

tasasuuntaajat

16.9.2016

– – – muut

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

vaihtosuuntaajat

teho enintään 7,5 kVA

Teollisuus

3,3 %

A

A

8504 40 88 – – – – –

teho suurempi kuin 7,5 kVA

Teollisuus

3,3 %

A

A

Teollisuus

3,3 %

A

A

8504 50 20 – – jollaisia käytetään televiestintälaitteissa ja au
tomaattistentietojenkäsittelykoneiden virtaläh
teissä sekä niiden yksiköissä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8504 50 95 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8504 50

– muut induktorit

– osat

Euroopan unionin virallinen lehti

8504 90

muut

FI

8504 40 84 – – – – –

8504 40 90 – – – –

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muuntajien ja induktorien

8504 90 05 – – – alanimikkeen 8504 50 20 tuotteiden elek
tronisetrakenneyhdistelmät

– – – muut

ferriittisydämet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8504 90 18 – – – –

muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

L 250/1069

8504 90 11 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8504 90 91 – – – alanimikkeen 8504 40 30 tuotteiden elek
tronisetrakenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8504 90 99 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

8505 19 10 – – – kestomagneetit agglomeroidusta ferriitistä

Teollisuus

2,2 %

A

A

8505 19 90 – – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8505 20 00 – sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

1,8 %

A

A

– – staattisten muuttajien

8505

Sähkömagneetit; kestomagneetit ja tavarat, jotka
magnetoinnin jälkeenon tarkoitettu käytettäviksi
kestomagneetteina; sähkömagneetti- taikestomag
neetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet; sähkömag
neettisetkytkimet ja jarrut; sähkömagneettiset nos
topäät
– kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin
jälkeen on tarkoitettukäytettäviksi kestomagneet
teina

8505 11 00 – – metallia
8505 19

8505 90

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1070

Toimiala

CN 2014

– – muut

– muut, myös osat
16.9.2016

8505 90 20 – – sähkömagneetit; sähkömagneetti- tai kesto
magneetti-istukat ja niidenkaltaiset pitimet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8505 90 50 – – sähkömagneettiset nostopäät

Teollisuus

2,2 %

A

A

8505 90 90 – – osat

Teollisuus

1,8 %

A

A

8506 10 11 – – – lieriöparit

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 10 18 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 10 91 – – – lieriöparit

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 10 98 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 30 00 – elohopeaoksidiparit ja -paristot

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 40 00 – hopeaoksidiparit ja -paristot

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 50 10 – – lieriöparit

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 50 30 – – nappiparit

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 50 90 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506

Galvaaniset parit ja paristot

8506 10

– mangaanidioksidiparit ja -paristot

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – lipeä

8506 50

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– litiumparit ja -paristot

L 250/1071

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 80 05 – – kuivat sinkki/hiiliparistot, joiden jännite on
vähintään 5,5 V muttaenintään 6,5 V

Teollisuus

Vapaa

A

A

8506 80 80 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

8506 90 00 – osat

Teollisuus

4,7 %

A

A

8507 10 20 – – nestemäisellä elektrolyytillä toimivat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8507 10 80 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8507 20 20 – – nestemäisellä elektrolyytillä toimivat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8507 20 80 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8507 30 20 – – hermeettisesti suljetut

Teollisuus

2,6 %

A

A

8507 30 80 – – muut

Teollisuus

2,6 %

A

A

8507 40 00 – nikkeli-rauta-akut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8506 60 00 – ilma-sinkkiparit ja -paristot
– muut galvaaniset parit ja paristot

Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös
suorakaiteen tai neliönmuotoiset

8507 10

– lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden
käynnistämiseen

8507 20

8507 30

Euroopan unionin virallinen lehti

8507

FI

8506 80

Huomautukset

L 250/1072

Toimiala

CN 2014

– muut lyijyakut

– nikkeli-kadmiumakut

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8507 50 00 – nikkeli-metallihydridi

Teollisuus

2,7 %

A

A

8507 60 00 – litium-ioni

Teollisuus

2,7 %

A

A

8507 80 00 – muut akut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8507 90 30 – – erottimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8507 90 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8508 11 00 – – joiden teho on enintään 1 500 W ja joiden
pölypussintai muun säiliön tilavuus on enin
tään 20 l

Teollisuus

2,2 %

A

A

8508 19 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8508 60 00 – muut pölynimurit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8508 70 00 – osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8509 40 00 – elintarvikkeiden jauhamis- tai sekoituskoneet;
hedelmä- taikasvismehulingot ja -puristimet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8509 80 00 – muut koneet ja laitteet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8507 90

– osat

Pölynimurit
– joissa on yhteenrakennettu sähkömoottori

8509

Euroopan unionin virallinen lehti

8508

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet, joissa on
yhteenrakennettusähkömoottori, ei kuitenkaan ni
mikkeen 8508 pölynimurit

L 250/1073

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,2 %

A

A

8510 10 00 – partakoneet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8510 20 00 – hiusten- tai karvanleikkuukoneet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8510 30 00 – ihokarvojen poistolaitteet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8510 90 00 – osat

Teollisuus

2,2 %

A

A

8511 10 00 – sytytystulpat

Teollisuus

3,2 %

A

A

8511 20 00 – sytytysmagneetot; laturimagneetot; vauhtipyörä
magneetot

Teollisuus

3,2 %

A

A

8511 30 00 – virranjakajat; sytytyskelat

Teollisuus

3,2 %

A

A

8511 40 00 – käynnistinmoottorit, myös jos ne toimivat gene
raattorina

Teollisuus

3,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

8509 90 00 – osat

Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käyte
täänkipinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa
(esim. sytytysmagneetot,laturimagneetot, sytytyske
lat, sytytys- ja hehkutulpat sekäkäynnistinmootto
rit); generaattorit (esim. tasavirta- taivaihtovirtage
neraattorit) sekä lataus- ja takavirtareleet, jollaisia
käytetään polttomoottoreiden yhteydessä

Euroopan unionin virallinen lehti

8511

Partakoneet, hiusten- tai karvanleikkuukoneet, sekä
ihokarvojenpoistolaitteet yhteenrakennetuin sähkö
moottorein

FI

8510

Huomautukset

L 250/1074

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8511 50 00 – muut generaattorit

Teollisuus

3,2 %

A

A

8511 80 00 – muut laitteet

Teollisuus

3,2 %

A

A

8511 90 00 – osat

Teollisuus

3,2 %

A

A

8512 10 00 – valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet, jol
laisia käytetäänpolkupyörissä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8512 20 00 – muut valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8512 30 10 – – murtohälyttimet, jollaisia käytetään mootto
riajoneuvoissa

Teollisuus

2,2 %

A

A

8512 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8512 40 00 – tuulilasinpyyhkimet sekä jään- tai huurunpoisto
laitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8512 90 10 – – alanimikkeen 8512 30 10 laitteissakäytettävät

Teollisuus

2,2 %

A

A

8512 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8512

8512 90

Sähköllä toimivat valaistus- tai merkinantolaitteet
(muut kuinnimikkeen 8539 tavarat), sähköllä toi
mivattuulilasinpyyhkimet sekä sähköllä toimivat
jään- taihuurunpoistolaitteet, jollaisia käytetään
polkupyörissä taimoottoriajoneuvoissa

– äänimerkinantolaitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

8512 30

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– osat

L 250/1075

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8513 10 00 – valaisimet

Teollisuus

5,7 %

A

A

8513 90 00 – osat

Teollisuus

5,7 %

A

A

8514 10 10 – – uunit leivän, leivonnaisten tai keksien valmis
tamiseen

Teollisuus

2,2 %

A

A

8514 10 80 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8514 20 10 – – induktion avulla toimivat uunit

Teollisuus

2,2 %

A

A

8514 20 80 – – dielektrisen häviön avulla toimivat uunit

Teollisuus

2,2 %

A

A

8514 30 00 – muut uunit

Teollisuus

2,2 %

A

A

8514 40 00 – muut induktion tai dielektrisen häviön avulla
toimivat aineidenkuumentamiseen käytettävät
laitteet

Teollisuus

2,2 %

A

A

8514 90 00 – osat

Teollisuus

2,2 %

A

A

8513

Tavaran kuvaus

Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähkö
uunit (myösinduktion tai dielektrisen häviön avulla
toimivat); muut teollisuudessatai laboratoriossa
käytettävät induktion tai dielektrisen häviön avulla
toimivat aineiden kuumentamiseen käytettävät lait
teet

8514 10

– vastuslämpöuunit

8514 20

Euroopan unionin virallinen lehti

8514

FI

Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran
omastaenergialähteestä (esim. kuivaparistoista,
akuista tai magneetoista),muut kuin nimik
keen 8512 valaistuslaitteet

Huomautukset

L 250/1076

Toimiala

CN 2014

– induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat
uunit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8515 11 00 – juottokolvit ja -pistoolit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8515 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8515 21 00 – – täys- tai puoliautomaattiset

Teollisuus

2,7 %

A

A

8515 29 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8515

Tavaran kuvaus

FI

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat
sähköllä (myössähköllä kuumennettavalla kaasulla),
laserilla tai muulla valo- taifotonisäteellä, ultraää
nellä, elektronisuihkulla, magneettisykkeellä taip
lasmakaarella, myös leikkaavat; sähkökoneet ja
-laitteet metallien taikermettien kuumaruiskutusta
varten

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– juottokoneet ja -laitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

– koneet ja laitteet metallin vastushitsausta varten

– koneet ja laitteet metallin kaari- (myös plasma
kaari-) hitsaustavarten:
8515 31 00 – – täys- tai puoliautomaattiset
8515 39

– – muut

8515 39 13 – – – –

muuntajat

L 250/1077

– – – käsikäyttöiset koneet puikkohitsausta var
ten, joissa on hitsaus- jaleikkauslaitteet sekä

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8515 80 10 – – metallien käsittelyä varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8515 80 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8515 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 10 11 – – läpivirtauskuumentimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 10 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8515 39 18 – – – –

generaattorit tai pyörivät tai staattiset
muuttajat, tasasuuntaajat taitasasuuntaus
laitteet

Huomautukset

L 250/1078

Toimiala

CN 2014

FI

8515 39 90 – – – muut
8515 80

– muut koneet ja laitteet

Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat
sekä uppokuumentimet,sähköllä toimivat; huonei
den tai vastaavien tilojensähkölämmityslaitteet
sekä maan sähkölämmityslaitteet;sähkölämpölait
teet hiustenkäsittelyä varten (esim. hiustenkuivaa
jat,kihartimet ja kiharruspihtien kuumentimet) tai
käsien kuivaamistavarten; sähkösilitysraudat; muut
sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetäänkotitalouk
sissa; sähkökuumennusvastukset, muut kuin ni
mikkeeseen8545 kuuluvat

8516 10

– vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraa
jat sekä uppokuumentimet,sähköllä toimivat

8516 21 00 – – varaavat lämmittimet

16.9.2016

– huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmitys
laitteet sekä maansähkölämmityslaitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

8516

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8516 29 10 – – – nestetäytteiset lämmittimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 29 50 – – – virtauslämmittimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 29

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

FI

– – – muut
Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 29 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 31 00 – – hiustenkuivaajat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 32 00 – – muut hiustenkäsittelylaitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 33 00 – – käsienkuivaamislaitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 40 00 – sähkösilitysraudat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 50 00 – mikroaaltouunit

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

– sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä tai käsien
kuivaamistavarten

8516 60

– muut uunit; liedet, keittolevyt, kuumennusren
kaat; grillit ja paahtimet(muut kuin leivänpaahti
met)

8516 60 10 – – liedet (joissa on ainakin uuni ja lämpölevyt)

L 250/1079

joissa on yhteenrakennettu tuuletin

Euroopan unionin virallinen lehti

8516 29 91 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8516 60 50 – – keittolevyt, kuumennusrenkaat ja lämpölevyt

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 60 70 – – grillit ja paahtimet (muut kuin leivänpaahti
met)

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 60 80 – – asennettavaksi tarkoitetut uunit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 60 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 71 00 – – kahvin- tai teenkeittimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 72 00 – – leivänpaahtimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 79 20 – – – rasvakeittimet (ranskalaisia perunoita var
ten)

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 79 70 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 80 20 – – joissa on eristetty runko

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 80 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8516 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

– muut sähkölämpölaitteet

8516 79

8516 80

– – muut

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1080

Toimiala

CN 2014

– sähkökuumennusvastukset

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8517 11 00 – – lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa
on langatonluuripuhelin

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 12 00 – – soluverkoissa tai muissa langattomissa ver
koissa käytettävätpuhelimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 18 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 61 00 – – tukiasemat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 62 00 – – äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanotta
miseen, muuntamiseen jalähettämiseen tai vir
kistämiseen käytettävät koneet, myös kyt
kentä- jareitityslaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517

Tavaran kuvaus

FI

Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langatto
missa verkoissakäytettävät; äänen, kuvan tai mui
den tietojen lähettämiseen taivastaanottamiseen
käytettävät muut laitteet, myös laitteet langallisissa
tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kauko
verkoissa) tapahtuvaatietoliikennettä varten, ei kui
tenkaan nimikkeen 8443,8525, 8527 ja 8528 lä
hettimet javastaanottimet

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langat
tomissa verkoissakäytettävät
Euroopan unionin virallinen lehti

– äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen
tai vastaanottamiseenkäytettävät muut laitteet,
myös laitteet langallisissa tai langattomissaver
koissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa
tietoliikennettävarten

L 250/1081

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8517 69 10 – – – kuvapuhelimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 69 20 – – – ovipuhelinjärjestelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 69

– – muut

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1082

Toimiala

CN 2014

– – – radiopuhelin- tai radiolennätinvastaanotti
mina
Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 69 39 – – – –

muut

Teollisuus

9,3 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 70 11 – – – radiopuhelin- ja radiolennätinlaitteiden an
tennit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 70 15 – – – kannettavien laitteiden tai sellaisten laittei
den, jotka on tarkoitettuasennettaviksi
moottoriajoneuvoihin, teleskooppi- ja
piiska-antennit

Teollisuus

5%

A

A

8517 70 19 – – – muut

Teollisuus

3,6 %

A

A

8517 70 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8517 69 90 – – – muut
8517 70

– osat
– – kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet;
osat, jotka soveltuvatkäytettäviksi niiden
kanssa

16.9.2016

kannettavat henkilöhakulaitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

8517 69 31 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8518 10 30 – – mikrofonit, joiden taajuusalue on 300 Hz–
3,4 kHz, läpimittaenintään 10 mm ja korkeus
enintään 3 mm, ja jollaisia käytetääntietolii
kenteessä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8518 10 95 – – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

8518 21 00 – – yksittäiset kaiuttimet, koteloidut

Teollisuus

4,5 %

A

A

8518 22 00 – – kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon
asennettuna

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8518

Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös ko
teloidut; kuulokkeet,myös mikrofoniin yhdistetyt,
ja mikrofonin ja yhden tai useammankaiuttimen
yhdistelmät; sähköllä toimivat äänitaajuusvahvisti
met;sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

8518 10

– mikrofonit ja niiden jalustat

Euroopan unionin virallinen lehti

– kaiuttimet, myös koteloidut

8518 29

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/1083

8518 29 30 – – – kaiuttimet, joiden taajuusalue on 300 Hz–
3,4 kHz, läpimittaenintään 50 mm, jollaisia
käytetään tietoliikenteessä

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

8518 30 20 – – langallisten puhelimien luurit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8518 30 95 – – muut

Teollisuus

2%

A

A

8518 40 30 – – puhelintekniikassa käytetyt vahvistimet ja mit
tausvahvistimet

Teollisuus

3%

A

A

8518 40 80 – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

8518 50 00 – sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

Teollisuus

2%

A

A

8518 90 00 – osat

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

6%

A

A

8518 29 95 – – – muut

8518 30

– kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja
mikrofonin ja yhden taiuseamman kaiuttimen
yhdistelmät

– sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet

8519

Äänen tallennus- tai toistolaitteet

8519 20

– kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla
tai muullamaksutavalla toimivat laitteet
16.9.2016

8519 20 10 – – rahalla tai rahakkeella toimivat levysoittimet

Euroopan unionin virallinen lehti

8518 40

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1084

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8519 20 91 – – – joissa on laserlukulaite

Teollisuus

9,5 %

A

A

8519 20 99 – – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

5%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

9%

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

ilman

sähkövahvistinta

– muut laitteet

8519 81

– – magneettista tai optista materiaalia taikka
puolijohdemateriaaliakäyttävät
– – – äänen toistolaitteet (myös kasettisoittimet),
joissa ei ole äänentallennuslaitetta

8519 81 11 – – – –
––––

sanelunpurkukoneet

Euroopan unionin virallinen lehti

8519 50 00 – puhelinvastaajat

FI

8519 30 00 – muut levysoittimet,
(turntables)

muut äänen toistolaitteet

8519 81 15 – – – – –
–––––

muut, kasettityyppiset

joissa on analoginen ja digitaalinen
lukulaite

L 250/1085

8519 81 21 – – – – – –

taskukokoiset kasettisoittimet

Tavaran kuvaus

8519 81 25 – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2%

A

A

muut

––––––

joissa on laserlukulaite
jollaisia käytetään moottoriajo
neuvoissa ja joissa käytetään le
vyjä,joiden halkaisija on enintään
6,5 cm

Teollisuus

9%

A

A

8519 81 35 – – – – – – –

muut

Teollisuus

9,5 %

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

4%

A

A

8519 81 45 – – – – – –

muut

– – – muut laitteet
8519 81 51 – – – –

sanelukoneet, jotka eivät toimi ilman ul
koista voimanlähdettä

––––

muut magneettinauhurit, joissa on äänen
toistolaite

Euroopan unionin virallinen lehti

8519 81 31 – – – – – – –

–––––

Huomautukset

FI

–––––

muut

Toimiala

L 250/1086

CN 2014

kasettityyppiset

––––––

joissa on yhteenrakennettu vahvistin
tai ainakin yksi yhteenrakennettu
kaiutin
joka toimii ilman ulkoista voi
manlähdettä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8519 81 61 – – – – – – –

muut

Teollisuus

2%

A

A

16.9.2016

8519 81 55 – – – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8519 81 65 – – – – – –

taskukokoiset nauhurit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8519 81 75 – – – – – –

muut

Teollisuus

2%

A

A

–––––

muut

joissa käytetään kelalla olevaa mag
neettinauhaa, jolloin äänentallennus
tai toisto tapahtuu joko ainoastaan
nopeudella 19 cmsekunnissa tai
useilla nopeuksilla, jotka ovat enin
tään 19 cmsekunnissa

Teollisuus

2%

A

A

8519 81 85 – – – – – –

muut

Teollisuus

7%

A

A

Teollisuus

2%

A

A

8519 89

muut

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8519 81 81 – – – – – –

8519 81 95 – – – –

Huomautukset

FI

Toimiala

16.9.2016

Tavaran kuvaus

CN 2014

– – – äänen toistolaitteet, joissa ei ole äänen tal
lennuslaitetta

levysoittimet, muut kuin alanimikkee
seen 8519 20kuuluvat

Teollisuus

2%

A

A

8519 89 15 – – – –

sanelunpurkukoneet

Teollisuus

5%

A

A

8519 89 19 – – – –

muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

2%

A

A

8519 89 90 – – – muut

L 250/1087

8519 89 11 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8521 10 20 – – joissa käytetään nauhaa, jonka leveys enintään
1,3 cm, ja ääntätallennettaessa tai toistettaessa
nauhan nopeus on enintään 50 mmsekun
nissa

Teollisuus

14 %

A

A

8521 10 95 – – muut

Teollisuus

8%

A

A

8521 90 00 – muut

Teollisuus

13,9 %

A

A

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös
samaan ulkokuoreenyhdistetyin videovirittimin

8521 10

– magneettinauhatyyppiset

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan tai
pääasiallisestikäytettäviksi nimikkeen 8519 tai
8521laitteisiin

8522 10 00 – äänirasiat
8522 90

– muut

8522 90 30 – – äänen tallennus- tai toistoneulat; timantit, sa
fiirit tai muutjalokivet tai puolijalokivet (luon
nonjalokivet, synteettiset tairekonstruoidut)
äänirasiaa varten, myös asentamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

8522

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1088

Toimiala

CN 2014

– – muut
– – – elektroniset rakenneyhdistelmät
alanimikkeen 8519 50 00 laitteissakäy
tettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8522 90 49 – – – –

muut

Teollisuus

4%

A

A

16.9.2016

8522 90 41 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8522 90 70 – – – yksipesäisen kasettidekin yhdistelmä, jonka
kokonaispaksuus on enintään53 mm, ää
nen tallennus- ja toistolaitteiden valmistuk
seen

Teollisuus

Vapaa

A

A

8522 90 80 – – – muut

Teollisuus

4%

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523

– magneettiset tiedonkantajat

8523 29

– – muut
– – – magneettinauhat; magneettilevyt

8523 29 15 – – – –
––––

tallentamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät
haihtumattomatpuolijohdemuistit, toimikortit ja
muut tiedonkantajat äänen tai muidenilmiöiden
tallennukseen, myös tallenteita sisältävät, sekä mat
riisit jaisiöt levyjen valmistusta varten, ei kuiten
kaan 37 ryhmän tuotteet

8523 21 00 – – kortit, joissa on magneettiraita

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

muut
muiden ilmiöiden kuin äänen tai ku
van toistoon

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 29 33 – – – – –

konekielisessä binaarimuodossa tallen
nettujen ohjeiden, tietojen, äänenja ku
van, joita voidaan käsitellä ja joita voi
daan käyttääinteraktiivisesti, toistoon
automaattisen tietojenkäsittelykoneen
avullatarkoitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A
L 250/1089

8523 29 31 – – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

8523 41 10 – – – laserlevyt, joiden tallennuskapasiteetti on
enintään 900 megatavua,muut kuin pyyhit
tävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 41 30 – – – laserlevyt, joiden tallennuskapasiteetti on
yli 900 megatavua, muttaenintään 18 giga
tavua, muut kuin pyyhittävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 41 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

8523 29 39 – – – – –

muut

8523 29 90 – – – muut

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1090

Toimiala

CN 2014

– optiset tiedonkantajat

8523 41

Euroopan unionin virallinen lehti

8523 49

– – tallentamattomat

– – muut

– – – laserlevyt (CD-levyt)

8523 49 25 – – – –

––––

ainoastaan äänen toistoon

joiden halkaisija on enintään 6,5 cm

16.9.2016

8523 49 31 – – – – –

muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan
toistoon

Tavaran kuvaus

8523 49 39 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

muut

8523 49 45 – – – – –

konekielisessä binaarimuodossa tallen
nettujen ohjeiden, tietojen, äänenja ku
van, joita voidaan käsitellä ja joita voi
daan käyttääinteraktiivisesti, toistoon
automaattisen tietojenkäsittelykoneen
avullatarkoitetut

muut

8523 49 51 – – – – – –

digitaaliset monikäyttölevyt (DVDlevyt)

Teollisuus

3,5 %

A

A

8523 49 59 – – – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

–––––

Huomautukset

FI

––––

joiden halkaisija suurempi kuin 6,5 cm

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan
toistoon

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 49 93 – – – –

konekielisessä binaarimuodossa tallennet
tujen ohjeiden, tietojen, äänenja kuvan,
joita voidaan käsitellä ja joita voidaan
käyttääinteraktiivisesti, toistoon auto
maattisen tietojenkäsittelykoneen avulla
tarkoitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 49 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

L 250/1091

8523 49 91 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

– puolijohdetiedonkantajat

– – haihtumattomat puolijohdemuistit

8523 51 10 – – – tallentamattomat

FI

8523 51

Huomautukset

L 250/1092

CN 2014

– – – muut

muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan
toistoon

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 51 93 – – – –

konekielisessä binaarimuodossa tallennet
tujen ohjeiden, tietojen, äänenja kuvan,
joita voidaan käsitellä ja joita voidaan
käyttääinteraktiivisesti, toistoon auto
maattisen tietojenkäsittelykoneen avulla
tarkoitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 51 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

8523 52 10 – – – joissa on vähintään kaksi elektronista integ
roitua piiriä

Teollisuus

3,7 %

A

A

8523 52 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 52

8523 59

Euroopan unionin virallinen lehti

8523 51 91 – – – –

– – toimikortit

– – muut
16.9.2016

8523 59 10 – – – tallentamattomat

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 59 93 – – – –

konekielisessä binaarimuodossa tallennet
tujen ohjeiden, tietojen, äänenja kuvan,
joita voidaan käsitellä ja joita voidaan
käyttääinteraktiivisesti, toistoon auto
maattisen tietojenkäsittelykoneen avulla
tarkoitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 59 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 80 91 – – – muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan
toistoon

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 80 93 – – – konekielisessä binaarimuodossa tallennettu
jen ohjeiden, tietojen, äänenja kuvan, joita
voidaan käsitellä ja joita voidaan käyttääin
teraktiivisesti, toistoon automaattisen tieto
jenkäsittelykoneen avullatarkoitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8523 80 99 – – – muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

8523 80

– muut

8523 80 10 – – tallentamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan
toistoon

FI

8523 59 91 – – – –

– – muut

L 250/1093

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8525 50 00 – lähettimet

Teollisuus

3,6 %

A

A

8525 60 00 – lähettimet, joissa on yhteenrakennettu vastaan
otin

Teollisuus

Vapaa

A

A

8525 80 11 – – – joissa on kolme tai useampia kameraputkia

Teollisuus

3%

A

A

8525 80 19 – – – muut

Teollisuus

4,9 %

A

A

8525 80 30 – – digitaalikamerat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8525 80 91 – – – joilla voidaan tallentaa ainoastaan televisio
kameralla otettua kuvaa jaääntä

Teollisuus

4,9 %

A

A

8525 80 99 – – – muut

Teollisuus

14 %

A

A

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenra
kennetuinvastaanottimin tai äänen tallennus- tai
toistolaittein;televisiokamerat, digitaalikamerat ja
videokameranauhurit

Huomautukset

FI

– televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokame
ranauhurit

– – televisiokamerat

Euroopan unionin virallinen lehti

8525 80

Tavaran kuvaus

L 250/1094

Toimiala

CN 2014

– – videokameranauhurit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,7 %

A

A

8526 91 20 – – – radionavigointivastaanottimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8526 91 80 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8526 92 00 – – radiokauko-ohjauslaitteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8527 12 10 – – – joissa on analoginen ja digitaalinen luku
laite

Teollisuus

14 %

A

A

8527 12 90 – – – muut

Teollisuus

10 %

A

A

8526

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet jaradiokaukoohjauslaitteet
FI

8526 10 00 – tutkalaitteet

– muut

8526 91

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan kote
loon on yhdistetty taiäänen tallennus- tai toisto
laite tai kello

Euroopan unionin virallinen lehti

8527

– – radionavigointilaitteet

– yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät toimi
maan ilman ulkoistavoimanlähdettä

8527 12

– – taskukokoiset radiokasettisoittimet

L 250/1095

8527 13

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

12 %

A

A

– – muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen tal
lennus- taitoistolaitteet

Huomautukset

L 250/1096

CN 2014

FI

8527 13 10 – – – joissa on laserlukulaite
– – – muut
kasettityyppiset, joissa on analoginen ja
digitaalinen lukulaite

Teollisuus

14 %

A

A

8527 13 99 – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

14 %

A

A

8527 19 00 – – muut
– yleisradiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimi
maan ilman ulkoistavoimanlähdettä ja jollaisia
käytetään moottoriajoneuvoissa
8527 21

– – joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai tois
tolaitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

8527 13 91 – – – –

– – – jotka pystyvät vastaanottamaan ja avaa
maan radion datapalvelunsignaaleja (RDS)
8527 21 20 – – – –
––––

joissa on laserlukujärjestelmä
muut
kasettityyppiset, joissa on analoginen
ja digitaalinen lukulaite

Teollisuus

14 %

A

A

8527 21 59 – – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

16.9.2016

8527 21 52 – – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

14 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

––––

joissa on laserlukujärjestelmä
muut
kasettityyppiset, joissa on analoginen
ja digitaalinen lukulaite

Teollisuus

14 %

A

A

8527 21 98 – – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

8527 29 00 – – muut
– muut
– – joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai tois
tolaitteet
– – – joissa on samassa ulkokuoressa yksi tai
useampi kaiutin
8527 91 11 – – – –

kasettityyppiset, joissa on analoginen ja
digitaalinen lukulaite

Teollisuus

14 %

A

A

8527 91 19 – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

12 %

A

A

Teollisuus

14 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

8527 21 92 – – – – –

8527 91

FI

8527 21 70 – – – –

– – – muut
8527 91 35 – – – –
––––

muut
kasettityyppiset, joissa on analoginen
ja digitaalinen lukulaite

L 250/1097

8527 91 91 – – – – –

joissa on laserlukujärjestelmä

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

10 %

A

A

8527 92 10 – – – herätyskelloradiot

Teollisuus

Vapaa

A

A

8527 92 90 – – – muut

Teollisuus

9%

A

A

8527 99 00 – – muut

Teollisuus

9%

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8528 49 10 – – – yksivärinäyttöiset

Teollisuus

14 %

A

A

8528 49 80 – – – värimonitorit

Teollisuus

14 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

8527 91 99 – – – – –

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenraken
nettuatelevisiovastaanotinta;
televisiovastaanotti
met, myös yhteenrakennetuinyleisradiovastaanotti
min tai äänen tai videosignaalien tallennus- taitois
tolaittein
– katodisädeputkimonitorit

8528 41 00 – – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasialli
sestinimikkeen 8471 automaattisissatietojen
käsittelyjärjestelmissä
8528 49

Euroopan unionin virallinen lehti

8528

– – joihin ei ole yhdistetty äänen tallennus- tai
toistolaitetta muttajoissa on kello

FI

8527 92

muut

Huomautukset

L 250/1098

Toimiala

CN 2014

– – muut

– muut monitorit
16.9.2016

8528 51 00 – – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasialli
sestinimikkeen 8471 automaattisissatietojen
käsittelyjärjestelmissä

8528 59

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – muut

FI

– – – litteät näytöt, jotka pystyvät esittämään hy
väksyttävällätoiminnallisuustasolla signaa
leja automaattisistatietojenkäsittelykoneista

8528 59 20 – – – –

––––

yksivärinäytöt

värinäytöt

joiden kuvaruudussa käytetään nesteki
denäyttötekniikkaa

Teollisuus

Vapaa

A

A

8528 59 39 – – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

14 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8528 59 70 – – – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8528 59 31 – – – – –

– projektorit

8528 61 00 – – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasialli
sestinimikkeen 8471 automaattisissatietojen
käsittelyjärjestelmissä

8528 69

– – muut

L 250/1099

8528 69 10 – – – joissa on litteä näyttö (esimerkiksi nesteki
denäyttö), ja jotkapystyvät esittämään auto
maattisen tietojenkäsittelykoneen tuotta
miadigitaalisia tietoja

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – – muut

yhtä väriä toistavat

Teollisuus

2%

A

A

8528 69 99 – – – –

väriä toistavat

Teollisuus

14 %

A

A

FI

8528 69 91 – – – –

Huomautukset

L 250/1100

CN 2014

– televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetui
nyleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosig
naalin tallennus- taitoistolaittein

– – joihin ei ole tarkoitettu sisällytettäväksi video
näyttöä taikuvaruutua

– – – videovirittimet

automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen
asennettaviksi tarkoitetutelektroniset ra
kenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8528 71 15 – – – –

laitteet, joissa on mikroprosessorin avulla
toimiva, modeemillavarustettu laite inter
netyhteyttä varten, valmiudet interaktiivi
seentietojen vaihtoon ja jotka pystyvät
vastaanottamaan televisiosignaaleja(nk.
tietoliikennevalmiudella varustetut sovit
timet (”set-topboxes”), myös sellaiset,
joissa on tallentamiseen taitoistamiseen
tarkoitettu laite, edellyttäen että niillä on
tietoliikennevalmiudella varustetun sovit
timen olennainen luonne)

Teollisuus

Vapaa

A

A

8528 71 19 – – – –

muut

Teollisuus

14 %

A

A

16.9.2016

8528 71 11 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

8528 71

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8528 71 99 – – – –

muut

Teollisuus

14 %

A

A

8528 72 10 – – – televisioprojektorit

Teollisuus

14 %

A

A

8528 72 20 – – – laitteet, joissa on videosignaalin tallennustai toistolaite

Teollisuus

14 %

A

A

8528 72

– – muut, väriä toistavat

Euroopan unionin virallinen lehti

laitteet, joissa on mikroprosessorin avulla
toimiva, modeemillavarustettu laite inter
netyhteyttä varten, valmiudet interaktiivi
seentietojen vaihtoon ja jotka pystyvät
vastaanottamaan televisiosignaaleja(nk.
tietoliikennevalmiudella varustetut sovit
timet (”set-topboxes”), myös sellaiset,
joissa on tallentamiseen taitoistamiseen
tarkoitettu laite, edellyttäen että niillä on
tietoliikennevalmiudella varustetun sovit
timen olennainen luonne)

FI

8528 71 91 – – – –

– – – muut

joissa on yhteenrakennettu kuvaputki

Teollisuus

14 %

A

A

8528 72 40 – – – –

joiden kuvaruudussa käytetään nestekide
näyttötekniikkaa

Teollisuus

14 %

A

A

8528 72 60 – – – –

joiden kuvaruudussa käytetään plasma
näyttötekniikkaa

Teollisuus

14 %

A

A

L 250/1101

8528 72 30 – – – –

Tavaran kuvaus

8528 72 80 – – – –

muut

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisestinimikkeiden 8525–8528 laitteissa

8529 10

– kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat,
jotka soveltuvatkäytettäviksi niiden kanssa

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

14 %

A

A

Teollisuus

2%

A

A

Teollisuus

5%

A

A

– – antennit
8529 10 11 – – – kannettavien laitteiden tai sellaisten laittei
den, jotka on tarkoitettuasennettaviksi
moottoriajoneuvoihin, teleskooppi- ja
piiska-antennit
– – – ulkoantennit yleisradio- ja televisiovastaan
ottimia varten
satelliitin kautta tapahtuvaa vastaanottoa
varten

Teollisuus

3,6 %

A

A

8529 10 39 – – – –

muut

Teollisuus

3,6 %

A

A

8529 10 65 – – – sisäantennit yleisradio- ja televisiovastaanot
timia varten, myösyhteenrakennetut

Teollisuus

4%

A

A

8529 10 69 – – – muut

Teollisuus

3,6 %

A

A

8529 10 80 – – antennisuodattimet ja -erottimet

Teollisuus

3,6 %

A

A

8529 10 95 – – muut

Teollisuus

3,6 %

A

A

16.9.2016

8529 10 31 – – – –

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Ohjeellinen tulli

FI

8528 73 00 – – muut, yksivärinäyttöiset

Toimiala

L 250/1102

CN 2014

8529 90

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– muut

FI

8529 90 20 – – alanimikkeiden
8525 60 00,8525 80 30,
8528 41 00,8528 51 00 ja 8528 61 00lait
teiden osat
– – muut
– – – kaapit ja kotelot
puuta

Teollisuus

2%

A

A

8529 90 49 – – – –

muuta ainetta

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

3%

A

A

8529 90 65 – – – elektroniset rakenneyhdistelmät
– – – muut
8529 90 92 – – – –

alanimikkeiden
8525 80 11
ja8525 80 19 televisiokameroita jani
mikkeiden 8527 ja 8528 laitteita varten

Teollisuus

5%

A

A

8529 90 97 – – – –

muut

Teollisuus

3%

A

A

8530 10 00 – laitteet rauta- ja raitioteitä varten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8530 80 00 – muut laitteet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8530

Euroopan unionin virallinen lehti

8529 90 41 – – – –

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liiken
teenvalvonta- tai-ohjauslaitteet rautateitä, raitio
teitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä,paikoitustiloja, sa
tamia tai lentokenttiä varten (muut kuinnimikkee
seen 8608 kuuluvat)

L 250/1103

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

8531 10 30 – – jollaisia käytetään rakennuksissa

Teollisuus

2,2 %

A

A

8531 10 95 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8531 80 20 – – litteänäyttöiset laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8531 80 95 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

8530 90 00 – osat
8531

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet
(esim. soittokellot,sireenit, ilmaisintaulut sekä
murto- tai palohälyttimet), muut kuinnimikkee
seen 8512 tai 8530 kuuluvat

8531 10

– murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset
laitteet

– ilmaisintaulut, joissa on nestekiteitä (LCD) tai
valodiodeja(LED)

8531 20 20 – – joissa on valodiodeja (LED)

Euroopan unionin virallinen lehti

8531 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1104

Toimiala

CN 2014

– – joissa on nestekidenäyttö (LCD)
8531 20 40 – – – joissa
(LCD)

on

aktiivimatriisi-nestekidenäyttö

8531 20 95 – – – muut
8531 80

– muut laitteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8531 90 20 – – alanimikkeiden 8531 20 ja8531 80 20 lait
teissa käytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8531 90 85 – – muut

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8532 21 00 – – tantaalikondensaattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8532 22 00 – – alumiinielektrolyyttikondensaattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8532 23 00 – – keraamisesti eristetyt, yksikerroksiset konden
saattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8532 24 00 – – keraamisesti eristetyt, monikerroksiset kon
densaattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8532 25 00 – – paperi- tai muovieristeiset kondensaattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8532 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8532 30 00 – säädettävät ja aseteltavat (myös esiaseteltavat)
kondensaattorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8531 90

Huomautukset

– osat

Sähkökondensaattorit,
(myösesiaseteltavat)

kiinteät

tai

FI

8532

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

säädettävät

– muut kiinteät kondensaattorit

Euroopan unionin virallinen lehti

8532 10 00 – kiinteät kondensaattorit, jotka on suunniteltu
käytettäviksi 50/60 Hz:npiireissä ja joiden loiste
hon varastoimiskyky on vähintään 0,5 kvaria
(vaihesiirtokondensaattorit)

L 250/1105

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8533 21 00 – – tehonkesto enintään 20 W

Teollisuus

Vapaa

A

A

8533 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8533 31 00 – – tehonkesto enintään 20 W

Teollisuus

Vapaa

A

A

8533 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8533 40 10 – – tehonkesto enintään 20 W

Teollisuus

Vapaa

A

A

8533 40 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8533 90 00 – osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

8532 90 00 – osat

Sähkövastukset (myös reostaatit ja potentiometrit),
muut kuinkuumennusvastukset

8533 10 00 – kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset

FI

8533

Huomautukset

L 250/1106

Toimiala

CN 2014

– muut kiinteät vastukset

8533 40

Euroopan unionin virallinen lehti

– säädettävät lankavastukset, myös reostaatit ja
potentiometrit

– muut säädettävät vastukset, myös reostaatit ja
potentiometrit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8534 00 11 – – monikerrospiirilevyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

8534 00 19 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8534 00 90 – joissa on muita passiivisia elementtejä

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8535 21 00 – – pienempää kuin 72,5 kV:n nimellisjännitettä
varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8535 29 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8535 30 10 – – pienempää kuin 72,5 kV:n nimellisjännitettä
varten

Teollisuus

2,7 %

A

A

8535 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8534 00

Tavaran kuvaus

Painetut piirit

FI

– joissa on ainoastaan johde-elementit ja kytken
nät

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaise
mista taisuojaamista varten tai siihen liittämistä
varten (esim. kytkimet,varokkeet, ylijännitesuojat,
jännitteen rajoittimet, syöksyaaltosuojat,pistotulpat
ja muut liittimet ja liitäntärasiat), suurempaa kuin
1 000 voltin nimellisjännitettä varten

8535 10 00 – varokkeet

Euroopan unionin virallinen lehti

8535

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– automaattiset virrankatkaisimet

8535 30

– erottimet ja kytkinlaitteet

L 250/1107

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8535 40 00 – ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet ja syök
syaaltosuojat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8535 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8536 10 10 – – enintään 10 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 10 50 – – suurempaa kuin 10 A:n mutta enintään 63 A:
n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 10 90 – – suurempaa kuin 63 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 20 10 – – enintään 63 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 20 90 – – suurempaa kuin 63 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 30 10 – – enintään 16 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 30 30 – – suurempaa kuin 16 A:n mutta enintään
125 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaise
mista taisuojaamista varten tai siihen liittämistä
varten (esim. kytkimet,releet, varokkeet, syöksyaal
tosuojat, pistotulpat, pistorasiat,lampunpitimet ja
muut liittimet, liitäntärasiat), enintään 1 000 V:n
jännitettä varten; liittimet valokuituja,valokuitu
kimppuja tai valokaapeleita varten

8536 10

– varokkeet

8536 20

8536 30

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1108

Toimiala

CN 2014

– automaattiset virrankatkaisimet

– muut laitteet sähkövirtapiirien suojaamista var
ten

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 41 10 – – – enintään 2 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 41 90 – – – suurempaa kuin 2 A:n virtaa varten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 49 00 – – muut

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 50 03 – – elektroniset vaihtovirtakytkimet, joissa on op
tisesti liitetyt tulo- jalähtöpiirit (eristetyt tyris
torivaihtovirtakytkimet)

Teollisuus

Vapaa

A

A

8536 50 05 – – elektroniset kytkimet, myös lämpösuojatut
elektroniset kytkimet, joissaon transistori ja
logiikkasiru (chip-on-chip teknologia)

Teollisuus

Vapaa

A

A

8536 50 07 – – sähkömekaaniset hyppykytkimet enintään 11
A:n virtaa varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

8536 30 90 – – suurempaa kuin 125 A:n virtaa varten

8536 41

– – enintään 60 V:n jännitettä varten

– muut kytkimet

Euroopan unionin virallinen lehti

8536 50

FI

– releet

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut
– – – enintään 60 voltin nimellisjännitettä varten
painokytkimet

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 50 15 – – – –

pyörivät kytkimet

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 50 19 – – – –

muut

Teollisuus

2,3 %

A

A

L 250/1109

8536 50 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 61 10 – – – edisonlampun pitimet

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 61 90 – – – muut

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 69 10 – – – koaksiaalikaapeleita varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8536 69 30 – – – painettuja piirejä varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8536 69 90 – – – muut

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 70 00 – liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valo
kaapeleitavarten

Teollisuus

3%

A

A

8536 90 01 – – asennusvalmiit elementit sähkövirtapiirejä var
ten

Teollisuus

2,3 %

A

A

8536 90 10 – – liitännät ja kosketinelementit lankoja ja kaape
leita varten

Teollisuus

Vapaa

A

A

8536 90 20 – – puolijohdekiekon mittauspäät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8536 90 85 – – muut

Teollisuus

2,3 %

A

A

Tavaran kuvaus

8536 50 80 – – – muut

8536 61

8536 90

– – lampunpitimet

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8536 69

FI

– lampunpitimet, pistotulpat sekä pistorasiat ja
muut liitinkannat

Huomautukset

L 250/1110

Toimiala

CN 2014

– muut laitteet

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,1 %

A

A

8537 10 91 – – – ohjelmoitavat logiikat

Teollisuus

2,1 %

A

A

8537 10 99 – – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

8537 20 91 – – suurempaa kuin 1 000 V:n mutta enintään
72,5 kV:njännitettä varten

Teollisuus

2,1 %

A

A

8537 20 99 – – suurempaa kuin 72,5 kV:n jännitettä varten

Teollisuus

2,1 %

A

A

Teollisuus

2,2 %

A

A

8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut
alustat, joissa onvähintään kaksi nimikkeen 8535
tai 8536 laitetta,sähköistä ohjausta tai sähkönjake
lua varten, myös sellaiset, joissa on90 ryhmän ko
jeita tai laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet,
muutkuin nimikkeen 8517 kytkentälaitteet

8537 10

– enintään 1 000 V:n jännitettä varten

8537 10 10 – – numeeriset ohjauspaneelit, joissa on yhteenra
kennettu automaattinentietojenkäsittelykone

8538

– suurempaa kuin 1 000 V:n nimellisjännitettävar
ten

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

8537 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisestinimikkeen 8535, 8536 tai 8537lait
teissa
L 250/1111

8538 10 00 – taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut
nimikkeen 8537 tavaroiden alustat, ilman niihin
kuuluvialaitteita

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8538 90 11 – – – elektroniset rakenneyhdistelmät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8538 90 19 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8538 90 91 – – – elektroniset rakenneyhdistelmät

Teollisuus

3,2 %

A

A

8538 90 99 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8538 90

Tavaran kuvaus

– muut

FI

– – alanimikkeen 8536 90 20 puolijohdekiekon
mittauspäissä käytettävät

Huomautukset

L 250/1112

Toimiala

CN 2014

– – muut

Sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja
-putket, myösumpiovalonheittimet (sealed-beam
lamp units) sekä ultravioletti- taiinfrapunalamput;
kaarilamput

8539 10 00 – umpiovalonheittimet (sealed beam lamp units)

Euroopan unionin virallinen lehti

8539

– muut hehkulamput, ei kuitenkaan ultraviolettitaiinfrapunalamput
8539 21

– – volframihalogeenilamput

8539 21 30 – – – jollaisia käytetään moottoripyörissä
muissamoottoriajoneuvoissa

tai

– – – muut, jännite
suurempi kuin 100 V

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 21 98 – – – –

enintään 100 V

Teollisuus

2,7 %

A

A

16.9.2016

8539 21 92 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8539 22 10 – – – heijastinvalaisimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 22 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 22

– – muut, teho enintään 200 W ja suurempaa
kuin 100 V:n nimellisjännitettävarten

– – muut

8539 29 30 – – – jollaisia käytetään moottoripyörissä
muissamoottoriajoneuvoissa

tai

8539 29 92 – – – –

suurempi kuin 100 V

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 29 98 – – – –

enintään 100 V

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 31 10 – – – joissa on liittimet molemmissa päissä

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 31 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 32 20 – – – elohopea- tai natriumhöyrylamput

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 32 90 – – – metallihalidilamput

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 39 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

– purkauslamput ja -putket, muut kuin ultraviolet
tilamput

8539 32

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut, jännite

8539 31

Huomautukset

FI

8539 29

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – loistelamput ja -putket

– – elohopea- tai natriumhöyrylamput; metalliha
lidilamput

L 250/1113

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8539 41 00 – – kaarilamput

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 49 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 90 10 – – lampunkannat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8539 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8540 11 00 – – värinäyttöiset

Teollisuus

14 %

A

A

8540 12 00 – – yksivärinäyttöiset

Teollisuus

7,5 %

A

A

8540 20 10 – – televisiokameraputket;

Teollisuus

2,7 %

A

A

8540 20 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

– ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput

8539 90

– osat

Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai
valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai
kaasutäytteiset putket,elohopeatasasuuntausputket,
katodisädeputket jatelevisiokameraputket
– televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket,
myös videomonitorienkatodisädeputket

8540 20

Euroopan unionin virallinen lehti

8540

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1114

Toimiala

CN 2014

– televisiokameraputket; kuvanmuuttoputket ja
kuvanvahvistinputket; muutvalokatodiputket

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8540 40 00 – tieto-/grafiikkanäyttöputket,
yksiväriset;tieto-/
grafiikkanäyttöputket, värilliset, joiden fosfori
pisteidenvälinen etäisyys näytöllä on pienempi
kuin 0,4 mm

Teollisuus

2,6 %

A

A

8540 60 00 – muut katodisädeputket

Teollisuus

2,6 %

A

A

8540 71 00 – – magnetronit

Teollisuus

2,7 %

A

A

8540 79 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8540 81 00 – – vastaanottoputket ja vahvistinputket

Teollisuus

2,7 %

A

A

8540 89 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8540 91 00 – – katodisädeputkien

Teollisuus

2,7 %

A

A

8540 99 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– mikroaaltoputket (esim. magnetronit, klystronit,
kulkuaaltoputket jakarsinotronit), ei kuitenkaan
hilaohjatut putket

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut putket

– osat

8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohde
komponentit; valolleherkät puolijohdekomponen
tit, mukaan lukien fotojännitekennot, myös josne
on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi; valodiodit;
asennetutpietsosähköiset kiteet
L 250/1115

8541 10 00 – diodit, muut kuin valolle herkät diodit ja valo
diodit

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8541 21 00 – – joiden tehohäviö on pienempi kuin 1 W

Teollisuus

Vapaa

A

A

8541 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8541 30 00 – tyristorit, diakit ja triakit, muut kuin valolle her
kät

Teollisuus

Vapaa

A

A

8541 40 10 – – valodiodit, mukaan lukien laserdiodit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8541 40 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8541 50 00 – muut puolijohdekomponentit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8541 60 00 – asennetut pietsosähköiset kiteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8541 90 00 – osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– transistorit, muut kuin valolle herkät transistorit

8541 40

8542

– valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan
lukien fotojännitekennot,myös jos ne on koottu
moduuleiksi tai paneeleiksi; valodiodit

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1116

Toimiala

CN 2014

Elektroniset integroidut piirit
– elektroniset integroidut piirit

8542 31

– – prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla varus
tetut, muuntimet, loogisetpiirit, vahvistimet,
kello- ja ajastinpiirit tai muut piirit
16.9.2016

8542 31 10 – – – tämän ryhmän 8 huomautuksen 3 kohdan
b alakohdassa eritellyttavarat

Tavaran kuvaus

8542 31 90 – – – muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– – muistit

Huomautukset

FI

8542 32

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

8542 32 10 – – – tämän ryhmän 8 huomautuksen 3 kohdan
b alakohdassa eritellyttavarat
– – – muut
––––

dynaamiset hakumuistit (D-RAMit)
joiden muistitila on enintään 512 Mb

Teollisuus

Vapaa

A

A

8542 32 39 – – – – –

joiden muistitila on suurempi kuin
512 Mb

Teollisuus

Vapaa

A

A

8542 32 45 – – – –

staattiset hakumuistit (S-RAMit), myös
hakuvälimuistit(cache-RAMit)

Teollisuus

Vapaa

A

A

8542 32 55 – – – –

ultraviolettivalolla pyyhittävät ohjelmoi
tavat lukumuistit(EPROMit)

Teollisuus

Vapaa

A

A

––––

sähköllä pyyhittävät ohjelmoitavat luku
muistit (E2PROMit),myös FLASH E2PRO
Mit

–––––

Euroopan unionin virallinen lehti

8542 32 31 – – – – –

Flash E2PROMit
joiden muistitila
512 Mb

on

enintään

Teollisuus

Vapaa

A

A

8542 32 69 – – – – – –

joiden muistitila on suurempi kuin
512 Mb

Teollisuus

Vapaa

A

A

L 250/1117

8542 32 61 – – – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8542 39 10 – – – tämän ryhmän 8 huomautuksen 3 kohdan
b alakohdassa eritellyttavarat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8542 39 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8542 90 00 – osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

8543 10 00 – hiukkaskiihdyttimet

Teollisuus

4%

A

A

8543 20 00 – signaaligeneraattorit

Teollisuus

3,7 %

A

A

8543 30 00 – koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pin
noittamista,elektrolyysiä tai elektroforeesia var
ten

Teollisuus

3,7 %

A

A

8543 70 10 – – kääntämis- tai sanakirjatoiminnoilla varustetut
koneet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8543 70 30 – – antennivahvistimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8542 32 75 – – – – –
8542 32 90 – – – –

muut
muut muistit

8542 33 00 – – vahvistimet
8542 39

8543 70

– – muut

Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen teh
tävä, muualle tähänryhmään kuulumattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

8543

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1118

Toimiala

CN 2014

– muut koneet ja laitteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8543 70 50 – – solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kal
taiset ruskettavatlaitteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8543 70 60 – – sähköaitojen energialähteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8543 70 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8543 90 00 – osat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 11 10 – – – lakattu tai emaloitu

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 11 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 19 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 20 00 – koaksiaalikaapeli ja muut koaksiaaliset sähkö
johtimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 30 00 – sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollai
sia käytetäänajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai
aluksissa

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

8544

Euroopan unionin virallinen lehti

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja
kaapeli (myöskoaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt
sähköjohtimet, myös jos niissä onliittimiä; valokaa
pelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa,
myösjos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos
niissä on liittimiä
– käämilanka

8544 11

– – kuparia

L 250/1119

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8544 42 10 – – – jollaisia käytetään tietoliikenteessä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8544 42 90 – – – muut

Teollisuus

3,3 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

– muut sähköjohtimet, enintään 1 000 V:n jänni
tettävarten

8544 49

FI

8544 42

– – joissa on liittimiä

– – muut

– – – muut
8544 49 91 – – – –

––––

langat ja kaapelit, yksittäisen johdinlan
gan läpimitta on suurempi kuin0,51 mm
muut

8544 49 93 – – – – –

enintään 80 V:n jännitettä varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 49 95 – – – – –

suurempaa kuin 80 V:n mutta pienem
pää kuin 1 000 V:nnimellisjännitettä
varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 49 99 – – – – –

1 000 V:n nimellisjännitettä varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 60 10 – – joissa on kuparijohtimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8544 60 90 – – joissa on muut johtimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

8544 49 20 – – – jollaisia käytetään tietoliikenteessä, enintään
80 V:n jännitettävarten

8544 60

Huomautukset

L 250/1120

Toimiala

CN 2014

– muut sähköjohtimet, suurempaa kuin 1 000 V:
njännitettä varten
16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8545 11 00 – – jollaisia käytetään uuneissa

Teollisuus

2,7 %

A

A

8545 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8545 20 00 – harjat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8545 90 10 – – kuumennusvastukset

Teollisuus

1,7 %

A

A

8545 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8546 10 00 – lasia

Teollisuus

3,7 %

A

A

8546 20 00 – keraamista ainetta

Teollisuus

4,7 %

A

A

8546 90 10 – – muovia

Teollisuus

3,7 %

A

A

8546 90 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8544 70 00 – valokaapelit
Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohii
let ja muutgrafiitista tai muusta hiilestä valmistetut
tavarat, jollaisia käytetäänsähkötarkoituksiin, myös
jos niissä on metallia

FI

8545

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– elektrodit

8546

8546 90

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8545 90

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet

– muut
L 250/1121

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8547 10 00 – keraamista ainetta olevat eristystarvikkeet

Teollisuus

4,7 %

A

A

8547 20 00 – muovia olevat eristystarvikkeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8547 90 00 – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

8548 10 21 – – – lyijyakut

Teollisuus

2,6 %

A

A

8548 10 29 – – – muut

Teollisuus

2,6 %

A

A

8547

Tavaran kuvaus

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja säh
köakkujen jätteet jaromu; käytetyt galvaaniset parit
ja paristot sekä loppuunkäytetytsähköakut; konei
den ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryh
määnkuulumattomat

8548 10

– galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja
sähköakkujen jätteet jaromu; loppuunkäytetyt
galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäyte
tytsähköakut

8548 10 10 – – loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot

Euroopan unionin virallinen lehti

8548

FI

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joi
takin vähäisiävalettaessa tai puristettaessa ainoas
taan yhteenliittämistarkoituksessakiinnitettyjä me
talliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuunotta
matta, kokonaan eristysaineesta, eivät kuitenkaan
nimikkeen 8546 eristimet; sähköjohdinputket ja
niidenliitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysai
neella vuoratut

Huomautukset

L 250/1122

Toimiala

CN 2014

– – loppuunkäytetyt sähköakut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8548 10 91 – – – joissa on lyijyä

Teollisuus

Vapaa

A

A

8548 10 99 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8548 90 20 – – moniyhdisteiset muistit kuten pino-D-RAMit
ja moduulit

Teollisuus

Vapaa

A

A

8548 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8601 10 00 – ulkoisella virtalähteellä toimivat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8601 20 00 – sähköakuilla toimivat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja
sähköakkujen jätteet jaromu
FI

8548 90

– muut

XVII JAKSO – KULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET
JA ALUKSET SEKÄ NIIHINRINNASTETTAVAT
KULJETUSVARUSTEET

86

86 RYHMÄ – RAUTATIEVETURIT, RAITIO
MOOTTORIVAUNUT JA MUU LIIKKUVAKA
LUSTO SEKÄ NIIDEN OSAT; RAUTATIE- JA RAI
TIOTIERADAN VARUSTEET JAKIINTEÄT LAIT
TEET SEKÄ NIIDEN OSAT; KAIKENLAISET ME
KAANISET (MYÖSSÄHKÖMEKAANISET) LIIKEN
NEMERKINANTOLAITTEET

8601

Veturit, jotka toimivat ulkoisella virtalähteellä tai
sähköakuilla

Euroopan unionin virallinen lehti

XVII

L 250/1123

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8602 10 00 – dieselsähköveturit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8602 90 00 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8603 10 00 – ulkoisella virtalähteellä toimivat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8603 90 00 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8604 00 00 Rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huolto
vaunut, myösitseliikkuvat (esim. työpajavaunut,
nosturivaunut, raiteenalustansulloimet, raiteenoi
kaisukoneet, koestusvaunut ja resiinat)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8605 00 00 Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut, itseliik
kumattomat;matkatavara-, posti- ja muut rautatien
tai raitiotien erikoisvaunut,itseliikkumattomat (ei
kuitenkaan nimikkeeseen 8604kuuluvat)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8606 10 00 – säiliö- ja niiden kaltaiset vaunut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8606 30 00 – itsetyhjentävät vaunut, muut kuin alanimikkee
seen8606 10 kuuluvat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8602

8603

Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut, muut kuin
nimikkeeseen8604 kuuluvat
Euroopan unionin virallinen lehti

8606

Muut veturit; tenderit

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1124

Toimiala

CN 2014

Rautatien tai raitiotien tavaravaunut, itseliikkumat
tomat

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8606 91 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8606 91 80 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8606 92 00 – avovaunut, joissa on kiinteät, suuremmat kuin
60 cm korkeat sivut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8606 99 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 11 00 – – moottoritelit ja bissel-moottoritelit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 12 00 – – muut telit ja bissel-telit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 19 10 – – – akselit, myös kootut; pyörät ja niiden osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8607 19 90 – – – telien, bissel-telien ja niiden kaltaisten lait
teiden osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan
kalustonosat
– telit, bissel-telit, akselit ja pyörät sekä niiden
osat

8607 19

Euroopan unionin virallinen lehti

8607

– – umpivaunut

FI

8606 91

– – muut, myös osat

L 250/1125

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8607 21 10 – – – valurautaa tai valuterästä

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 21 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 29 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 30 00 – koukut ja muut kytkinlaitteet, puskurit sekä nii
den osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 91 10 – – – laakeripesät ja niiden osat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8607 91 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8607 99 10 – – – laakeripesät ja niiden osat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8607 99 80 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8608 00 00 Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät lait
teet; mekaaniset(myös sähkömekaaniset) merki
nanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai-ohjauslait
teet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväy
liä,paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten;
edellä mainittujentavaroiden osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

– jarrut ja niiden osat
– – ilmajarrut ja niiden osat

FI

8607 21

8607 99

– – veturien

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut
8607 91

Huomautukset

L 250/1126

Toimiala

CN 2014

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8609 00 10 – kontit, joissa on säteilyä estävä lyijypäällyste, ra
dioaktiivistenaineiden kuljetukseen (Euratom)

Teollisuus

Vapaa

A

A

8609 00 90 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3%

A

A

8701 20 10 – – uudet

Teollisuus

16 %

A

A

8701 20 90 – – käytetyt

Teollisuus

16 %

A

A

8701 30 00 – telaketjutraktorit

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8609 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kontit (myös nesteenkuljetuskontit), jotka on eri
tyisesti suunniteltuja varustettu yhtä tai useampaa
kuljetusmuotoa varten
FI

87 RYHMÄ – KULJETUSVÄLINEET JA KULKU
NEUVOT, MUUT KUIN RAUTATIEN TAIRAITIO
TIEN LIIKKUVAAN KALUSTOON KUULUVAT,
SEKÄ NIIDEN OSAT JATARVIKKEET

8701

Traktorit, muut kuin nimikkeeseen 8709 kuuluvat

8701 10 00 – yksiakseliset puutarhatraktorit (”pedestrian cont
rolledtractors”)
8701 20

8701 90

– maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunu
jen vetotraktorit

Euroopan unionin virallinen lehti

87

– muut
– – maataloustraktorit (muut kuin yksiakseliset
puutarhatraktorit) jametsätraktorit, pyörillä
varustetut

8701 90 11 – – – –

enintään 18 kW

L 250/1127

– – – uudet traktorit, joiden moottorin teho on

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

8701 90 25 – – – –

suurempi kuin 37 kW mutta enintään
59 kW

Teollisuus

Vapaa

A

A

8701 90 31 – – – –

suurempi kuin 59 kW mutta enintään
75 kW

Teollisuus

Vapaa

A

A

8701 90 35 – – – –

suurempi kuin 75 kW mutta enintään
90 kW

Teollisuus

Vapaa

A

A

8701 90 39 – – – –

suurempi kuin 90 kW

Teollisuus

Vapaa

A

A

8701 90 50 – – – käytetyt

Teollisuus

Vapaa

A

A

8701 90 90 – – muut

Teollisuus

7%

A

A

8702 10 11 – – – uudet

Teollisuus

16 %

A

A

8702 10 19 – – – käytetyt

Teollisuus

16 %

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

8702

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljet
taja mukaan lukien)kuljettamiseen

8702 10

– joissa on puristussytytteinen mäntämoottori
(diesel- taipuolidieselmoottori)

Euroopan unionin virallinen lehti

suurempi kuin 18 kW mutta enintään
37 kW

FI

8701 90 20 – – – –

Huomautukset

L 250/1128

CN 2014

– – iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3

8702 10 91 – – – uudet

16.9.2016

– – iskutilavuus enintään 2 500 cm3

Tavaran kuvaus

8702 10 99 – – – käytetyt

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

10 %

A

A

– muut

Huomautukset

FI

8702 90

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori
– – – iskutilavuus suurempi kuin 2 800 cm3
uudet

Teollisuus

16 %

A

A

8702 90 19 – – – –

käytetyt

Teollisuus

16 %

A

A

– – – iskutilavuus enintään 2 800 cm3
uudet

Teollisuus

10 %

A

A

8702 90 39 – – – –

käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

5%

A

A

8702 90 90 – – joissa on muuta tyyppiä oleva moottori
8703

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti
henkilökuljetukseensuunnitellut (muut kuin nimik
keeseen 8702 kuuluvat), myösfarmariautot ja
kilpa-autot

8703 10

– erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitel
lut ajoneuvot;golfvaunut ja niiden kaltaiset ajo
neuvot

8703 10 11 – – erityisesti lumessa liikkumista varten suunni
tellut ajoneuvot, joissaon puristussytytteinen
mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoot
tori)tai kipinäsytytteinen mäntämoottori

L 250/1129

8702 90 31 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

8702 90 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

10 %

A

A

8703 21 10 – – – uudet

Teollisuus

10 %

A

A

8703 21 90 – – – käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

8703 22 10 – – – uudet

Teollisuus

10 %

A

A

8703 22 90 – – – käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

Tavaran kuvaus

8703 10 18 – – muut

8703 21

8703 23

– – iskutilavuus enintään 1 000 cm3

– – iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3 mut
taenintään 1 500 cm3

– – iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3 mut
taenintään 3 000 cm3

Euroopan unionin virallinen lehti

8703 22

FI

– muut ajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen is
kumäntämoottori

Huomautukset

L 250/1130

Toimiala

CN 2014

– – – uudet
matkailuautot

Teollisuus

10 %

A

A

8703 23 19 – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

8703 23 90 – – – käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

8703 24

– – iskutilavuus suurempi kuin 3 000 cm3

8703 24 10 – – – uudet

16.9.2016

8703 23 11 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

10 %

A

A

8703 31 10 – – – uudet

Teollisuus

10 %

A

A

8703 31 90 – – – käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

Tavaran kuvaus

8703 24 90 – – – käytetyt

8703 31

– – iskutilavuus enintään 1 500 cm3

– – iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3 mut
taenintään 2 500 cm3
– – – uudet

8703 32 11 – – – –

matkailuautot

Teollisuus

10 %

A

A

8703 32 19 – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

8703 32 90 – – – käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

8703 33

Euroopan unionin virallinen lehti

8703 32

FI

– muut ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen
mäntämoottori (diesel-tai puolidieselmoottori)

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3
– – – uudet
matkailuautot

Teollisuus

10 %

A

A

8703 33 19 – – – –

muut

Teollisuus

10 %

A

A

8703 33 90 – – – käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

L 250/1131

8703 33 11 – – – –

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8703 90 10 – – joissa on sähkömoottori

Teollisuus

10 %

A

A

8703 90 90 – – muut

Teollisuus

10 %

A

A

8704 10 10 – – joissa on puristussytytteinen mäntämoottori
(diesel- taipuolidieselmoottori) tai kipinäsytyt
teinen mäntämoottori

Teollisuus

Vapaa

A

A

8704 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

22 %

A

A

8703 90

– muut

8704

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot

8704 10

– dumpperit, muut kuin teillä käytettävät

– muut, joissa on puristussytytteinen mäntämoot
tori (diesel- taipuolidieselmoottori)
8704 21

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1132

Toimiala

CN 2014

– – kokonaispaino enintään 5 tonnia

8704 21 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)
– – – muut
––––

uudet

16.9.2016

8704 21 31 – – – – –

joiden moottoriniskutilavuus on suurem
pi kuin 2 500 cm3

Tavaran kuvaus

8704 21 39 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

22 %

A

A

joiden moottorin iskutilavuus on enin
tään 2 500 cm3
uudet

Teollisuus

10 %

A

A

8704 21 99 – – – – –

käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

– – kokonaispaino suurempi kuin 5 tonnia, mutta
enintään 20 tonnia

8704 22 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)
– – – muut
8704 22 91 – – – –

uudet

Teollisuus

22 %

A

A

8704 22 99 – – – –

käytetyt

Teollisuus

22 %

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

8704 23

Euroopan unionin virallinen lehti

8704 21 91 – – – – –

8704 22

Huomautukset

FI

––––

käytetyt

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– – kokonaispaino suurempi kuin 20 tonnia

8704 23 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)
– – – muut
uudet

Teollisuus

22 %

A

A

8704 23 99 – – – –

käytetyt

Teollisuus

22 %

A

A

L 250/1133

8704 23 91 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,5 %

A

A

– muut, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoot
tori

Huomautukset

L 250/1134

CN 2014

FI

8704 31

– – kokonaispaino enintään 5 tonnia

8704 31 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)

– – – muut

joissa on moottori, jonka iskutilavuus on
suurempi kuin 2 800 cm3

8704 31 31 – – – – –

uudet

Teollisuus

22 %

A

A

8704 31 39 – – – – –

käytetyt

Teollisuus

22 %

A

A

––––

joissa on moottori, jonka iskutilavuus on
enintään 2 800 cm3

8704 31 91 – – – – –

uudet

Teollisuus

10 %

A

A

8704 31 99 – – – – –

käytetyt

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

3,5 %

A

A

8704 32

Euroopan unionin virallinen lehti

––––

– – kokonaispaino suurempi kuin 5 tonnia
16.9.2016

8704 32 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut

Teollisuus

22 %

A

A

8704 32 99 – – – –

käytetyt

Teollisuus

22 %

A

A

Teollisuus

10 %

A

A

8705 10 00 – nosturiautot

Teollisuus

3,7 %

A

A

8705 20 00 – porausautot

Teollisuus

3,7 %

A

A

8705 30 00 – paloautot

Teollisuus

3,7 %

A

A

8705 40 00 – betoninsekoitinautot

Teollisuus

3,7 %

A

A

8705 90 30 – – betonipumpulla varustetut ajoneuvot

Teollisuus

3,7 %

A

A

8705 90 80 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8704 90 00 – muut

8705

8705 90

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti
henkilö- taitavarankuljetukseen suunnitellut (esim.
hinausautot, nosturiautot,paloautot, betoninsekoiti
nautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot,työpaja-au
tot ja röntgenautot)

Euroopan unionin virallinen lehti

uudet

FI

8704 32 91 – – – –

– muut

L 250/1135

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8706 00 11 – – nimikkeen 8702 tai 8704 ajoneuvoja varten

Teollisuus

19 %

A

A

8706 00 19 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

8706 00 91 – – nimikkeen 8703 ajoneuvoja varten

Teollisuus

4,5 %

A

A

8706 00 99 – – muut

Teollisuus

10 %

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

8706 00

Tavaran kuvaus

Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701–
8705moottoriajoneuvoja varten

Huomautukset

L 250/1136

Toimiala

CN 2014

FI

– alustat nimikkeen 8701 traktoreita varten; alus
tat nimikkeen 8702, 8703 tai 8704 moottoria
joneuvojavarten, varustettuina joko puristussy
tytteisellä mäntämoottorilla(diesel- tai puolidie
selmoottori), jonka iskutilavuus on suurempi
kuin 2 500 cm3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on suurempi
kuin 2 800 cm3

8707

Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden
8705moottoriajoneuvoja varten

8707 10

– nimikkeen 8703 ajoneuvoja varten

8701–

16.9.2016

8707 10 10 – – teollisesti asennettaviksi tarkoitetut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,5 %

A

A

8707 90 10 – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10 yk
siakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen 8704
ajoneuvot, jotka on varustettu jokopuristussy
tytteisellä mäntämoottorilla (diesel- taipuoli
dieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 cm3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 cm3; nimikkeen 8705erikoismoottoria
joneuvot

Teollisuus

4,5 %

A

A

8707 90 90 – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 10 10 – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut:nimikkeen 8703 ajoneuvot;
nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka on varus
tettu joko puristussytytteisellä mäntämootto
rilla (diesel-tai puolidieselmoottori), jonka is
kutilavuus on enintään 2 500 cm3 tai kipinä
sytytteisellämäntämoottorilla, jonka iskutila
vuus on enintään 2 800 cm3; nimikkeen
8705ajoneuvot

Teollisuus

3%

A

A

8708 10 90 – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

8707 10 90 – – muut

FI

8707 90

– muut

Nimikkeiden 8701–8705
osat jatarvikkeet

8708 10

– puskurit ja niiden osat

moottoriajoneuvojen

Euroopan unionin virallinen lehti

8708

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/1137

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8708 21 10 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:nimikkeen 8703 ajoneu
vot; nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka on
varustettu joko puristussytytteisellä mäntä
moottorilla (diesel-tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3
tai kipinäsytytteisellämäntämoottorilla, jon
ka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3; ni
mikkeen 8705 ajoneuvot

Teollisuus

3%

A

A

8708 21 90 – – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 29 10 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10
yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen
8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneu
vot,jotka on varustettu joko puristussytyt
teisellä mäntämoottorilla (diesel-tai puoli
dieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 m3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 m3; nimikkeen 8705 ajoneuvot

Teollisuus

3%

A

A

8708 29 90 – – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

– korien (myös ohjaamoiden) muut osat ja tarvik
keet

Huomautukset

L 250/1138

Toimiala

CN 2014

FI

8708 21

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 29

– – turvavyöt

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

8708 30 91 – – – levyjarruja varten

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 30 99 – – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

8708 30

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– jarrut ja servojarrut; niiden osat

FI

8708 30 10 – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10 yk
siakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen 8703
ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka
on varustettu joko puristussytytteisellä mäntä
moottorilla (diesel-tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3 tai
kipinäsytytteisellämäntämoottorilla, jonka is
kutilavuus on enintään 2 800 cm3; nimikkeen
8705 ajoneuvot

8708 40

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– vaihdelaatikot ja niiden osat

L 250/1139

8708 40 20 – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10 yk
siakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen 8703
ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka
on varustettu joko puristussytytteisellä mäntä
moottorilla (diesel-tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3 tai
kipinäsytytteisellämäntämoottorilla, jonka is
kutilavuus on enintään 2 800 cm3; nimikkeen
8705 ajoneuvot

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,5 %

A

A

– – muut

8708 40 50 – – – vaihdelaatikot

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/1140

CN 2014

– – – osat

muottitaottua terästä

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 40 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 50

– vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos niissä
on muitavoimansiirto-osia, sekä muut akselit
kuin vetoakselit; niiden osat

8708 50 20 – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut:nimikkeen 8703 ajoneuvot;
nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka on varus
tettu joko puristussytytteisellä mäntämootto
rilla (diesel-tai puolidieselmoottori), jonka is
kutilavuus on enintään 2 500 cm3 tai kipinä
sytytteisellämäntämoottorilla, jonka iskutila
vuus on enintään 2 800 cm3; nimikkeen
8705 ajoneuvot

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 40 91 – – – –

– – muut

16.9.2016

8708 50 35 – – – vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos
niissä on muitavoimansiirto-osia, sekä
muut akselit kuin vetoakselit

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,5 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – osat

FI

8708 50 55 – – – –

––––

muottitaottua terästä

muut

muut akselit kuin vetoakselit

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 50 99 – – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 70

– pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet

8708 70 10 – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10 yk
siakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen 8703
ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka
on varustettu joko puristussytytteisellä mäntä
moottorilla (diesel-tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3 tai
kipinäsytytteisellämäntämoottorilla, jonka is
kutilavuus on enintään 2 800 cm3; nimikkeen
8705 ajoneuvot

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 50 91 – – – – –

– – muut
L 250/1141

8708 70 50 – – alumiinipyörät; pyörien osat ja tarvikkeet, alu
miinia

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8708 70 91 – – – tähden muotoiset pyörännavat, valettu yh
tenä osana, rautaa taiterästä

Teollisuus

3%

A

A

8708 70 99 – – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

8708 80 35 – – – iskunvaimentimet

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 80 55 – – – kallistuksen vakaimet; muut vääntövarret

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/1142

Toimiala

CN 2014

FI

8708 80

– pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat (myös is
kunvaimentimet)

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 80 20 – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennetta
viksi tarkoitetut:nimikkeen 8703 ajoneuvot;
nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka on varus
tettu joko puristussytytteisellä mäntämootto
rilla (diesel-tai puolidieselmoottori), jonka is
kutilavuus on enintään 2 500 cm3 tai kipinä
sytytteisellämäntämoottorilla, jonka iskutila
vuus on enintään 2 800 cm3; nimikkeen
8705 ajoneuvot

– – – muut

muottitaottua terästä

16.9.2016

8708 80 91 – – – –

Tavaran kuvaus

8708 80 99 – – – –

muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

Huomautukset

FI

Toimiala

16.9.2016

CN 2014

– muut osat ja tarvikkeet

8708 91

– jäähdyttimet ja niiden osat

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 91 20 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10
yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen
8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneu
vot,jotka on varustettu joko puristussytyt
teisellä mäntämoottorilla (diesel-tai puoli
dieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 m3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 m3; nimikkeen 8705 ajoneuvot

– – – muut

8708 91 35 – – – –

––––

osat

muottitaottua terästä

L 250/1143

8708 91 91 – – – – –

jäähdyttimet

Tavaran kuvaus

8708 91 99 – – – – –

muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/1144

CN 2014

8708 92

– – äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 92 20 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10
yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen
8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneu
vot,jotka on varustettu joko puristussytyt
teisellä mäntämoottorilla (diesel-tai puoli
dieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 m3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 m3; nimikkeen 8705 ajoneuvot

– – – muut

8708 92 35 – – – –

––––

äänenvaimentimet ja pakoputket

osat

muottitaottua terästä

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 92 99 – – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

16.9.2016

8708 92 91 – – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8708 93 10 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10
yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen
8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneu
vot,jotka on varustettu joko puristussytyt
teisellä mäntämoottorilla (diesel-tai puoli
dieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 m3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 m3; nimikkeen 8705 ajoneuvot

Teollisuus

3%

A

A

8708 93 90 – – – muut

Teollisuus

4,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 93

Huomautukset

– – kytkimet ja niidenosat

8708 94 20 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:nimikkeen 8703 ajoneu
vot; nimikkeen 8704 ajoneuvot,jotka on
varustettu joko puristussytytteisellä mäntä
moottorilla (diesel-tai puolidieselmoottori),
jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm3
tai kipinäsytytteisellämäntämoottorilla, jon
ka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3; ni
mikkeen 8705 ajoneuvot

Euroopan unionin virallinen lehti

– – ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet;
niiden osat

FI

8708 94

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – muut

ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjaus
vaihteet;

L 250/1145

8708 94 35 – – – –

Tavaran kuvaus

––––

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

osat

Huomautukset

L 250/1146

CN 2014

FI

muottitaottua terästä

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 94 99 – – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

3%

A

A

8708 95

– – turvatyynyt täyttöjärjestelmineen; niiden osat

8708 95 10 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10
yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen
8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneu
vot,jotka on varustettu joko puristussytyt
teisellä mäntämoottorilla (diesel-tai puoli
dieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 m3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 m3; nimikkeen 8705 ajoneuvot

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 94 91 – – – – –

– – – muut

muottitaottua terästä

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 95 99 – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

16.9.2016

8708 95 91 – – – –

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3%

A

A

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

8708 99

Tavaran kuvaus

Huomautukset

– – muut

8708 99 10 – – – seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennet
taviksi tarkoitetut:alanimikkeen 8701 10
yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen
8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneu
vot,jotka on varustettu joko puristussytyt
teisellä mäntämoottorilla (diesel-tai puoli
dieselmoottori), jonka iskutilavuus on enin
tään 2 500 m3 tai kipinäsytytteisellämäntä
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään
2 800 m3; nimikkeen 8705 ajoneuvot

– – – muut

8708 99 93 – – – –

muottitaottua terästä

Teollisuus

4,5 %

A

A

8708 99 97 – – – –

muut

Teollisuus

3,5 %

A

A

Teollisuus

2%

A

A

8709

16.9.2016

CN 2014

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsitte
lylaitteita jajollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa,
satama-alueilla tailentokentillä tavaran kuljetukseen
lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisiakäytetään rauta
tieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat

– ajoneuvot

8709 11

– – sähköllä toimivat
L 250/1147

8709 11 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

8709 19 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)

Teollisuus

2%

A

A

8709 19 90 – – – muut

Teollisuus

4%

A

A

8709 90 00 – osat

Teollisuus

3,5 %

A

A

8710 00 00 Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajo
neuvot, moottoroidut,myös aseistetut, sekä tällais
ten ajoneuvojen osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Teollisuus

8%

A

A

Tavaran kuvaus

8709 11 90 – – – muut

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla
varustetut polkupyörät,myös sivuvaunuineen; sivu
vaunut

8711 10 00 – joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus
enintään 50 cm3
8711 20

Euroopan unionin virallinen lehti

8711

– – muut

FI

8709 19

Huomautukset

L 250/1148

Toimiala

CN 2014

– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus
suurempi kuin 50 cm3 mutta enintään 250 cm3

8711 20 10 – – skootterit
– – muut, iskutilavuus

16.9.2016

8711 20 92 – – – suurempi kuin 50 cm3 mutta enintään
125 cm3

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

8%

A

A

8711 30 10 – – iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta
enintään 380 cm3

Teollisuus

6%

A

A

8711 30 90 – – iskutilavuus suurempi kuin 380 cm3 mutta
enintään 500 cm3

Teollisuus

6%

A

A

8711 40 00 – joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus
suurempi kuin 500 cm3 mutta enintään
800 cm3

Teollisuus

6%

A

A

8711 50 00 – joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus
suurempi kuin 800 cm3

Teollisuus

6%

A

A

8711 90 10 – apumoottoreilla varustetut polkupyörät, joissa
on jatkuvaltanimellisteholtaan enintään 250 wa
tin sähkömoottori

Teollisuus

6%

A

A

8711 90 90 – – muut

Teollisuus

6%

A

A

Teollisuus

14 %

A

A

Tavaran kuvaus

8711 20 98 – – – suurempi kuin 125 cm3 mutta enintään
250 cm3

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

8711 30

8712 00

Euroopan unionin virallinen lehti

8711 90

– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus
suurempi kuin 250 cm3 mutta enintään
500 cm3

– muut

8712 00 30 – kuulalaakereilla varustetut polkupyörät

L 250/1149

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetus
polkupyörät),moottorittomat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

15 %

A

A

8713 10 00 – joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa

Teollisuus

Vapaa

A

A

8713 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

8714 10 10 – – jarrut ja niiden osat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8714 10 20 – – vaihdelaatikot ja niiden osat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8714 10 30 – – pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8714 10 40 – – äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8714 10 50 – – kytkimet ja niidenosat

Teollisuus

3,7 %

A

A

8714 10 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

8714 20 00 – pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvä
lineet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

8712 00 70 – muut
Pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuväli
neet, myösmoottoroidut tai muuten mekaanisella
kuljetuskoneistolla toimivat

Nimikkeiden 8711–8713 kulkuneuvojen osat ja
tarvikkeet

8714 10

– moottoripyörien (myös mopojen)

Euroopan unionin virallinen lehti

8714

FI

8713

Huomautukset

L 250/1150

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8714 91 10 – – – rungot

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 91 30 – – – etuhaarukat

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 91 90 – – – osat

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 92 10 – – – vanteet

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 92 90 – – – puolat

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 93 00 – – navat, muut kuin jarrunavat, ja vapaarattaiden
ketjupyörät

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 94 20 – – – jarrut

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 94 90 – – – osat

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 95 00 – – satulat ja istuimet

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 96 10 – – – polkimet

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 96 30 – – – kampilaitteet

Teollisuus

4,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

8714 94

8714 96

– – pyöränvanteet ja puolat

– – jarrut, myös jarrunavat, sekä niiden osat

Euroopan unionin virallinen lehti

8714 92

– – rungot ja haarukat sekä niiden osat

FI

8714 91

– – polkimet ja kampilaitteet sekä niiden osat
L 250/1151

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 99 10 – – – ohjaustangot

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 99 30 – – – tavaratelineet

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 99 50 – – – irroitusvaihteet

Teollisuus

4,7 %

A

A

8714 99 90 – – – muut; osat

Teollisuus

4,7 %

A

A

8715 00 10 – lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset las
ten kuljettamiseentarkoitetut laitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8715 00 90 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8716 10 92 – – joiden paino on enintään 1 600 kg

Teollisuus

2,7 %

A

A

8716 10 98 – – joiden paino on suurempi kuin 1 600 kg

Teollisuus

2,7 %

A

A

8716 20 00 – maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itse
purkavat perävaunut japuoliperävaunut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8714 96 90 – – – osat

Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten
kuljettamiseentarkoitetut laitteet sekä niiden osat

8716

Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusväli
neet, ilman mekaanistakuljetuskoneistoa; niiden
osat

8716 10

– matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asu
mista tai retkeilyävarten

Euroopan unionin virallinen lehti

8715 00

– – muut

FI

8714 99

Huomautukset

L 250/1152

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– muut perävaunut ja puoliperävaunut tavarankul
jetukseen

8716 39

– – muut

8716 39 10 – – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetuk
seen erityisestisuunnitellut (Euratom)

––––

uudet

8716 39 30 – – – – –

puoliperävaunut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8716 39 50 – – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

käytetyt

Teollisuus

2,7 %

A

A

8716 40 00 – muut perävaunut ja puoliperävaunut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8716 80 00 – muut kuljetusvälineet

Teollisuus

1,7 %

A

A

8716 90 10 – – alustat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8716 90 30 – – korit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8716 90 50 – – akselit

Teollisuus

1,7 %

A

A

8716 39 80 – – – –

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

8716 90

FI

8716 31 00 – – säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut

– osat

L 250/1153

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

8801 00 10 – ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet ja
riippuliitimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

8801 00 90 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8802 11 00 – – omapaino enintään 2 000 kg

Teollisuus

7,5 %

A

A

8802 12 00 – – omapaino suurempi kuin 2 000 kg

Teollisuus

2,7 %

A

A

8802 20 00 – lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino
enintään 2 000 kg

Teollisuus

7,7 %

A

A

8802 30 00 – lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino
suurempi kuin 2 000 kg mutta enintään
15 000 kg

Teollisuus

2,7 %

A

A

8802 40 00 – lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino
suurempi kuin 15 000 kg

Teollisuus

2,7 %

A

A

8716 90 90 – – muut osat
88

88 RYHMÄ – ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUK
SET SEKÄ NIIDEN OSAT

8801 00

Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet, riip
puliitimet jamuut moottorittomat ilma-alukset

Muut ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentoko
neet); avaruusalukset(myös satelliitit) ja niiden kan
toraketit sekä suborbitaalisetalukset
– helikopterit

Euroopan unionin virallinen lehti

8802

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1154

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8802 60 10 – – avaruusalukset (myös satelliitit)

Teollisuus

4,2 %

A

A

8802 60 90 – – kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset

Teollisuus

4,2 %

A

A

8803 10 00 – potkurit ja roottorit sekä niiden osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8803 20 00 – laskutelineet ja niiden osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8803 30 00 – lentokoneiden tai helikoptereiden muut osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8803 90 10 – – leijojen

Teollisuus

1,7 %

A

A

8803 90 20 – – avaruusaluksten (myös satelliittien)

Teollisuus

1,7 %

A

A

8803 90 30 – – kantorakettien sekä suborbitaalisen alusten

Teollisuus

1,7 %

A

A

8803 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8804 00 00 Laskuvarjot (myös ohjattavat laskuvarjot sekä liito
varjot) jaroottorivarjot (rotochutes); niiden osat ja
tarvikkeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

8802 60

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kanto
raketit sekäsuborbitaaliset alukset
FI

8803

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8803 90

Nimikkeen 8801 tai 8802 tavaroiden osat

L 250/1155

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8805 10 10 – – ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat;

Teollisuus

2,7 %

A

A

8805 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8805 21 00 – – ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat

Teollisuus

1,7 %

A

A

8805 29 00 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8805

Ilma-alusten lähetyslaitteet; lentotukialusten kan
nella käytettävätjarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset
laitteet; laitteet maassatapahtuvaa lento-koulutusta
varten; edellä mainittujen tavaroidenosat

8805 10

– ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat; lento
tukialusten kannellaja lentoasemilla käytettävät
jarrutuslaitteet ja niiden kaltaisetlaitteet sekä nii
den osat

89 RYHMÄ – ALUKSET JA UIVAT RAKENTEET

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset,
lastialukset,proomut ja niiden kaltaiset alukset hen
kilö- taitavarankuljetukseen

8901 10

– risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltai
set alukset, jotkaon suunniteltu pääasiallisesti
henkilökuljetukseen; kaikenlaisetlautta-alukset
16.9.2016

8901 10 10 – – merialukset

Euroopan unionin virallinen lehti

– laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta var
ten ja niiden osat

89

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1156

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

8901 20 10 – – merialukset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8901 20 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8901 30 10 – – merialukset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8901 30 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8901 90 10 – – merialukset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8901 90 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8902 00 10 – merialukset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8902 00 90 – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

8901 10 90 – – muut

8901 30

8902 00

– jäähdytysalukset, muut kuin alanimikkeeseen
8901 20kuuluvat

– muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja
muut sekä henkilö- ettätavarankuljetukseen tar
koitetut alukset

Euroopan unionin virallinen lehti

8901 90

– säiliöalukset

FI

8901 20

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastus
tuotteiden jalostustatai säilöntää varten

L 250/1157

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

8903 10 10 – – paino enintään 100 kg

Teollisuus

2,7 %

A

A

8903 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8903 91 10 – – – merialukset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8903 91 90 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8903

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; sou
tuveneet jakanootit

8903 10

– ilmatäytteiset

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1158

Toimiala

CN 2014

– muut

8903 92

– – purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori

– – moottoriveneet, muut kuin perämoottorive
neet

8903 92 10 – – – merialukset

Euroopan unionin virallinen lehti

8903 91

– – – muut
8903 92 91 – – – –

pituus enintään 7,5 m

Teollisuus

1,7 %

A

A

8903 92 99 – – – –

pituus suurempi kuin 7,5 m

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

8903 99

– – muut
16.9.2016

8903 99 10 – – – paino enintään 100 kg

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
pituus enintään 7,5 m

Teollisuus

1,7 %

A

A

8903 99 99 – – – –

pituus suurempi kuin 7,5 m

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8904 00 91 – – merialukset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8904 00 99 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8905 10 10 – – merialukset

Teollisuus

Vapaa

A

A

8905 10 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8905 20 00 – uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8904 00

Hinaajat ja työntöalukset

8904 00 10 – hinaajat

8905

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, ui
vat nosturit ja muutalukset, joiden purjehduskel
poisuus on toissijainen niiden pääkäyttöönverrat
tuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat poraustaituotantolautat

8905 10

– ruoppausalukset

8905 90 10 – – merialukset

L 250/1159

– muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– työntöalukset

8905 90

FI

8903 99 91 – – – –

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

8906 90 91 – – – paino enintään 100 kg

Teollisuus

2,7 %

A

A

8906 90 99 – – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

8907 10 00 – ilmatäytteiset lautat

Teollisuus

2,7 %

A

A

8907 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

8908 00 00 Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat
rakenteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

8905 90 90 – – muut

8906

Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet,
muut kuinsoutuveneet

8906 10 00 – sota-alukset

8906 90

– muut

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

8906 90 10 – – merialukset

8907

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1160

Toimiala

CN 2014

Muut uivat rakenteet (esim. lautat, säiliöt, kasuunit,
laiturit, poijutja merimerkit)

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9001 10 10 – – kuvien johtamiseen käytettävät kaapelit

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 10 90 – – muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 20 00 – polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 30 00 – piilolasit

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

2,9 %

A

A

XVIII JAKSO – OPTISET, VALOKUVAUS-, ELO
KUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-,TARKKUUS-,
LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA
LAITTEET; KELLOT;SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA
TARVIKKEET

90

90 RYHMÄ – OPTISET, VALOKUVAUS-, ELO
KUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-,TARKKUUS-,
LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA
LAITTEET; NIIDENOSAT JA TARVIKKEET

9001

Valokuidut ja valokuitukimput; valokaapelit, muut
kuinnimikkeeseen 8544 kuuluvat; polarisoivasta
aineestavalmistetut laatat ja levyt; mitä ainetta ta
hansa olevat kehystämättömätlinssit (myös piilola
sit), prismat, peilit ja muut optiset elementit,muut
kuin tällaiset elementit optisesti työstämätöntä la
sia

9001 10

– valokuidut, valokuitukimput ja valokaapelit

9001 40

Euroopan unionin virallinen lehti

XVIII

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– silmälasilinssit, lasia
L 250/1161

9001 40 20 – – muuhun kuin näön korjaamiseen käytettävät

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – näön korjaamiseen käytettävät

FI

– – – molemmat puolet viimeistelty
9001 40 41 – – – –

yksi polttopiste

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 40 49 – – – –

muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 40 80 – – – muut
9001 50

– silmälasilinssit, muuta ainetta

– – näön korjaamiseen käytettävät
– – – molemmat puolet viimeistelty
9001 50 41 – – – –

yksi polttopiste

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 50 49 – – – –

muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 50 80 – – – muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

9001 90 00 – muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

6,7 %

A

A

Euroopan unionin virallinen lehti

9001 50 20 – – muuhun kuin näön korjaamiseen käytettävät

9002

Huomautukset

L 250/1162

CN 2014

Mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt linssit, pris
mat, peilit ja muutoptiset elementit, kun ne ovat
kojeiden tai laitteiden osia taitarvikkeita, muut
kuin tällaiset elementit, optisesti työstämätöntälasia
– objektiivit
16.9.2016

9002 11 00 – – kameroita, projektoreita tai valokuvan suuren
nus- taipienennyslaitteita varten

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9002 19 00 – – muut

Teollisuus

6,7 %

A

A

9002 20 00 – suodattimet

Teollisuus

6,7 %

A

A

9002 90 00 – muut

Teollisuus

6,7 %

A

A

9003 11 00 – – muovia

Teollisuus

2,2 %

A

A

9003 19 00 – – muuta ainetta

Teollisuus

2,2 %

A

A

9003 90 00 – osat

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

2,9 %

A

A

9004 10 91 – – – joissa on muovilinssit

Teollisuus

2,9 %

A

A

9004 10 99 – – – muut

Teollisuus

2,9 %

A

A

Teollisuus

2,9 %

A

A

9003

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset
ja niidenosat
– kehykset

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaa
miseen, silmiensuojaamiseen tai muuhun tarkoi
tukseen

9004 10

– aurinkolasit

9004 10 10 – – joissa on optisesti työstetyt linssit

Euroopan unionin virallinen lehti

9004

– – muut

– muut

9004 90 10 – – joissa on muovilinssit

L 250/1163

9004 90

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,9 %

A

A

9005 10 00 – kaksiokulaariset kiikarit

Teollisuus

4,2 %

A

A

9005 80 00 – muut kojeet

Teollisuus

4,2 %

A

A

9005 90 00 – osat ja tarvikkeet (myös jalustat)

Teollisuus

4,2 %

A

A

9006 10 00 – kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai
painosylinterienvalmistamiseen

Teollisuus

4,2 %

A

A

9006 30 00 – kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedena
laiseen käyttöön,ilmavalokuvaukseen tai sisäelin
ten lääkinnälliseen tai kirurgiseentutkimukseen;
oikeuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa verta
ilevaanvalokuvaukseen käytettävät kamerat

Teollisuus

4,2 %

A

A

9006 40 00 – pikakuvakamerat

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

4,2 %

A

A

Tavaran kuvaus

9004 90 90 – – muut

Valokuvauskamerat (muut kuin elokuvakamerat);
valokuvaussalamalaitteetja valokuvaussalamalam
put, muut kuin nimikkeen 8539sähköpurkauslam
put

Euroopan unionin virallinen lehti

9006

Kiikarit ja kaukoputket sekä niiden jalustat; muut
tähtitieteellisetkojeet ja niiden jalustat, ei kuiten
kaan radiotähtitieteellisetkojeet

FI

9005

Huomautukset

L 250/1164

Toimiala

CN 2014

– muut kamerat
16.9.2016

9006 51 00 – – yksisilmäiset peilikamerat enintään 35 mm:n
levyistä rullafilmiävarten

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,2 %

A

A

9006 53 10 – – – kertakäyttökamerat

Teollisuus

4,2 %

A

A

9006 53 80 – – – muut

Teollisuus

4,2 %

A

A

9006 59 00 – – muut

Teollisuus

4,2 %

A

A

9006 61 00 – – sähköpurkauslampulla toimivat (”elektroni
set”)valokuvaussalamalaitteet

Teollisuus

3,2 %

A

A

9006 69 00 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9006 91 00 – – kameroiden

Teollisuus

3,7 %

A

A

9006 99 00 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9007 10 00 – kamerat

Teollisuus

3,7 %

A

A

9007 20 00 – projektorit

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9006 52 00 – – muut, pienempiä kuin 35 mm:n levyistä rulla
filmiä varten

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

FI

9006 53

– – muut, 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten

Euroopan unionin virallinen lehti

– valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalama
lamput

– osat ja tarvikkeet

9007

Elokuvakamerat ja -projektorit, myös jos niissä on
äänen tallennus- taitoistolaitteet

L 250/1165

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9007 91 00 – – kameroiden

Teollisuus

3,7 %

A

A

9007 92 00 – projektoreiden

Teollisuus

3,7 %

A

A

9008 50 00 – projektorit, suurennus- tai pienennyslaitteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9008 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9010 10 00 – laitteet ja varusteet, jotka automaattisesti kehittä
vät valokuva-(myöselokuva-)filmin tai rullilla
olevan valokuvapaperin tai jotkaautomaattisesti
valottavat kehitetyn filmin rullilla olevallevalo
kuvauspaperille

Teollisuus

2,7 %

A

A

9010 50 00 – muut laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvala
boratorioita varten;negatiivientarkastuslaitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9010 60 00 – valkokankaat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9010 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

– osat ja tarvikkeet

9008

Projektorit, muut kuin elokuvaprojektorit ja profii
liprojektorit;valokuvan (ei kuitenkaan elokuvan)
suurennus- taipienennyslaitteet

Laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratori
oita varten,muualle tähän ryhmään kuulumatto
mat; negatiivientarkastuslaitteet;valkokankaat

Euroopan unionin virallinen lehti

9010

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1166

Toimiala

CN 2014

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9011 10 10 – – joissa on erityisesti puolijohdekiekkojen tai
hiusristikoidenkäsittelyä ja kuljetusta varten
suunnitellut laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9011 10 90 – – muut

Teollisuus

6,7 %

A

A

9011 20 10 – – mikrovalokuvaukseen tarkoitetut mikroskoo
pit, joissa on erityisestipuolijohdekiekkojen tai
hiusristikoiden käsittelyä ja kuljetusta varten
suunnitellut laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9011 20 90 – – muut

Teollisuus

6,7 %

A

A

9011 80 00 – muut mikroskoopit

Teollisuus

6,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

6,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Optiset mikroskoopit, myös mikrovalokuvausta,
mikroelokuvausta taimikroprojisointia varten

9011 10

– stereomikroskoopit

FI

9011

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

9011 90

– muut mikroskoopit mikrovalokuvausta, mikro
elokuvausta taimikroprojisointia varten

Euroopan unionin virallinen lehti

9011 20

– osat ja tarvikkeet

9011 90 10 – – alanimikkeen 9011 10 10
laitteissa käytettävät

L 250/1167

9011 90 90 – – muut

tai9011 20 10

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9012 10 10 – – elektronimikroskoopit, joissa on erityisesti
puolijohdekiekkojen taihiusristikoiden käsitte
lyä ja kuljetusta varten suunnitellutlaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9012 10 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9012 90 10 – – alanimikkeen 9012 10 10 laitteissakäytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

9012 90 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9013 10 00 – aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoo
pit; kiikarit jakaukoputket, jotka on suunniteltu
tämän ryhmän tai XVI jakson koneiden,laittei
den tai kojeiden osiksi

Teollisuus

4,7 %

A

A

9013 20 00 – laserit, muut kuin laserdiodit

Teollisuus

4,7 %

A

A

9012

Mikroskoopit, muut kuin optiset; diffraktiolaitteet

9012 10

– mikroskoopit, muut kuin optiset; diffraktiolait
teet

9013

– osat ja tarvikkeet

Euroopan unionin virallinen lehti

9012 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1168

Toimiala

CN 2014

Nestekidelaitteet, jotka eivät ole muissa nimikkeis
säyksityiskohtaisemmin kuvattuja tavaroita; laserit,
muut kuinlaserdiodit; muut optiset laitteet ja ko
jeet, muualle tähän ryhmäänkuulumattomat

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9013 80 20 – – – aktiivimatriisi-nestekidelaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9013 80 30 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9013 80 90 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9013 90 10 – – nestekidelaitteita varten (LCD)

Teollisuus

Vapaa

A

A

9013 90 90 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

9014 20 20 – – inertianavigointijärjestelmät

Teollisuus

3,7 %

A

A

9014 20 80 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9014 80 00 – muut kojeet ja laitteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9013 80

Tavaran kuvaus

– muut laitteet ja kojeet

– osat ja tarvikkeet

Kompassit; muut navigointikojeet ja -laitteet

9014 10 00 – kompassit
9014 20

Euroopan unionin virallinen lehti

9014

FI

– – nestekidelaitteet

9013 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet
(muut kuinkompassit)

L 250/1169

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

9015 10 10 – – elektroniset

Teollisuus

3,7 %

A

A

9015 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9015 20 10 – – elektroniset

Teollisuus

3,7 %

A

A

9015 20 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9015 30 10 – – elektroniset

Teollisuus

3,7 %

A

A

9015 30 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9015 40 10 – – elektroniset

Teollisuus

3,7 %

A

A

9015 40 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9014 90 00 – osat ja tarvikkeet
9015

Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografi
set, oseanografiset,hydrologiset, meteorologiset tai
geofysikaaliset kojeet ja laitteet, eikuitenkaan kom
passit; etäisyysmittarit

9015 10

– etäisyysmittarit

9015 30

9015 40

– teodoliitit ja takymetrit

Euroopan unionin virallinen lehti

9015 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1170

Toimiala

CN 2014

– vaaituskojeet

– fotogrammetriset kojeet ja laitteet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9015 80 11 – – – meteorologiset, hydrologiset ja geofysikaali
set kojeet jalaitteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9015 80 19 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9015 80 91 – – – geodeettiset, topografiset, maanmittaus- ja
vaaituskojeet ja -laitteet;hydrografiset kojeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9015 80 93 – – – meteorologiset, hydrologiset ja geofysikaali
set kojeet jalaitteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9015 80 99 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9015 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9016 00 10 – vaa'at

Teollisuus

3,7 %

A

A

9016 00 90 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9015 80

Tavaran kuvaus

– muut kojeet ja laitteet

FI

– – elektroniset
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– – muut

9016 00

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g, myös
punnuksineen

L 250/1171

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9017 10 10 – – piirturit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9017 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9017 20 05 – – piirturit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9017 20 10 – – muut piirustuskojeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9017 20 39 – – merkintäkojeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9017 20 90 – – matemaattiset laskukojeet (myös laskutikut,
laskulevyt ja niidenkaltaiset kojeet)

Teollisuus

2,7 %

A

A

9017 30 00 – mikrometrit, työntömitat ja tulkit

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

9017

Piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset las
kukojeet (esim.piirustuskoneet, pantografit, astele
vyt, harpikot, laskutikutja laskulevyt); kädessä pi
dettävät pituuksien mittaukseen käytettävätkojeet
(esim. mittatangot ja -nauhat sekä mikrometrit ja
työntömitat),muualle tähän ryhmään kuulumatto
mat

9017 10

– piirustuspöydät tai -koneet, myös automaattiset

9017 80

– muut piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaat
tiset laskukojeet

Euroopan unionin virallinen lehti

9017 20

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1172

Toimiala

CN 2014

– muut kojeet
16.9.2016

9017 80 10 – – mittasauvat ja -nauhat ja asteikolla varustetut
viivoittimet

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9017 80 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9017 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9018 11 00 – – elektrokardiografit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 12 00 – – ultraäänipyyhkäisylaite

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 13 00 – – magneettiresonanssikuvauslaite

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 14 00 – – skintigrafiset laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 19 10 – – – valvontalaitteet kahden tai useamman para
metrin samanaikaista valvontaavarten

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 19 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 20 00 – ultravioletti- tai infrapunasäteilylaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018

Lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketie
teessä tai kirurgiassakäytettävät kojeet ja laitteet,
mukaan lukien skintigrafiset laitteet,muut sähkö
lääkintälaitteet ja näöntarkastuskojeet

Euroopan unionin virallinen lehti

– sähködiagnoosilaitteet (myös laitteet toimintojen
tutkimista taifysiologisten parametrien tarkkai
lua varten)

9018 19

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

L 250/1173

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9018 31 10 – – – muovia

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 31 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 32 10 – – – putkimaiset metallineulat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 32 90 – – – haavanompeluneulat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 39 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

– injektioruiskut, neulat, katetrit, kanyylit ja niiden
kaltaisettavarat

Huomautukset

L 250/1174

Toimiala

CN 2014

FI

9018 31

– – putkimaiset metallineulat ja haavanompelu
neulat

Euroopan unionin virallinen lehti

9018 32

– – injektioruiskut, myös jos niissä on neula

– muut kojeet ja laitteet, joita käytetään hammas
lääketieteessä

9018 41 00 – – hammaslääkärin porakoneet, myös jos ne on
yhdistetty jalustaan, jossaon muita hammas
lääkintävarusteita

9018 49

– – muut
16.9.2016

9018 49 10 – – – hiomakivet, laikat, porat ja harjat, hammas
lääkärin porakoneisiintarkoitetut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 50 10 – – muut kuin optiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 50 90 – – optiset

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 10 – – kojeet ja laitteet verenpaineen mittausta var
ten

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 20 – – endoskoopit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 30 – – dialyysihoitoon käytettävät laitteet (keinomu
nuaiset, munuaiskoneet jadialysaattorit)

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 40 – – diatermialaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 50 – – verensiirtolaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 60 – – nukutuslaitteet ja -kojeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 75 – – hermojen stimulointilaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 90 84 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9018 49 90 – – – muut

9018 50

– muut oftalmologiset kojeet ja laitteet

– muut kojeet ja laitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

9018 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

L 250/1175

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9019 10 10 – – sähköhierontalaitteet, joiden toiminta perus
tuu värinään

Teollisuus

Vapaa

A

A

9019 10 90 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9019 20 00 – otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohen
gityslaitteet ja muutterapeuttiset hengityslaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9020 00 00 Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuiten
kaan suojanaamarit,joissa ei ole mekaanisia osia
eikä vaihdettavia suodattimia)

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9019

Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; lait
teet psykologisiasoveltuvuustestejä varten; otsoni-,
happi- tai aerosolihoitolaitteet,tekohengityslaitteet
ja muut terapeuttiset hengityslaitteet

9019 10

– mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet;
laitteet psykologisiasoveltuvuustestejä varten

Ortopediset välineet, myös kainalosauvat, kirurgi
set vyöt ja kohjuvyöt;lastat ja muut murtumanhoi
tovälineet; proteesit; kuulolaitteet sekä muutvam
man tai vajavuuden kompensoimiseksi mukana pi
dettävät tai kannettavattai kehoon istutettavat väli
neet

9021 10

– ortopediset välineet ja murtumanhoitovälineet
16.9.2016

9021 10 10 – – ortopediset välineet

Euroopan unionin virallinen lehti

9021

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1176

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 21 10 – – – muovia

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 21 90 – – – muuta ainetta

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 29 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 39 10 – – – silmäproteesit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 39 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 40 00 – kuulolaitteet, ei kuitenkaan osat ja tarvikkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 50 00 – tahdistimet, jotka kiihottavat sydänlihaksia, ei
kuitenkaan osat jatarvikkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

9021 10 90 – – lastat ja muut murtumanhoitovälineet

9021 21

FI

– tekohampaat ja hammasproteesivarusteet
– – tekohampaat

9021 31 00 – – nivelproteesit

– muut

9021 90 10 – kuulolaitteen osat ja tarvikkeet

L 250/1177

9021 90

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut proteesit

9021 39

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

9022 12 00 – – tietokoneohjatut tomografialaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9022 13 00 – – muut, hammaslääkintäkäyttöön

Teollisuus

Vapaa

A

A

9022 14 00 – – muut, lääkintä-, eläinlääkintä- tai kirurgiseen
käyttöön

Teollisuus

Vapaa

A

A

9022 19 00 – – muuhun käyttöön

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9021 90 90 – – muut

9022

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1178

Toimiala

CN 2014

Röntgensäteiden tai alfa-, beeta- tai gammasäteilyn
käyttöön perustuvatlaitteet, lääkintä-, myös ham
mas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseenkäyttöön tai
muuhun käyttöön, mukaan lukien radiografia- tai
radioterapialaitteet, röntgenputket ja muut rönt
gengeneraattorit,suurjännitegeneraattorit, valvonta
paneelit ja -pöydät, varjostimet,tutkimus- tai käsit
telypöydät, -tuolit sekä niiden kaltaisettavarat

Euroopan unionin virallinen lehti

– röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet, lää
kintä-, myös hammas-tai eläinlääkintä- tai kirur
giseen käyttöön tai muuhun käyttöön, mukaan
lukien radiografia- tai radioterapialaitteet

– alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyttöön perustu
vat laitteet,lääkintä-, hammas- tai eläinlääkintätai kirurgiseen käyttöön taimuuhun käyttöön,
mukaan lukien radiografia- tairadioterapialaitteet
16.9.2016

9022 21 00 – – lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai
kirurgiseenkäyttöön

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9022 29 00 – – muuhun käyttöön

Teollisuus

2,1 %

A

A

9022 30 00 – röntgenputket

Teollisuus

2,1 %

A

A

9022 90 00 – muut, myös osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,1 %

A

A

9023 00 10 – jollaisia käytetään fysiikan, kemian tai teknisten
aineidenopettamiseen

Teollisuus

1,4 %

A

A

9023 00 80 – muut

Teollisuus

1,4 %

A

A

9024 10 11 – – – yleisiä tai vetolujuustestejä varten

Teollisuus

3,2 %

A

A

9024 10 13 – – – kovuustestejä varten

Teollisuus

3,2 %

A

A

9024 10 19 – – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9024 10 90 – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9023 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esitte
lyä (esim.opetusta tai näyttelyä) varten, muuhun
käyttöön soveltumattomat

Koneet ja laitteet aineiden (esim. metallin, puun,
tekstiilitavaroiden,paperin tai muovin) kovuuden,
lujuuden, kokoonpuristuvuuden,kimmoisuuden tai
muiden mekaanisten ominaisuuksien testaustavar
ten

9024 10

– metallin testaukseen käytettävät koneet ja lait
teet

Euroopan unionin virallinen lehti

9024

– – elektroniset

L 250/1179

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9024 80 11 – – – tekstiilitavaroiden, paperin, kartongin tai
pahvin testaustavarten

Teollisuus

3,2 %

A

A

9024 80 19 – – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9024 80 90 – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9024 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,1 %

A

A

9025 11 20 – – – kuumemittarit tai eläinlääkinnässä käytettä
vät lämpömittarit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9025 11 80 – – – muut

Teollisuus

2,8 %

A

A

9025 19 20 – – – elektroniset

Teollisuus

3,2 %

A

A

9025 19 80 – – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9024 80

Tavaran kuvaus

– muut koneet ja laitteet

Densimetrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppo
mittarit,lämpömittarit, pyrometrit, ilmapuntarit,
hygrometrit ja psykrometrit,myös rekisteröivät,
sekä näiden kojeiden yhdistelmät
– lämpömittarit ja pyrometrit, muihin kojeisiin
yhdistämättömät

9025 11

9025 19

Euroopan unionin virallinen lehti

9025

FI

– – elektroniset

Huomautukset

L 250/1180

Toimiala

CN 2014

– – nestetäyttöiset, suoranäyttöiset

– – muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,1 %

A

A

9025 80 40 – – – elektroniset

Teollisuus

3,2 %

A

A

9025 80 80 – – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9025 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

3,2 %

A

A

9026 10 21 – – – virtausmittarit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9026 10 29 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9025 80

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut kojeet

FI

9025 80 20 – – ilmapuntarit, muihin kojeisiin yhdistämättö
mät
– – muut

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen,
pinnan korkeuden,paineen tai muiden vaihtelevien
ominaisuuksien mittaamista taitarkkailua varten
(esim. virtausmittarit, pinnan korkeuden osoitti
met,painemittarit ja lämmönkulutusmittarit), ei
kuitenkaannimikkeen 9014, 9015, 9028 tai9032
kojeet ja laitteet

9026 10

– nesteiden virtauksen tai pinnan korkeuden mit
taamista tai tarkkailuavarten

Euroopan unionin virallinen lehti

9026

– – elektroniset

9026 10 81 – – – virtausmittarit

L 250/1181

– – muut

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9026 20 40 – – – kierukka- ja metallikalvotyyppiset mano
metrit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9026 20 80 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9026 80 20 – – elektroniset

Teollisuus

Vapaa

A

A

9026 80 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9026 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

Tavaran kuvaus

9026 10 89 – – – muut
– paineen mittaamista tai tarkkailua varten

9026 20 20 – – elektroniset

FI

9026 20

Huomautukset

L 250/1182

Toimiala

CN 2014

– – muut

– muut kojeet ja laitteet

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyy
siä varten (esim.polarimetrit, refraktometrit, spekt
rometrit sekä kaasu- taisavuanalyysilaitteet); kojeet
ja laitteet viskositeetin, huokoisuuden,laajenemisen,
pintajännityksen tai niiden kaltaisten ominaisuuk
sienmittaamista tai tarkkailua varten; kojeet ja lait
teet lämpömäärän,äänitason tai valon voimakkuu
den mittaamista tai tarkkailua varten (myösvalotus
mittarit); mikrotomit

9027 10

– kaasu- tai savuanalyysilaitteet

9027 10 10 – – elektroniset

16.9.2016

9027

Euroopan unionin virallinen lehti

9026 80

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9027 10 90 – – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

9027 20 00 – kromatografit ja elektroforeesilaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9027 30 00 – spektrometrit, spektrofotometrit ja optista sätei
lyä (ultravioletti,näkyvä, infrapuna) käyttävät
spektrografit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9027 50 00 – muut optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä, infra
puna) käyttävätkojeet ja laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

9027 80

– muut kojeet ja laitteet

9027 80 05 – – valotusmittarit

– – muut

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – – elektroniset

pH-mittarit, rH-mittarit ja muut johtoky
kyä mittaavat laitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9027 80 13 – – – –

laite, jolla puolijohdekiekkoja tai nesteki
denäyttöalustojavalmistettaessa mitataan
puolijohdeaineiden tai nestekidenäyttöa
lustojenja niihin liittyvien eristävien ja
johtavien kerrosten fysikaalisiaominai
suuksia

Teollisuus

Vapaa

A

A

9027 80 17 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

L 250/1183

9027 80 11 – – – –

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

– – – muut
viskosimetrit, huokoisuus- ja laajennus
mittarit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9027 80 99 – – – –

muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

2,5 %

A

A

9027 90 50 – – – alanimikkeiden 9027 20–9027 80 laitteissa
käytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

9027 90 80 – – – mikrotomien taikka kaasu- tai savuanalyysi
laitteiden osat

Teollisuus

2,5 %

A

A

9028 10 00 – kaasumittarit

Teollisuus

2,1 %

A

A

9028 20 00 – nestemittarit

Teollisuus

2,1 %

A

A

Teollisuus

2,1 %

A

A

9027 90

– mikrotomit; osat ja tarvikkeet

9027 90 10 – – mikrotomit

9028 30

Euroopan unionin virallinen lehti

– – osat ja tarvikkeet

9028

FI

9027 80 91 – – – –

Huomautukset

L 250/1184

CN 2014

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotanto
mittarit, myös niidentarkistusmittarit

– sähkömittarit
– – vaihtovirta
16.9.2016

9028 30 11 – – – yksivaiheiset

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9028 30 19 – – – monivaiheiset

Teollisuus

2,1 %

A

A

9028 30 90 – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9028 90 10 – – sähkömittareiden

Teollisuus

2,1 %

A

A

9028 90 90 – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

Teollisuus

1,9 %

A

A

9029 20 31 – – – nopeusmittarit maa-ajoneuvoja varten

Teollisuus

2,6 %

A

A

9029 20 38 – – – muut

Teollisuus

2,6 %

A

A

9029 20 90 – – stroboskoopit

Teollisuus

2,6 %

A

A

9029 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,2 %

A

A

9028 90

– osat ja tarvikkeet

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit,
matkamittarit,askelmittarit ja niiden kaltaiset ko
jeet; nopeusmittarit ja takometrit,muut kuin ni
mikkeeseen 9014 tai 9015 kuuluvat;stroboskoopit

9029 10 00 – kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit,
matkamittarit,askelmittarit ja niiden kaltaiset ko
jeet;
9029 20

Euroopan unionin virallinen lehti

9029

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– nopeusmittarit ja takometrit; stroboskoopit
– – nopeusmittarit ja takometrit

L 250/1185

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4,2 %

A

A

9030 20 10 – – katodisäde

Teollisuus

4,2 %

A

A

9030 20 30 – – muut, joissa on rekisteröintilaite

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 20 91 – – – elektroniset

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 20 99 – – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9030 31 00 – – yleismittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

Teollisuus

4,2 %

A

A

9030 32 00 – – yleismittarit, joissa on rekisteröintilaite

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

4,2 %

A

A

9030

Tavaran kuvaus

9030 10 00 – ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja
-laitteet
9030 20

FI

Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit ja muut säh
kösuureiden mittaus-tai tarkkailukojeet ja -laitteet,
ei kuitenkaan nimikkeen 9028mittarit; alfa-,
beeta-, gamma-, röntgen-, kosmisen tai muun ioni
soivansäteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -lait
teet

Huomautukset

L 250/1186

Toimiala

CN 2014

– oskilloskoopit ja oskillografit
Euroopan unionin virallinen lehti

– – muut

– muut kojeet ja laitteet jännitteen, virranvoimak
kuuden, resistanssintai tehon mittaamista tai
tarkkailua varten

9030 33

– – muut, joissa ei ole rekisteröintilaitetta
16.9.2016

9030 33 10 – – – elektroniset

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – muut
Teollisuus

2,1 %

A

A

9030 33 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9030 39 00 – – muut, joissa on rekisteröintilaite

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 40 00 – muut kojeet ja laitteet, jotka on erityisesti suun
niteltutietoliikennettä varten (esim. ylikuulumis
mittarit, vahvistusmittarit,särökerroinmittarit ja
häiriöjännitemittarit)

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 82 00 – – puolijohdekiekkojen tai -laitteiden mittaamista
tai tarkkailuavarten

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 84 00 – – muut, joissa on rekisteröintilaite

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 89 30 – – – elektroniset

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 89 90 – – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

9030 90 20 – – alanimikkeen 9030 82 00 laitteissakäytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

9030 90 85 – – muut

Teollisuus

2,5 %

A

A

– muut kojeet ja laitteet

9030 89

9030 90

Euroopan unionin virallinen lehti

volttimittarit

FI

9030 33 91 – – – –

– – muut

– osat ja tarvikkeet

L 250/1187

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9031 10 00 – mekaanisten osien tasapainotuskoneet

Teollisuus

2,8 %

A

A

9031 20 00 – koestuspenkit

Teollisuus

2,8 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9031 49 10 – – – profiiliprojektorit

Teollisuus

2,8 %

A

A

9031 49 90 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9031

Tavaran kuvaus

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet,
muualle tähänryhmään kuulumattomat; profiili
projektorit

Huomautukset

L 250/1188

Toimiala

CN 2014

FI

– muut optiset kojeet ja laitteet

9031 49

9031 80

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

9031 41 00 – – puolijohdepiikiekkojen tai -laitteiden tarkasta
miseen taipuolijohdelaitteiden valmistuksessa
käytettävien maskien jahiusristikoiden kuvioi
den tarkastamiseen tarkoitetut

– muut kojeet, laitteet ja koneet
– – elektroniset
– – – geometristen suureiden mittaamista tai tar
kistamista varten
puolijohdepiikiekkojen tai -laitteiden tar
kastamiseen taipuolijohdelaitteiden val
mistuksessa käytettävien maskien jahius
ristikoiden kuvioiden tarkastamiseen tar
koitetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9031 80 34 – – – –

muut

Teollisuus

2,8 %

A

A

16.9.2016

9031 80 32 – – – –

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

4%

A

A

9031 80 91 – – – geometristen suureiden mittaamista tai tar
kistamista varten

Teollisuus

2,8 %

A

A

9031 80 98 – – – muut

Teollisuus

4%

A

A

9031 90 20 – – alanimikkeen 9031 41 00 laitteissa käytettä
vät taialanimikkeen 9031 49 90 puolijohde
kiekkojenpinnalla olevan laskeuman mittaa
miseen käytettävissä optisissa kojeissaja lait
teissa käytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

9031 90 30 – – alanimikkeen 9031 80 32 laitteissakäytettävät

Teollisuus

Vapaa

A

A

9031 90 85 – – muut

Teollisuus

2,8 %

A

A

Teollisuus

2,8 %

A

A

9032 10 81 – – – joissa on sähköinen ohjainlaite

Teollisuus

2,1 %

A

A

9032 10 89 – – – muut

Teollisuus

2,1 %

A

A

Tavaran kuvaus

9031 80 38 – – – muut

9031 90

FI

– – muut

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– osat ja tarvikkeet

Automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet

9032 10

– termostaatit

9032 10 20 – – elektroniset

Euroopan unionin virallinen lehti

9032

– – muut

L 250/1189

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,8 %

A

A

9032 81 00 – – hydrauliset tai pneumaattiset

Teollisuus

2,8 %

A

A

9032 89 00 – – muut

Teollisuus

2,8 %

A

A

9032 90 00 – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,8 %

A

A

9033 00 00 90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja
tarvikkeet (muualletähän ryhmään kuulumattomat)

Teollisuus

3,7 %

A

A

9101 11 00 – – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9101 19 00 – – muut

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Tavaran kuvaus

9032 20 00 – paineensäätimet (pressostaatit)

91 RYHMÄ – KELLOT JA NIIDEN OSAT

9101

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot,
myösajanottokellot, joiden kuori on jalometallia tai
jalometallillapleteroitua metallia

Euroopan unionin virallinen lehti

91

FI

– muut kojeet ja laitteet

Huomautukset

L 250/1190

Toimiala

CN 2014

– rannekellot, sähkökäyttöiset, myös jos niissä on
ajanottotoiminto

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9101 91 00 – – sähkökäyttöiset

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9101 99 00 – – muut

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

9101 21 00 – – automaattivetoiset

Teollisuus

9101 29 00 – – muut

Huomautukset

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

– muut rannekellot, myös jos niissä on ajanotto
toiminto
FI

9102

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot,
myösajanottokellot, muut kuin nimikkeeseen 9101
kuuluvat
– rannekellot, sähkökäyttöiset, myös jos niissä on
ajanottotoiminto

L 250/1191

9102 11 00 – – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 21 00 – – automaattivetoiset

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 29 00 – – muut

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 91 00 – – sähkökäyttöiset

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 99 00 – – muut

Teollisuus

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

9102 12 00 – – joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

Teollisuus

9102 19 00 – – muut

Huomautukset

FI

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

L 250/1192

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut rannekellot, myös jos niissä on ajanotto
toiminto

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9103 10 00 – sähkökäyttöiset

Teollisuus

4,7 %

A

A

9103 90 00 – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9104 00 00 Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja,
ilma-aluksia,avaruusaluksia tai aluksia varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

9105 11 00 – – sähkökäyttöiset

Teollisuus

4,7 %

A

A

9105 19 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9105 21 00 – – sähkökäyttöiset

Teollisuus

4,7 %

A

A

9105 29 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9105 91 00 – – sähkökäyttöiset

Teollisuus

4,7 %

A

A

9105 99 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9103

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kal
taisten kellojenkoneisto, ei kuitenkaan nimikkeen
9104 kellot
FI

Muut kellot, joissa ei ole ranne-, tasku- tai niiden
kaltaistenkellojen koneistoa
– herätyskellot

Euroopan unionin virallinen lehti

9105

– seinäkellot

– muut

L 250/1193

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9106 10 00 – ajantarkkailukellot; ajanmerkitsemislaitteet

Teollisuus

4,7 %

A

A

9106 90 00 – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9107 00 00 Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkroni
moottori

Teollisuus

4,7 %

A

A

9108 11 00 – – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö tai
laite, johon voidaanyhdistää mekaaninen
näyttö

Teollisuus

4,7 %

A

A

9108 12 00 – – joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

Teollisuus

4,7 %

A

A

9108 19 00 – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9106

Kellonajanmerkitsemislaitteet ja aikavälien mittaa
miseen,merkitsemiseen tai muulla tavalla ilmaise
miseen tarkoitetut laitteet,joissa on kellokoneisto
tai synkronimoottori (esim. ajantarkkailukellotja
ajanmerkitsemislaitteet)

Huomautukset

FI

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kello
jen koneistot,kootut

Euroopan unionin virallinen lehti

9108

Tavaran kuvaus

L 250/1194

Toimiala

CN 2014

– sähkökäyttöiset

16.9.2016

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

Teollisuus

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9109 10 00 – sähkökäyttöiset

Teollisuus

4,7 %

A

A

9109 90 00 – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9110 11 10 – – – joissa on liipotin ja spiraali

Teollisuus

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9110 11 90 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9110 12 00 – – epätäydelliset koneistot, kootut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9110 19 00 – – raakakoneistot

Teollisuus

4,7 %

A

A

9110 90 00 – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

Toimiala

Ohjeellinen tulli

9108 20 00 – automaattivetoiset

Teollisuus

9108 90 00 – muut

9109

Muut täydelliset kellokoneistot, kootut

Täydelliset kellokoneistot, kokoamattomat tai osit
tain kootut(kellokoneistosarjat); epätäydelliset kel
lokoneistot, kootut; kellojenraakakoneistot
– ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen

9110 11

9111

– – täydelliset koneistot, kokoamattomat tai osit
tain kootut(kellokoneistosarjat)

Euroopan unionin virallinen lehti

9110

Huomautukset

FI

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen kuoret
ja niidenosat
L 250/1195

9111 10 00 – kuoret jalometallia tai jalometallilla pleteroitua
metallia

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

Teollisuus

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

Teollisuus

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9112 20 00 – kuoret ja kotelot

Teollisuus

2,7 %

A

A

9112 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9113 10 10 – – jalometallia

Teollisuus

2,7 %

A

A

9113 10 90 – – jalometallilla pleteroitua metallia

Teollisuus

3,7 %

A

A

9113 20 00 – epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua
epäjaloa metallia

Teollisuus

6%

A

A

9113 90 00 – muut

Teollisuus

6%

A

A

Tavaran kuvaus

Ohjeellinen tulli

9111 20 00 – kuoret epäjaloa metallia, myös kullattua tai ho
peoitua epäjaloametallia

Teollisuus

9111 80 00 – muut kuoret

9111 90 00 – osat

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/1196

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

CN 2014

Muut kellonkuoret, kellonkotelot ja niiden kaltai
set, muiden tähänryhmään kuuluvien tavaroiden
kuoret tai kotelot sekä niiden osat

9113

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat

9113 10

– jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

Euroopan unionin virallinen lehti

9112

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9114 10 00 – jouset, myös spiraalit

Teollisuus

3,7 %

A

A

9114 30 00 – kellotaulut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9114 40 00 – pohjat ja sillat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9114 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9201 10 10 – – uudet

Teollisuus

4%

A

A

9201 10 90 – – käytetyt

Teollisuus

4%

A

A

9201 20 00 – flyygelit

Teollisuus

4%

A

A

9201 90 00 – muut

Teollisuus

4%

A

A

9202 10 10 – – viulut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9202 10 90 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9114

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Muut kellonosat

9201

Pianot, myös automaattipianot; cembalot ja muut
koskettimistollavarustetut kielisoittimet

9201 10

– pystypianot

9202

Muut kielisoittimet (esim. kitarat, viulut ja harput)

9202 10

– jousisoittimet

Euroopan unionin virallinen lehti

92 RYHMÄ – SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TAR
VIKKEET

FI

92

L 250/1197

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9202 90 30 – – kitarat

Teollisuus

3,2 %

A

A

9202 90 80 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

9205 90 10 – – hanurit ja niiden kaltaiset soittimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9205 90 30 – – huuliharput

Teollisuus

3,7 %

A

A

9205 90 50 – – koskettimistolla varustetut pilliurut; urkuhar
monit ja niiden kaltaisetkosketinsoittimet,
joissa on vapaasti värähtelevät metallilehdykät

Teollisuus

3,2 %

A

A

9205 90 90 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9206 00 00 Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, sym
baalit, kastanjetit jamarakassit)

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

3,2 %

A

A

9202 90

9205

– muut

Puhallussoittimet (esim. koskettimistolla varustetut
pilliurut,hanurit, klarinetit, trumpetit ja säkkipillit),
muut kuin orkestrionitja posetiivit

9205 10 00 – vaskipuhaltimet
– muut

Soittimet, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan
vahvistamaansähköisesti (esim. urut, kitarat ja ha
nurit)

9207 10

– kosketinsoittimet, muut kuin hanurit

9207 10 10 – – urut

16.9.2016

9207

Euroopan unionin virallinen lehti

9205 90

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1198

Toimiala

CN 2014

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9207 10 30 – – digitaalipianot

Teollisuus

3,2 %

A

A

9207 10 50 – – syntetisaattorit

Teollisuus

3,2 %

A

A

9207 10 80 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

9207 90 10 – – kitarat

Teollisuus

3,7 %

A

A

9207 90 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9208 10 00 – soittorasiat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9208 90 00 – muut

Teollisuus

3,2 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

9207 90

9209

– muut

Soittorasiat, orkestrionit, posetiivit, mekaaniset lau
lulinnut,soitinsahat ja muut soittimet, tämän ryh
män muihin nimikkeisiinkuulumattomat; kaiken
laiset houkutuspillit ja muut eläinten ääniämatkivat
houkutusvälineet; vihellyspillit, kutsutorvet ja
muut suullapuhallettavat äänimerkinantovälineet

Euroopan unionin virallinen lehti

9208

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Soittimien osat (esim. soittorasioiden mekanismit)
ja tarvikkeet (esim.mekaanisten soittimien kortit,
kiekot ja rullat); kaikenlaisetmetronomit, äänirau
dat ja virityspillit

9209 30 00 – soittimien kielet

9209 91 00 – pianojen osat ja tarvikkeet

L 250/1199

– muut

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9209 92 00 – – nimikkeen 9202 soittimien osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9209 94 00 – – nimikkeen 9207 soittimien osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

9209 99

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1200

Toimiala

CN 2014

– – muut

9209 99 20 – – – nimikkeen 9205 soittimien osat ja tarvik
keet

9209 99 40 – – – –

metronomit, ääniraudat ja virityspillit

Teollisuus

3,2 %

A

A

9209 99 50 – – – –

soittorasioiden mekanismit

Teollisuus

1,7 %

A

A

9209 99 70 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

X

XIX

XIX JAKSO – ASEET JA AMPUMATARVIKKEET;
NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

93

93 RYHMÄ – ASEET JA AMPUMATARVIKKEET;
NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

9301

Sota-aseet, muut kuin revolverit, pistoolit ja nimik
keen 9307aseet

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

16.9.2016

9301 10 00 – tykistöaseet (esimerkiksi tykit, haupitsit ja mörs
särit)

Euroopan unionin virallinen lehti

– – – muut

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9301 20 00 – raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheitti
met; torpedoputket janiiden kaltaiset projektorit

Teollisuus

Vapaa

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9301 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9302 00 00 Revolverit ja pistoolit, muut kuin nimikkeeseen
9303 tai9304 kuuluvat

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

Teollisuus

3,2 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

Teollisuus

3,2 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9303

Muut tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toi
minta perustuuräjähtävän panoksen palamiseen
(esim. metsästys- ja urheiluhaulikot ja-kiväärit,
suustaladattavat tuliaseet, valopistoolit ja muut ai
noastaanmerkinantoraketteja ampuvat välineet,
paukkupanospistoolit jarevolverit, kiinteäpulttiset
teurastuspistoolit sekäköydenheittolaitteet)

9303 10 00 – suustaladattavat tuliaseet

9303 20

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut metsästys- tai urheiluhaulikot, myös hau
likkorihlat

L 250/1201

9303 20 10 – – yksipiippuiset, sileäksi poratut

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9303 20 95 – – muut

Teollisuus

3,2 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9303 30 00 – muut metsästys- tai urheilukiväärit

Teollisuus

3,2 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9303 90 00 – muut

Teollisuus

3,2 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9304 00 00 Muut aseet (esim. jousi-, ilma- tai kaasukiväärit ja
-pistoolit sekäpatukat), ei kuitenkaan nimikkeeseen
9307 kuuluvat

Teollisuus

3,2 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9305 10 00 – revolverien ja pistoolien

Teollisuus

3,2 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9305 20 00 – nimikkeen 9303 haulikoiden ja kiväärien

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9305

Huomautukset

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1202

Toimiala

CN 2014

Nimikkeiden 9301–9304 tavaroiden osat jatarvik
keet

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9305 91 00 – – nimikkeen 9301 sotilaskäyttöön tarkoitettujen
aseiden

Teollisuus

Vapaa

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9305 99 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9306 21 00 – – patruunat

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9306 29 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

FI

Pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset ja
niiden kaltaisetsota-ammukset sekä niiden osat;
patruunat ja muut projektiilit jaampumatarvikkeet
sekä niiden osat, myös haulit ja etupanokset

Euroopan unionin virallinen lehti

9306

– haulikonpatruunat ja niiden osat; ilmakiväärin
luodit

L 250/1203

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9306 30 30 – – – sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita varten

Teollisuus

1,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9306 30 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9306 90 10 – – sotilaskäyttöä varten

Teollisuus

1,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9306 90 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

X

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

9306 30

Huomautukset

– muut patruunat ja niiden osat

9306 30 10 – – nimikkeen 9302 revolvereita ja pistooleja var
ten sekänimikkeen 9301 konepistooleja var
ten

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1204

Toimiala

CN 2014

– – muut

Euroopan unionin virallinen lehti

9306 90

– muut

16.9.2016

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

X

9401 10 00 – istuimet, jollaisia käytetään ilma-aluksissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

9401 20 00 – istuimet, jollaisia käytetään moottoriajoneu
voissa

Teollisuus

3,7 %

A

A

9401 30 00 – pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan sää
tää

Teollisuus

Vapaa

A

A

9401 40 00 – vuoteiksi muutettavat istuimet, muut kuin puu
tarhatuolit jaretkeilyvarusteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9401 51 00 – – bambusta tai rottingista valmistetut

Teollisuus

5,6 %

A

A

9401 59 00 – – muut

Teollisuus

5,6 %

A

A

9307 00 00 Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet
sekä niiden osat,tupet ja kotelot

XX

XX JAKSO – ERINÄISET TAVARAT

94

94 RYHMÄ – HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUS
TINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTENPAT
JAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEH
MUSTETUT SISUSTUSTAVARAT;VALAISIMET JA
VALAISTUSVARUSTEET, MUUALLE KUULUMAT
TOMAT; VALOKILVET JANIIDEN KALTAISET TA
VARAT; TEHDASVALMISTEISET RAKENNUKSET

9401

Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat),
myösvuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat

Huomautukset

Poikkeus BLMNS-maista peräisin oleville tuot
teille 24 artiklan 1 kohdanmukaisesti myönnet
tyyn tullittoman ja kiintiöttömän kohtelunperi
aatteeseen

Euroopan unionin virallinen lehti

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– istuimet, rottingista, koripajusta, bambusta tai
niiden kaltaisistaaineista valmistetut

L 250/1205

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9401 61 00 – – pehmustetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9401 69 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9401 71 00 – – pehmustetut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9401 79 00 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9401 80 00 – muut istuimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

9401 90 30 – – – puuta

Teollisuus

2,7 %

A

A

9401 90 80 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

– muut istuimet, puurunkoiset

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1206

Toimiala

CN 2014

– muut istuimet, metallirunkoiset

– osat

9401 90 10 – – ilma-aluksissa käytettävien istuimien osat
– – muut

9402

Euroopan unionin virallinen lehti

9401 90

Lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai ki
rurgiset huonekalut(esim. leikkauspöydät, tutki
muspöydät, sairaalavuoteet mekaanisinvarustein ja
hammaslääkärintuolit); parturintuolit ja niiden kal
taisettuolit, joissa on sekä pyöritys- että kallistusja nostomekanismit;edellä mainittujen tavaroiden
osat
16.9.2016

9402 10 00 – hammaslääkärin-, parturin- ja niiden kaltaiset
tuolit sekä niidenosat

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 10 51 – – – kirjoituspöydät

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 10 58 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 10 91 – – – kaapit, joissa on ovet, myös rulla- ja sen
kaltaiset ovet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 10 93 – – – asiakirja-, kortisto- ja niiden kaltaiset veto
laatikollisetkaapit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 10 98 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 20 20 – – vuoteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 20 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9402 90 00 – muut
9403

Muut huonekalut ja niiden osat

9403 10

– metallihuonekalut, jollaisia käytetään toimis
toissa

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – korkeus enintään 80 cm

9403 20

9403 30

Euroopan unionin virallinen lehti

– – korkeus suurempi kuin 80 cm

– muut metallihuonekalut

– puuhuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa

9403 30 11 – – – kirjoituspöydät

L 250/1207

– – korkeus enintään 80 cm

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 30 91 – – – kaapit, joissa on ovet, myös rulla- ja sen
kaltaiset ovet asiakirja-,kortisto- ja niiden
kaltaiset vetolaatikolliset kaapit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 30 99 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 40 10 – – kiinteät keittiökalusteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9403 40 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9403 50 00 – puuhuonekalut, jollaisia käytetään makuuhuo
neissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 60 10 – – puuhuonekalut, jollaisia käytetään ruokailu
huoneissa jaolohuoneissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 60 30 – – puuhuonekalut, jollaisia käytetään kaupoissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 60 90 – – muut puuhuonekalut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9403 70 00 – muovihuonekalut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

5,6 %

A

A

Tavaran kuvaus

9403 30 19 – – – muut

9403 40

– puuhuonekalut, jollaisia käytetään keittiöissä

– muut puuhuonekalut

9403 81 00 – – bambusta tai rottingista valmistetut

16.9.2016

– huonekalut, muista aineista, myös rottingista,
koripajusta, bambustatai niiden kaltaisista aine
ista valmistetut

Euroopan unionin virallinen lehti

9403 60

FI

– – korkeus suurempi kuin 80 cm

Huomautukset

L 250/1208

Toimiala

CN 2014

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

5,6 %

A

A

9403 90 10 – – metallia

Teollisuus

2,7 %

A

A

9403 90 30 – – puuta

Teollisuus

2,7 %

A

A

9403 90 90 – – muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

9404 21 10 – – – kumia

Teollisuus

3,7 %

A

A

9404 21 90 – – – muovia

Teollisuus

3,7 %

A

A

9404 29 10 – – – jousitetut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9404 29 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9403 89 00 – – muut

Vuoteiden joustinpohjat; vuodevarusteet ja niiden
kaltaisetsisustustavarat (esim. patjat, täytetyt vuo
depeitteet, tyynyt japielukset), jousitetut tai millä
aineella tahansa täytetyt taipehmustetut tai huokoi
sesta kumista tai huokoisesta muovista tehdyt,
myös verhoamattomat

9404 10 00 – vuoteiden joustinpohjat
– patjat
9404 21

9404 29

Euroopan unionin virallinen lehti

9404

– osat

FI

9403 90

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – huokoista kumia tai huokoista muovia, myös
verhoamattomat

– – muuta ainetta
L 250/1209

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,7 %

A

A

9404 90 10 – – höyhenillä tai untuvilla täytetyt

Teollisuus

3,7 %

A

A

9404 90 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9405 10 21 – – – muovia, jollaisissa käytetään hehkulamp
puja

Teollisuus

4,7 %

A

A

9405 10 40 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9405 10 50 – – lasia

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9404 30 00 – makuupussit
– muut

Valaisimet ja valaistusvarusteet, myös hakuvalot ja
valonheittimet,sekä niiden osat, muualle kuulumat
tomat; valokilvet, kuten valaistutmerkit ja valaistut
nimikilvet, joissa on pysyvästi asennettuvalon
lähde, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat

9405 10

– kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet,
sähköllä toimivat, eikuitenkaan valaistusvarus
teet, jollaisia käytetään yleisten aukioidentai lii
kenneväylien valaisemiseen

Euroopan unionin virallinen lehti

9405

FI

9404 90

Huomautukset

L 250/1210

Toimiala

CN 2014

– – muovia tai keraamista ainetta

– – muuta ainetta
16.9.2016

9405 10 91 – – – jollaisissa käytetään hehkulamppuja

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 20 11 – – – muovia, jollaisissa käytetään hehkulamp
puja

Teollisuus

4,7 %

A

A

9405 20 40 – – – muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

9405 20 50 – – lasia

Teollisuus

3,7 %

A

A

9405 20 91 – – – jollaisissa käytetään hehkulamppuja

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 20 99 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 30 00 – joulukuusen valaisinsarjat

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9405 10 98 – – – muut
– pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput,
sähköllätoimivat

FI

9405 20

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muovia tai keraamista ainetta

9405 40

Euroopan unionin virallinen lehti

– – muuta ainetta

– muut sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet

9405 40 10 – – hakuvalot ja valonheittimet
– – muut

9405 40 31 – – – –

jollaisissa käytetään hehkulamppuja

L 250/1211

– – – muovia

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9405 40 35 – – – –

jollaisissa käytetään loisteputkia

Teollisuus

4,7 %

A

A

9405 40 39 – – – –

muut

Teollisuus

4,7 %

A

A

Huomautukset

FI

Toimiala

L 250/1212

Tavaran kuvaus

CN 2014

– – – muuta ainetta
jollaisissa käytetään hehkulamppuja

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 40 95 – – – –

jollaisissa käytetään loisteputkia

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 40 99 – – – –

muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 60 20 – – muovia

Teollisuus

4,7 %

A

A

9405 60 80 – – muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 91 10 – – – sähkövalaistusvarusteiden osat (ei kuiten
kaan hakuvalojen javalonheittimien osat)

Teollisuus

5,7 %

A

A

9405 91 90 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9405 92 00 – – muovia

Teollisuus

4,7 %

A

A

9405 99 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9405 50 00 – muut kuin sähköllä toimivat valaisimet ja valais
tusvarusteet
9405 60

– valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut ni
mikilvet

Euroopan unionin virallinen lehti

9405 40 91 – – – –

– osat
9405 91

– – lasia

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

9406 00 31 – – – kasvihuoneet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9406 00 38 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9406 00 80 – – muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

9406 00

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Tehdasvalmisteiset rakennukset

FI

9406 00 11 – ”mobile home”–tyyppiset suuret asuntovaunut
– muut
9406 00 20 – – puuta
– – rautaa tai terästä

95 RYHMÄ – LELUT, PELIT JA URHEILUVÄLI
NEET; NIIDEN OSAT JATARVIKKEET

9503 00

Kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, poljinau
tot ja niidenkaltaiset lelut, joissa on pyörät; nuken
vaunut ja -rattaat; nuket; muutlelut; pienoismallit
ja niiden kaltaiset mallit ajanvietetarkoituksiin,
myös liikkuvat; kaikenlaiset palapelit

9503 00 10 – kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, polji
nautot ja niidenkaltaiset lelut, joissa on pyörät;
nukenvaunut ja -rattaat

9503 00 21 – – nuket

L 250/1213

– ainoastaan ihmistä esittävät nuket ja osat ja tar
vikkeet

Euroopan unionin virallinen lehti

95

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9503 00 29 – – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 30 – sähköjunat, myös niiden raiteet, opasteet ja
muut tarvikkeet;pienoismallien rakennussarjat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 35 – – muovia

Teollisuus

4,7 %

A

A

9503 00 39 – – muuta ainetta

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 41 – – täytetyt

Teollisuus

4,7 %

A

A

9503 00 49 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 55 – lelusoittimet tai -soitinlaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 61 – – puuta

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 69 – – muuta ainetta

Teollisuus

4,7 %

A

A

9503 00 70 – muut lelut, sarjoina tai täydellisinä varusteina

Teollisuus

4,7 %

A

A

Teollisuus

4,7 %

A

A

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1214

Toimiala

CN 2014

– muut rakennussarjat ja koottavat lelut

Euroopan unionin virallinen lehti

– eläimiä tai muita hahmoja kuin ihmistä esittävät
nuket

– palapelit

– muut lelut ja mallit, joissa on moottori
16.9.2016

9503 00 75 – – muovia

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 81 – – leluaseet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9503 00 85 – – muottivaletut miniatyyrimallit, metallia

Teollisuus

4,7 %

A

A

9503 00 95 – – – muovia

Teollisuus

4,7 %

A

A

9503 00 99 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

9504 30 10 – – joissa on näyttöruutu

Teollisuus

Vapaa

A

A

9504 30 20 – – muut pelilaitteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9504 30 90 – – osat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9504 40 00 – pelikortit

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9503 00 79 – – muuta ainetta

FI

– muut

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– – muut

Videopelikonsolit ja -laitteet, seurapelivälineet ja
pelilaitteetsisätiloja varten, biljardipelit, kasinoiden
pelipöydät ja automaattisetkeilapelivarusteet

9504 20 00 – kaikenlaiset biljardivälineet ja -tarvikkeet
9504 30

Euroopan unionin virallinen lehti

9504

– muut pelilaitteet, kolikoilla, seteleillä, pankkikor
teilla, rahakkeillatai jollakin muulla maksuväli
neellä toimivat, muut kuin automaattisetkeilape
livarusteet

L 250/1215

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

Vapaa

A

A

9504 90 10 – sähköiset kilpa-autosarjat, joilla on kilpapelien
luonne

Teollisuus

Vapaa

A

A

9504 90 80 – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9505 10 10 – – lasia

Teollisuus

Vapaa

A

A

9505 10 90 – – muuta ainetta

Teollisuus

2,7 %

A

A

9505 90 00 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9504 50 00 – videopelikonsolit ja -laitteet, muut kuinalanimik
keeseen 9504 30 kuuluvat

Huomautukset

L 250/1216

Toimiala

CN 2014

FI

9504 90

– muut

Juhla-, karnevaali- ja muut huvitusesineet, myös
taikomisvälineet japilailuesineet

9505 10

– joulunviettoesineet

9506

Euroopan unionin virallinen lehti

9505

Välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua, voima
ilua, muuta urheilua(myös pöytätennistä) tai ulkoil
mapelejä tai -leikkejä varten, muualletähän ryh
mään kuulumattomat; uima-altaat ja kahluualtaat
– sukset ja muut varusteet lumella hiihtoa varten

9506 11

– – sukset
16.9.2016

9506 11 10 – – – murtomaasukset

Tavaran kuvaus

Toimiala

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Huomautukset

16.9.2016

CN 2014

– – – laskettelusukset
Teollisuus

3,7 %

A

A

9506 11 29 – – – –

muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9506 11 80 – – – muut sukset

Teollisuus

3,7 %

A

A

9506 12 00 – – suksisiteet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9506 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 21 00 – – purjelaudat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 29 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 31 00 – – täydelliset mailat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 32 00 – – pallot

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 39 10 – – – golfmailojen osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 39 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 40 00 – pöytätennisvälineet ja -varusteet

Teollisuus

2,7 %

A

A

– vesisukset, lainelaudat, purjelaudat ja muut ve
siurheiluvälineet

– golfmailat ja muut golfvarusteet

9506 39

Euroopan unionin virallinen lehti

lumilaudat ja monoski-laudat

FI

9506 11 21 – – – –

– – muut

L 250/1217

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9506 51 00 – – tennismailat, jänteineen tai ilman

Teollisuus

4,7 %

A

A

9506 59 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 61 00 – – tennispallot

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 62 00 – – ilmatäytteiset pallot

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 69 10 – – – kriketti- ja poolopallot

Teollisuus

Vapaa

A

A

9506 69 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 70 10 – – luistimet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9506 70 30 – – rullaluistimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 70 90 – – osat ja tarvikkeet

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

2,7 %

A

A

– tennis-, sulkapallo- tai niiden kaltaiset mailat,
jänteineen taiilman

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1218

Toimiala

CN 2014

– pallot, muut kuin golfpallot ja pöytätennispallot

9506 70

– – muut

– luistimet ja rullaluistimet, myös luistin- tai rulla
luistinjalkineetkiinnitetyin luistimin

Euroopan unionin virallinen lehti

9506 69

– muut
9506 91

– – välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua ja
voimailua varten
16.9.2016

9506 91 10 – – – harjoituslaitteet, joissa on rasitusasteen sää
töjärjestelmä

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

9506 99 10 – – – kriketti- ja poolovarusteet, muut kuin pal
lot

Teollisuus

Vapaa

A

A

9506 99 90 – – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

9507 20 10 – – kalakoukut ilman perukkeita

Teollisuus

1,7 %

A

A

9507 20 90 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9507 30 00 – uistin- tai perhokelat

Teollisuus

3,7 %

A

A

9507 90 00 – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

1,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9506 91 90 – – – muut

9507

– – muut

9508

– kalakoukut, myös perukkeineen

9508 10 00 – kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

L 250/1219

Karusellit, keinut, ampumaratavarusteet ja muut
huvipuistovälineet;kiertävät sirkukset ja kiertävät
eläinnäyttelyt; kiertävätteatterit

Euroopan unionin virallinen lehti

Vavat, kalakoukut ja muut siimakalastustarvikkeet;
kalahaavit,perhoshaavit ja niiden kaltaiset haavit;
houkutuslinnut (muut kuinnimikkeeseen 9208 tai
9705 kuuluvat) ja niidenkaltaiset metsästystarvik
keet

9507 10 00 – vavat
9507 20

FI

9506 99

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

1,7 %

A

A

9601 10 00 – valmistettu norsunluu ja norsunluusta tehdyt ta
varat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9601 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9602 00 00 Kasvi- tai kivennäisveistoaineet, valmistetut, ja
näistä aineistatehdyt tavarat; vahasta, steariinista,
luonnosta saaduista kumeista,luonnonhartsista tai
muovailumassasta valetut, muotoon puristetut tai
veistetyt tavarat sekä muut muualle kuulumatto
mat valetut, muotoonpuristetut tai veistetyt tava
rat; valmistettu kovettamaton gelatiini (eikuiten
kaan nimikkeen 3503 gelatiini) sekä kovettamatto
mastagelatiinista tehdyt tavarat

Teollisuus

2,2 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

9508 90 00 – muut
96

96 RYHMÄ – ERINÄISET TAVARAT

9601

Norsunluu, luu, kilpikonnankuori, sarvi, koralli,
helmiäinen ja muuteläinkunnasta saadut veistoai
neet, valmistetut, sekä näistä aineistatehdyt tavarat
(myös muotoon puristetut)

Euroopan unionin virallinen lehti

9603

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1220

Toimiala

CN 2014

Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laittei
den tai kulkuneuvojenosia), siveltimet, käsikäyttöi
set mekaaniset lattianlakaisimet,moottorittomat,
sekä mopit ja höyhenhuiskut; luudan- tai harjante
koontarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut;
maalaustyynyt ja -telat;kumi- ja muut kuivauspy
yhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat)

16.9.2016

9603 10 00 – yhteensidotuista varvuista tai muista kasviai
neista koostuvat luudat jaharjat, myös jos niissä
on varsi

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 29 30 – – – hiusharjat

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 29 80 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 30 10 – taiteilijansiveltimet ja kirjoitussiveltimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 30 90 – – siveltimet kosmeettisia valmisteita varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 40 10 – – maali- tai lakkaharjat ja -siveltimet

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 40 90 – – maalaustyynyt ja -telat

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 50 00 – muut harjat, jotka ovat koneiden, laitteiden tai
kulkuneuvojenosia

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9603 21 00 – – hammasharjat, myös hammasproteeseja var
ten
9603 29

9603 40

– – muut

– – taiteilijansiveltimet, kirjoitussiveltimet ja nii
den kaltaisetsiveltimet kosmeettisia valmisteita
varten

Euroopan unionin virallinen lehti

9603 30

FI

– hammasharjat, partasudit, hiusharjat, kynsihar
jat, silmäripsiharjat jamuut toalettiharjat henki
lökohtaiseen käyttöön, myös tällaiset harjat,jotka
ovat laitteiden osia

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– maali- tai lakkaharjat ja -siveltimet (muut kuin
alanimikkeen9603 30 siveltimet); maalaustyynyt
ja -telat

L 250/1221

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

lattianlakaisimet,

Teollisuus

2,7 %

A

A

9603 90 91 – – – kadunlakaisuharjat; kotitaloudessa käytettä
vät luudat ja harjat, myöskenkäharjat ja
vaateharjat; harjat eläimiä varten

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 90 99 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9604 00 00 Käsiseulat ja -sihdit

Teollisuus

3,7 %

A

A

9605 00 00 Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai
vaatteidenpuhdistukseen käytettäviä tarvikkeita si
sältävät matkapakkaukset

Teollisuus

3,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

9606 21 00 – – muovia, tekstiiliaineella päällystämättömät

Teollisuus

3,7 %

A

A

9606 22 00 – – epäjaloa metallia, tekstiiliaineella päällystä
mättömät

Teollisuus

3,7 %

A

A

9606 29 00 – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

9603 90

– muut

9603 90 10 – – käsikäyttöiset mekaaniset
moottorittomat

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

L 250/1222

Toimiala

CN 2014

– – muut

Napit, myös painonapit, napinsydämet ja muut
näiden tavaroiden osat;napinteelmät

9606 10 00 – painonapit ja niiden osat

Euroopan unionin virallinen lehti

9606

– muut napit

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

9607 11 00 – – joiden hakaset ovat epäjaloa metallia

Teollisuus

6,7 %

A

A

9607 19 00 – – muut

Teollisuus

7,7 %

A

A

9607 20 10 – – epäjaloa metallia, joissa on epäjalosta metal
lista tehdyt hakasetkiinnitettyinä kapeisiin
tekstiilinauhoihin

Teollisuus

6,7 %

A

A

9607 20 90 – – muut

Teollisuus

7,7 %

A

A

Teollisuus

3,7 %

A

A

9608 10 92 – – – joissa on patruuna

Teollisuus

3,7 %

A

A

9608 10 99 – – – muut

Teollisuus

3,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9606 30 00 – napinsydämet ja muut napinosat; napinteelmät
Vetoketjut ja niiden osat

FI

9607

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– vetoketjut

– osat

9608

Kuulakärkikynät; huopakynät ja muut huokoisella
kärjellä varustetutkynät; täytekynät ja niiden kaltai
set kynät; monistuskynät;lyijytäytekynät; kynänvar
ret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset pitimet;edellä
mainittujen tavaroiden osat (myös hylsyt ja pidik
keet), muut kuinnimikkeeseen 9609 kuuluvat

9608 10

– – kuulakärkikynät

9608 10 10 – – nestemäisellä musteella toimivat (kuulakynät)

Euroopan unionin virallinen lehti

9607 20

– – muut
L 250/1223

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9608 20 00 – huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä va
rustetut kynät

Teollisuus

3,7 %

A

A

9608 30 00 – täytekynät ja niiden kaltaiset kynät

Teollisuus

3,7 %

A

A

9608 40 00 – lyijytäytekynät

Teollisuus

3,7 %

A

A

9608 50 00 – kahden tai useamman edellä mainitun alanimik
keen tavaroista koostuvatsarjat

Teollisuus

3,7 %

A

A

9608 60 00 – kuulakärkikynien varapatruunat, jotka koostuvat
kuulakärjestä jamustesäiliöstä

Teollisuus

2,7 %

A

A

9608 91 00 – – kynänterät ja niiden kärjet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9608 99 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9609 10 10 – – joiden”lyijyt” ovat grafiittia

Teollisuus

2,7 %

A

A

9609 10 90 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9609 20 00 – irtolyijyt, myös värilliset

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

Huomautukset

L 250/1224

Toimiala

CN 2014

FI

9609

Lyijy-, aniliini- tai värikynät (muut kuin nimikkee
seen 9608kuuluvat), kivikynät, irtolyijyt, myös vä
rilliset, pastelli- ja muutväriliidut, piirustushiilet,
kirjoitus- tai piirustusliitu sekävaatturinliitu

9609 10

– kynät, joissa lyijyä ympäröi jäykkä tuppi

Euroopan unionin virallinen lehti

– muut

16.9.2016

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9609 90 10 – – pastelliliidut ja piirustushiilet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9609 90 90 – – muut

Teollisuus

1,7 %

A

A

9610 00 00 Kivitaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut,
myöskehystetyt

Teollisuus

2,7 %

A

A

9611 00 00 Päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja niiden kaltai
set leimasimet (myösnimilippujen painamislaitteet
ja kohokirjoittimet), käsikäyttöiset;käsikäyttöiset la
tomahaat sekä käsinpainantasarjat, joissa on tällai
setlatomahaat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9612 10 10 – – muovia

Teollisuus

2,7 %

A

A

9612 10 20 – – tekokuitua, leveys pienempi kuin 30 mm, ase
tettu pysyvästi muovi- taimetallikoteloihin,
jollaisia käytetään automaattisissakirjoitusko
neissa, atk-laitteissa ja muissa koneissa

Teollisuus

Vapaa

A

A

9612 10 80 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9609 90

Tavaran kuvaus

Huomautukset

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

– muut

9612 10

– värinauhat

Euroopan unionin virallinen lehti

Kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset vä
rinauhat, joihin onimeytetty väri tai joita on muu
ten valmistettu jättämään painantajälkeä,myös ke
loilla tai kaseteissa; värityynyt, myös jos niihin on
imeytettyväri, koteloineen tai ilman

FI

9612

L 250/1225

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

9613 10 00 – kaasukäyttöiset taskusytyttimet, kertatäyttöiset

Teollisuus

2,7 %

A

A

9613 20 00 – kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleen täytet
tävät

Teollisuus

2,7 %

A

A

9613 80 00 – muut sytyttimet

Teollisuus

2,7 %

A

A

9613 90 00 – osat

Teollisuus

2,7 %

A

A

9614 00 10 – karkeasti muotoillut puu- tai juuriteelmät tupak
kapiippujen valmistustavarten

Teollisuus

Vapaa

A

A

9614 00 90 – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

9615 11 00 – – kovakumia tai muovia

Teollisuus

2,7 %

A

A

9615 19 00 – – muut

Teollisuus

2,7 %

A

A

Tavaran kuvaus

9612 20 00 – värityynyt

9615

Tupakkapiiput (mukaan lukien piipunpesät), sikaritai savukeimukkeetsekä niiden osat

Euroopan unionin virallinen lehti

9614 00

Savukkeensytyttimet ja muut sytyttimet (ei kuiten
kaan nimikkeen 3603 sytyttimet), myös mekaani
set tai sähköllä toimivat,sekä niiden osat, ei kuiten
kaan sytyttimenkivet ja -sydämet

FI

9613

Huomautukset

L 250/1226

Toimiala

CN 2014

Kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet; hius
neulat,hiuspinteet, papiljotit ja niiden kaltaiset esi
neet, muut kuinnimikkeeseen 8516 kuuluvat, sekä
niiden osat
– kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet

16.9.2016

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

2,7 %

A

A

9616 10 10 – – hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toalet
tisuihkupullot

Teollisuus

2,7 %

A

A

9616 10 90 – – helat ja suihkutuspäät

Teollisuus

2,7 %

A

A

9616 20 00 – puuterihuiskut ja tyynyt kosmeettisia tai toaletti
valmisteitavarten

Teollisuus

2,7 %

A

A

9617 00 00 Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset ko
teloineen; niidenosat, muut kuin lasisäiliöt

Teollisuus

6,7 %

A

A

9618 00 00 Sovitus- ja mallinuket; automaattiset ja muut liik
kuvatesittelyvälineet, joita käytetään näyteikkunoi
den somistamiseen

Teollisuus

1,7 %

A

A

Teollisuus

3,8 %

A

A

Teollisuus

6,3 %

A

A

9615 90 00 – muut
9616

Hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toaletti
suihkupullot sekäniiden helat ja suihkutuspäät;
puuterihuiskut ja tyynyt kosmeettisia taitoalettival
misteita varten

9616 10

– hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toaletti
suihkupullot sekäniiden helat ja suihkutuspäät

Euroopan unionin virallinen lehti

9619 00

Huomautukset

FI

Ohjeellinen tulli

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

CN 2014

Terveyssiteet, tamponit, vauvanvaipat ja niiden kal
taiset tavarat, mitätahansa ainetta

9619 00 30 – tekstiilivanua
– muuta tekstiiliainetta

L 250/1227

9619 00 40 – – terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tava
rat

Ohjeellinen tulli

Etelä-Afrikkaa
koskeva vaihe
luokka

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

Teollisuus

10,5 %

A

A

9619 00 71 – – – terveyssiteet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9619 00 75 – – – tamponit

Teollisuus

Vapaa

A

A

9619 00 79 – – – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9619 00 81 – – – vauvanvaipat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9619 00 89 – – – muut (esimerkiksi inkontinenssitarvikkeet)

Teollisuus

Vapaa

A

A

Teollisuus

Vapaa

A

A

Tavaran kuvaus

9619 00 50 – – vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tavarat

FI

– muuta ainetta

Huomautukset

L 250/1228

Toimiala

CN 2014

– – terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tava
rat

XXI

XXI JAKSO – TAIDETEOKSET, KOKOELMAESI
NEET JA ANTIIKKIESINEET

97

97 RYHMÄ – TAIDETEOKSET, KOKOELMAESI
NEET JA ANTIIKKIESINEET

9701

Maalaukset, piirustukset ja pastellit, kokonaan
käsin tehdyt, muut kuinnimikkeen 4906 piirustuk
set ja muut kuin käsin maalatut taikäsin koristetut
tavarat; kollaasit ja niiden kaltaisetkoristetaulut
16.9.2016

9701 10 00 – maalaukset, piirustukset ja pastellit

Euroopan unionin virallinen lehti

– – vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tavarat

BLMNS-maita
koskeva vaihe
luokka

9701 90 00 – muut

Teollisuus

Vapaa

A

A

9702 00 00 Alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9703 00 00 Mistä aineesta tahansa valmistetut alkuperäisveis
tokset ja-patsaat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9704 00 00 Postimerkit, veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuo
ret, ehiöt ja niidenkaltaiset tavarat, mitätöidyt tai
mitätöimättömät, muut kuinnimikkeeseen 4907
kuuluvat

Teollisuus

Vapaa

A

A

9705 00 00 Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, ana
tomiset,historialliset, arkeologiset, paleontologiset,
etnografiset janumismaattiset kokoelmat ja kokoel
maesineet

Teollisuus

Vapaa

A

A

9706 00 00 Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet

Teollisuus

Vapaa

A

A

Huomautukset
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Lisäys

CN-koodi ja tavaran kuvaus

Vaiheluokka

2007 99 39 – Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, he
delmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, sokeripitoisuus suu
rempi kuin 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan vadelmista, mansikoista, kirsi
koista ja sitrushedelmistä valmistetut, kastanjasose ja -pasta, alanimikkeen
2007 10 homogenoidut valmisteet eikä luumusose ja -pasta, pakkauksen paino
suurempi kuin 100 kg, teolliseen valmistukseen tarkoitetut)
– viikuna-, pistaasipähkinä- ja hasselpähkinäpasta

X

– muut
– – pusertamalla ja sen jälkeen tyhjiössä kiehumispisteeseen nostamalla saadut
hedelmäsoseet, joiden rakennetta ja kemiallista koostumusta ei ole muu
tettu kuumakäsittelyllä
– – – päärynät

N*

– – – aprikoosit

N*

– – – persikat, myös nektariinit

N*

– – – sekoitukset
––––

lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

–––––

trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisältä
vät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppi
sia hedelmiä

X

–––––

muut

N*

––––

muut

–––––

hedelmäsekoitukset, joissa yksittäisen hedelmälajin osuus on enin
tään 50 prosenttia hedelmien kokonaispainosta

––––––

trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä

O*

––––––

muut

N*

–––––

muut sekoitukset

––––––

trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä

X

––––––

muut

N*

– – – muut

A
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Vaiheluokka

X

2007 99 50 – Keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja
pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, sokeripitoisuus suurempi kuin
13 mutta enintään 30 painoprosenttia (ei kuitenkaan sitrushedelmistä valmiste
tut eikä alanimikkeen 2007 10 homogenoidut valmisteet)
– kastanjasose ja -pasta

A*

– omenasose ja -hilloke
– – pusertamalla ja sen jälkeen tyhjiössä kiehumispisteeseen nostamalla saadut
hedelmäsoseet, joiden rakennetta ja kemiallista koostumusta ei ole muu
tettu kuumakäsittelyllä

A

– – muut

A*

– viikuna-, pistaasipähkinä- ja hasselpähkinäpasta

A*

– muut
– – pusertamalla ja sen jälkeen tyhjiössä kiehumispisteeseen nostamalla saadut
hedelmäsoseet, joiden rakennetta ja kemiallista koostumusta ei ole muu
tettu kuumakäsittelyllä
– – – päärynät

N*

– – – aprikoosit

N*

– – – persikat, myös nektariinit

N*

– – – sekoitukset
––––

lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen netto
paino suurempi kuin 1 kg

–––––

trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisältä
vät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppi
sia hedelmiä

A*

–––––

muut

N*

––––

muut

–––––

hedelmäsekoitukset, joissa yksittäisen hedelmälajin osuus on enin
tään 50 prosenttia hedelmien kokonaispainosta

––––––

trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä

O*

––––––

muut

N*

–––––
––––––

muut sekoitukset
trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisäl
tävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä

A*
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N*

– – – muut

A

– – muut

A*

2007 99 97 – Keittämällä valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja
pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, sokeripitoisuus enintään 13 pai
noprosenttia (ei kuitenkaan trooppisista hedelmistä ja trooppisista pähkinöistä
ja sitrushedelmistä valmistetut eikä alanimikkeen 2007 10 homogenoidut val
misteet)
– omenasose ja -hilloke

A

– viikuna-, pistaasipähkinä- ja hasselpähkinäpasta

A

– persikat ja päärynät sekä niiden sekoitukset, näistä hedelmistä valmistetuissa
hyytelöissä

A

– muut
– – pusertamalla ja sen jälkeen tyhjiössä kiehumispisteeseen nostamalla saadut
hedelmäsoseet, joiden rakennetta ja kemiallista koostumusta ei ole muu
tettu kuumakäsittelyllä
– – – päärynät

N*

– – – aprikoosit

N*

– – – persikat, myös nektariinit

N*

– – – sekoitukset
––––

lisättyä sokeria sisältävät

–––––

trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisältä
vät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppi
sia hedelmiä

X

–––––

muut

N*

––––

lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino pienempi kuin 4,5 kg

–––––

trooppisista hedelmistä valmistetut, myös sekoitukset, jotka sisältä
vät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppi
sia hedelmiä

X

–––––

muut

N*

––––

muut, lisättyä sokeria sisältämättömät

X

– – – muut

A

– – muut

A
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III OSA

Botswanasta,

lesothosta, mosambikista, namibiasta ja swazimaasta
tullinimikkeeseen 1701 kuuluvien tuotteiden käsittely

peräisin

olevien

1. Tämän sopimuksen 34 artiklan määräysten soveltamiseksi voidaan katsoa nimikkeeseen 1701 kuuluvien tuotteiden
markkinoilla ilmenevän häiriötä, jos valkoisen sokerin markkinahinta EU:ssa laskee kahtena peräkkäisenä kuukautena
alle 80 prosenttiin EU:ssa edellisenä markkinointivuonna vallinneesta valkoisen sokerin markkinahinnasta.
2. Sopimuksen 24 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta Botswanasta, Lesothosta, Mosambikista, Namibiasta ja Swazimaasta
peräisin oleviin tullinimikkeeseen 1701 kuuluviin tuotteisiin, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskan
merentakaisissa departementeissa. Tätä määräystä sovelletaan kymmenen (10) vuoden ajan tämän liitteen I osan 1
kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä. Ajanjaksoa jatketaan vielä kymmenellä (10) vuodella, elleivät osapuolet toisin
sovi.
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LIITE II
EU:STA PERÄISIN OLEVIIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAT SACU:N TULLIT
OSA I

Yleiset huomautukset
1. Jos vaiheluokka on ilmaistu kirjaimella, tässä liitteessä kuvattua myönnytystä tai sen osaa sovelletaan EU:sta peräisin
oleviin Botswanassa, Lesothossa, Namibiassa, Etelä-Afrikassa ja Swazimaassa tulliselvitykseen esitettyihin tuotteisiin
tämän sopimuksen 113 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuksen voimaantulopäivästä tai 113 artiklan
4 kohdassa tarkoitetusta sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä sen mukaan, kumpi on aiemmin.
2. Jos kirjaimella ilmaistuun vaiheluokkaan on lisätty tähti (”*”), tässä liitteessä kuvattua myönnytystä tai sen osaa
sovelletaan EU:sta peräisin oleviin Botswanassa, Lesothossa, Namibiassa, Etelä-Afrikassa ja Swazimaassa tullisel
vitykseen esitettyihin tuotteisiin siitä päivästä, jona tämän sopimuksen 113 artiklan 5 ja 6 kohdan edellytykset
täyttyvät.
3. Jos osassa II esitetyn luettelon sarakkeeseen ”Vaiheluokka” on merkitty kirjaimella ilmaistun vaiheluokan sijaan tulli,
tässä liitteessä mainittua kyseistä tullia sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä.
4. A ja B jakson hakasulkeissa esitetyt yleiset viittaukset tavaroiden luokkaan ovat ainoastaan ohjeellisia. Vaiheluokkien
tuotekuvaukset esitetään osassa II olevassa luettelossa.
5. Sen lisäksi, että Etelä-Afrikka noudattaa tämän sopimuksen 23 artiklan 5 kohdassa esitettyjä vaatimuksia, se toimittaa
sopimuksen voimaantulopäivänä Euroopan komissiolle luettelon tulleista, joita sovellettiin sopimuksen voimaantuloa
edeltävänä päivänä EU:sta peräisin oleviin tavaroihin, joiden vaiheluokaksi on merkitty ”B*” tai ”C*”. Tässä kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen Etelä-Afrikka ja SACU julkistavat kyseisen luettelon omien sisäisten menettelyjensä
mukaisesti kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Kauppa- ja kehityskomitea hyväksyy Etelä-Afrikan toimittaman
luettelon ensimmäisessä kokouksessaan luettelon toimittamisen ja julkaisemisen jälkeen.

A JAKSO

Tullien poistaminen tai alentaminen
6. SACU:n tullien poistamiseen sovelletaan seuraavia vaiheluokkia tämän sopimuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti:
a) niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty ”A”, poistetaan tämän liitteen
1 kohdassa tarkoitettuna päivänä;
b) niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty ”A*”, poistetaan tämän
liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä;
c) [kala] niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty ”B*”, poistetaan
vähitellen seuraavien määräysten mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 83 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan
tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

ii) tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan
67 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen
voimaantuloa edeltävänä päivänä;
iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä kaikki
tullit alennetaan 50 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin
tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
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iv) kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 33 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
v) kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 17 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
vi) neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
jäljellä olevat tullit poistetaan kokonaan;
d) niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty ”C*”, poistetaan vähitellen
seuraavien määräysten mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 90 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan
tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä
päivänä;

ii)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan
80 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin tämän sopimuksen
voimaantuloa edeltävänä päivänä;

iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä kaikki
tullit alennetaan 70 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin
tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
iv)

kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 60 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

v)

kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 50 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

vi)

neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 40 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;

vii) viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 30 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
viii) kuuden (6) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 20 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä;
ix) seitsemän (7) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 10 prosenttiin siitä Etelä-Afrikan tullista, jota sovellettiin EU:sta peräisin oleviin
tavaroihin tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä; ja
x)

kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1
päivästä jäljellä olevat tullit poistetaan kokonaan.

7. SACU:n tullien alentamiseen sovelletaan seuraavia vaiheluokkia tämän sopimuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti:
a) niiden alkuperätavaroiden arvotulli, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty ”AUTO18”, on tämän
liitteen 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä 18 prosenttia. On sovittu, että jos tähän vaiheluokkaan merkittyihin EU:
sta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat SACU:n suosituimmuustullit ovat alle 25 prosenttia, asiaa tarkastellaan
uudelleen;
b) niiden EU:sta peräisin olevien alkuperätavaroiden tullia, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty
”PM5”, koskee 5 prosenttiyksikön etuusmarginaali suosituimmuustulliin nähden tämän liitteen 1 kohdassa
tarkoitettuna päivänä;
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c) niiden alkuperätavaroiden tulli, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty ”PM40”, on se tulli, joka
muodostuu tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä jäljempänä olevan luettelon mukaisista asteittaisista
vähennyksistä;
Vuosi 1
2000

Vuosi 2

Vuosi 3

Vuosi 4

Vuosi 5

Vuosi 6

Vuosi 7

Vuosi 8

Vuosi 9

Tekstiilit – vaatetus

40

37

34

31

29

26

23

20

(1)

Tekstiilit – kankaat

22

20

19

17

15

13

12

10

(1)

Tekstiilit –
kotitaloudet

35

32

29

26

24

21

18

15

(1)

Tekstiilit – langat

17

15

14

12

10

8

7

5

(1)

Vuosi
10

Vuosi
11

Vuosi
12

(1) Vuosien 8 ja 12 välisenä aikana SACU myöntää EU:n viennille 40 prosentin etuusmarginaalin sovellettaviin suosituimmuustulleihin nähden.

8. Niiden alkuperätavaroiden tullit, joiden vaiheluokaksi on SACU:n luettelossa merkitty ”X”, jätetään tullimyönnytyssi
toumusten ulkopuolelle.

B JAKSO

Tiettyjen tavaroiden tariffikiintiöt
9.

Tämän sopimuksen perusteella myönnettyjä SACU:n tariffikiintiöitä hallinnoidaan seuraavien määräysten mukaisesti:
a) tariffikiintiöitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukaisesti koko SACU:n osalta sen
jälkeen, kun SACU on ottanut käyttöön tällaisen tariffikiintiöiden hallinnoinnin mahdollistavan tullijärjestelmän;
b) ennen tariffikiintiöiden hallinnoinnin mahdollistavan tullijärjestelmän käyttöönottoa SACU:n tasolla, noudatetaan
seuraavia järjestelyjä:
i)

tariffikiintiöt jaetaan SACU:un kuuluville maille kussakin tariffikiintiössä käydyn aiemman kaupankäynnin
perusteella;

ii) tariffikiintiöitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukaisesti, lukuun ottamatta
Namibiaa; ja
iii) kunkin vuoden 1 päivänä syyskuuta maiden käyttämättä jääneet tariffikiintiöt avataan mihin tahansa SACU:
un kuuluvaan maahan tuontia varten.
10. EU:sta peräisin olevien tuotteiden Etelä-Afrikkaan suuntautuvaan tuontiin kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen
nojalla sovellettuja tariffikiintiöitä, jotka myönnetään tämän sopimuksen nojalla samoin edellytyksin, sovelletaan
tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä. Jos tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitettu päivä on saman
kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen 31 päivää joulukuuta, sen vuoden 1 päivästä tammikuuta,
jolle tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitettu päivä osuu, alkaen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen
tariffikiintiöiden nojalla mainittuun päivään mennessä Etelä-Afrikkaan tuotujen tuotteiden määrä vähennetään siitä
tuotteiden määrästä, joka on sallittua tuoda Etelä-Afrikkaan tämän sopimuksen vastaavien tariffikiintiöiden nojalla.
11. Tässä jaksossa luetellut määrät ylittävästä tavaratuonnista kannettavia tulleja, vaikka niitä ei SACU:n luettelossa
sellaisiksi katsota, käsitellään A jakson 8 kohdassa tarkoitetun vaiheluokan ”X” mukaisesti.
12. Poiketen siitä, mitä tämän sopimuksen 116 artiklassa säädetään, jommankumman osapuolen sitä pyytäessä
osapuolet tarkastelevat uudelleen tariffikiintiöiden hallinnointia, myös sen osalta, miten tehokkaasti kiintiöiden
täyttyminen voidaan varmistaa. Tarkastelun perusteella osapuolet voivat tehdä ehdotuksia tariffikiintiöiden
toiminnan mukauttamisesta.

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 250/1237

13. Tämän sopimuksen 25 artiklan 1 kohdan nojalla myönnettyihin SACU:n tariffikiintiöihin sovelletaan seuraavia
vaiheluokkia:
a) [vehnä ja vehnän ja rukiin sekavilja] Vaiheluokkaan ”D*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka
tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti,
määritetään seuraavasti:
Määrä

300 000 tonnia
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
Tähän tariffikiintiöön kuuluvat tavarat voidaan tuoda ainoastaan Namibian Walvis Bay -sataman ja Etelä-Afrikan
Durban- ja Richards Bay -satamien kautta.
Tähän tariffikiintiöön kuuluvien tavaroiden, jotka on tarkoitettu lopulliseen kulutukseen Etelä-Afrikassa, tuonti
on sallittu ainoastaan 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana.
Tähän tariffikiintiöön kuuluvien tavaroiden, jotka on tarkoitettu lopulliseen kulutukseen Namibiassa, tuonti on
sallittu ainoastaan 1 päivän maaliskuuta ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana.
b) [ohra] Vaiheluokkaan ”E*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 2 kohdassa
tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:
Määrä

10 000 tonnia
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
c) [juusto] Vaiheluokkaan ”F*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 1 kohdassa
tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda Etelä-Afrikkaan tullittomasti, määritetään
seuraavasti:
Vuosi

Määrä (tonnia)

2015

7 250

2016

7 400

Vuoden 2016 jälkeen tariffikiintiö kasvaa vuosittain 150 tonnia.
Tähän tariffikiintiöön kuuluvia tavaroita, jotka luokitellaan tullinimikkeisiin 0406 10 00, 0406 20 00,
0406 40 00 ja 0406 90 99, voidaan tuoda Etelä-Afrikkaan poikkeuksellisesti kiintiön sisäisellä tullilla, joka on
50 prosenttia suosituimmuustullista, tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitettuun päivään asti.
Tähän vaiheluokkaan merkittyjen alkuperätavaroiden määrä, joka määritellään tässä kohdassa, voidaan tuoda
SACU:un kalenterivuosittain tullittomasti tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen.
d) [sian rasva] Vaiheluokkaan ”G*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 2
kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:
Määrä

200 tonnia
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Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
e) [viljapohjaiset elintarvikevalmisteet] Vaiheluokkaan ”H*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka
tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on
25 prosenttia sovellettavasta suosituimmuustullista, määritetään seuraavasti:
Määrä

2 300 tonnia
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan vähintään 5 kg:n pakkauksissa tuotaviin tuotteisiin.
Vaiheluokkaan ”H*” merkittyjä alkuperätavaroita saa myydä ainoastaan valmistusprosessissa käyttöä varten.
SACU:ssa toimivan tavaran vastaanottajan tai ostajan on ilmoitettava valmistajayritys kaupallisissa asiakirjoissa.
f) [sianliha] Vaiheluokkaan ”I*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 2 kohdassa
tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda, määritetään seuraavasti:
Määrä

1 500 tonnia
Tämä yhteenlaskettu määrä voidaan tuoda kalenterivuosittain tullilla, joka lasketaan seuraavien määräysten
mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 87,5 prosenttiin sovellettavasta
suosituimmuustullista;

ii) tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan
75 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä kaikki
tullit alennetaan 62,5 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
iv) kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 50 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
v) kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 37,5 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista; ja
vi) neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 25 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista.
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
g) [voi ja muut maitorasvat] Vaiheluokkaan ”J*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän
liitteen 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda, määritetään seuraavasti:
Määrä

500 tonnia
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Tämä yhteenlaskettu määrä voidaan tuoda kalenterivuosittain tullilla, joka lasketaan seuraavien määräysten
mukaisesti:
i)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä kaikki tullit alennetaan 87,5 prosenttiin sovellettavasta
suosituimmuustullista;

ii) tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisenä tammikuun 1 päivänä kaikki tullit alennetaan
75 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
iii) yhden vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä kaikki
tullit alennetaan 62,5 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
iv) kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 50 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista;
v) kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 37,5 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista; ja
vi) neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeisestä tammikuun 1 päivästä
kaikki tullit alennetaan 25 prosenttiin sovellettavasta suosituimmuustullista.
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
h) [jäätelö] Vaiheluokkaan ”K*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen 2 kohdassa
tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullilla, joka on 50 prosenttia sovellettavasta
suosituimmuustullista, määritetään seuraavasti:
Määrä

150 tonnia
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
i) [mortadella bologna] Vaiheluokkaan ”L*” merkittyjen alkuperätavaroiden yhteenlaskettu määrä, joka tämän liitteen
2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen voidaan kalenterivuosittain tuoda tullittomasti, määritetään seuraavasti:
Määrä

100 tonnia
Jos tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettu päivä on saman kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen ja ennen
31 päivää joulukuuta, kalenterivuodesta jäljellä olevaan aikaan sovellettavan tariffikiintiön määrää pienennetään
suhteessa kyseisestä kalenterivuodesta jäljellä olevien päivien määrään.
Tähän tariffikiintiöön kuuluvien tavaroiden mukana on oltava englanninkielinen todistus tai virallinen englannin
kielinen käännös siitä; todistuksessa on oltava maininta, että tavara on ”mortadella bolognan” maantieteellisen
merkinnän tuote-eritelmän mukainen, että se on tehty luonnonsuoleen ja että se on tuotu Italiasta, mistä se on
peräisin.

OSA II

SACU:n tulliluettelo
Suhde SACU:n yhdistettyyn nimikkeistöön
Tämän luettelon määräykset on yleensä ilmaistu SACU:n yhdistetyn nimikkeistön käsittein sellaisina kuin ne sisältyvät
tulli- ja valmisteverotariffeihin, ja tulkittaessa tämän luettelon määräyksiä, tämän luettelon alanimikkeiden tuotemää
ritelmät mukaan lukien, sovelletaan SACU:n yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä, jaksokohtaisia huomautuksia,
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lukukohtaisia huomautuksia ja alanimikekohtaisia huomautuksia. Kun tämän luettelon määräykset ovat samat kuin
vastaavat SACU:n yhdistetyn nimikkeistön määräykset, tämän luettelon määräyksillä on sama merkitys kuin vastaavilla
SACU:n yhdistetyn nimikkeistön määräyksillä.
LIITE II: EU:sta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat SACU:n tullit

Koodi

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

01.01

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

0101.2

hevoset:

0101.21

puhdasrotuiset siitoseläimet

Maatalous

A

0101.29

muut

Maatalous

A

0101.30

aasit

Maatalous

A

0101.90

muut

Maatalous

A

01.02

Elävät nautaeläimet:

0102.2

nautakarja:

0102.21

puhdasrotuiset siitoseläimet

Maatalous

A

0102.29

muut

Maatalous

A

0102.3

puhveli:

0102.31

Puhdasrotuiset siitoseläimet

Maatalous

A

0102.39

muut

Maatalous

A

0102.90

muut

Maatalous

A

01.03

Elävät siat:

0103.10

puhdasrotuiset siitoseläimet

Maatalous

A

0103.9

muut:

0103.91

paino pienempi kuin 50 kg

Maatalous

A

0103.92

paino vähintään 50 kg

Maatalous

A

01.04

Elävät lampaat ja vuohet:

0104.10

lampaat

Maatalous

A

0104.20

vuohet

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1241

Toimiala

Vaiheluokka

01.05

Elävä siipikarja eli kanat (Gallus domesticus), ankat, hanhet,
kalkkunat ja helmikanat

0105.1

paino enintään 185 g:

0105.11

kanat (Gallus domesticus)

Maatalous

A

0105.12

kalkkunat

Maatalous

A

0105.13

ankat

Maatalous

A

0105.14

hanhet

Maatalous

A

0105.15

helmikanat

Maatalous

A

0105.9

muut:

0105.94

kanat (Gallus domesticus)

Maatalous

A

0105.99

muut

Maatalous

A

01.06

Muut elävät eläimet:

0106.1

nisäkkäät:

0106.11

kädelliset

Maatalous

A

0106.12

valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät);
manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäk
käät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon
nisäkkäät)

Maatalous

A

0106.13

kamelit ja muut kamelieläimet (Camelidae)

Maatalous

A

0106.14

kanit ja jänikset

Maatalous

A

0106.19

muut

Maatalous

A

0106.20

matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

Maatalous

A

0106.3

linnut:

0106.31

petolinnut

Maatalous

A

0106.32

papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kaka
dut)

Maatalous

A

0106.33

strutsit; emut (Dromaius novaehollandiae):

0106.33.10

strutsit

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

0106.33.90

muut

Maatalous

A

0106.39

muut

Maatalous

A

0106.4

hyönteiset:

0106.41

mehiläiset

Maatalous

A

0106.49

muut

Maatalous

A

0106.90

muut

Maatalous

A

02.01

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:

0201.10

ruhot ja puoliruhot

Maatalous

X

0201.20

muut palat, luulliset:

0201.20.10

Wagyu-naudan liha

Maatalous

X

0201.20.90

muut

Maatalous

X

0201.30

luuton liha:

0201.30.10

Wagyu-naudan liha

Maatalous

X

0201.30.90

muut

Maatalous

X

02.02

Naudanliha, jäädytetty:

0202.10

ruhot ja puoliruhot

Maatalous

X

0202.20

muut palat, luulliset:

0202.20.10

Wagyu-naudan liha

Maatalous

X

0202.20.90

muut

Maatalous

X

0202.30

luuton liha:

0202.30.10

Wagyu-naudan liha

Maatalous

X

0202.30.90

muut

Maatalous

X

02.03

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

0203.1

tuore tai jäähdytetty:

0203.11

ruhot ja puoliruhot

Maatalous

X

0203.12

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

Maatalous

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

L 250/1243

Toimiala

Vaiheluokka

0203.19

muut:

0203.19.10

kylkiluu

Maatalous

A

0203.19.90

muut

Maatalous

X

0203.2

jäädytetyt:

0203.21

ruhot ja puoliruhot

Maatalous

X

0203.22

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

Maatalous

I*

0203.29

muu:

0203.29.10

kylkiluu

Maatalous

A

0203.29.90

muut

Maatalous

I*

02.04

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

0204.10

karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

X

0204.2

muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty:

0204.21

ruhot ja puoliruhot

Maatalous

X

0204.22

muut palat, luulliset

Maatalous

X

0204.23

luuton liha

Maatalous

X

0204.30

karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

Maatalous

X

0204.4

muu lampaanliha, jäädytetty:

0204.41

ruhot ja puoliruhot

Maatalous

X

0204.42

muut palat, luulliset

Maatalous

X

0204.43

luuton liha

Maatalous

X

0204.50

vuohenliha

Maatalous

X

0205.00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdy
tetty tai jäädytetty

Maatalous

A

02.06

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja
muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jää
dytetyt:

0206.10

nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt:

0206.10.10

maksa

Maatalous

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A*

0206.10.90

muut

0206.2

nautaa, jäädytetyt:

0206.21

kieli

Maatalous

A*

0206.22

maksa

Maatalous

X

0206.29

muut

Maatalous

A*

0206.30

sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A*

0206.4

sikaa, jäädytetyt:

0206.41

maksa

Maatalous

X

0206.49

muut

Maatalous

A*

0206.80

muut, tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

X

0206.90

muut, jäädytetyt

Maatalous

X

02.07

Nimikkeen 01.05 siipikarjan liha ja muut syötävät osat,
tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

0207.1

kanaa (Gallus domesticus):

0207.11

paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.12

paloittelematon, jäädytetty:

0207.12.10

koneellisesti erotettu liha

Maatalous

A

0207.12.20

ruhot (ilman kaulaa ja sisäelimiä), joista palat (esim. rei
det, siivet, raajat ja rinta) on poistettu

Maatalous

A

0207.12.90

muut

Maatalous

A

0207.13

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0207.14

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt:

0207.14.1

luuttomat palat:

0207.14.11

rinta

Maatalous

A

0207.14.13

reisi

Maatalous

A

0207.14.15

muut

Maatalous

A

0207.14.2

muut eläimenosat:

0207.14.21

maksa

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

0207.14.23

jalat

Maatalous

A

0207.14.25

pää

Maatalous

A

0207.14.29

muut

Maatalous

A

0207.14.9

muut:

0207.14.91

kokonainen, halkaistu

Maatalous

A

0207.14.93

raajaneljännekset

Maatalous

A

0207.14.95

siipi

Maatalous

A

0207.14.96

rinta

Maatalous

A

0207.14.97

reisi

Maatalous

A

0207.14.98

koipi

Maatalous

A

0207.14.99

muut

Maatalous

A

0207.2

kalkkunaa:

0207.24

paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.25

paloittelematon, jäädytetty

Maatalous

A

0207.26

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0207.27

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

Maatalous

A

0207.4

ankkaa:

0207.41

paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.42

paloittelematon, jäädytetty

Maatalous

A

0207.43

rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.44

muu, tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.45

muu, jäädytetty

Maatalous

A

0207.5

hanhea:

0207.51

paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.52

paloittelematon, jäädytetty

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1246

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

0207.53

rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.54

muu, tuore tai jäähdytetty

Maatalous

A

0207.55

muu, jäädytetty

Maatalous

A

0207.60

helmikanaa

Maatalous

A

02.08

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdyte
tyt tai jäädytetyt:

0208.10

kania tai jänistä

Maatalous

A

0208.30

kädellistä nisäkästä

Maatalous

A

0208.40

valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä);
manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisä
kästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalah
kon nisäkästä):

0208.40.10

valaanlihaa

Maatalous

A

0208.40.90

muuta

Maatalous

A

0208.50

matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

Maatalous

A

0208.60

kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae)

Maatalous

A

0208.90

muuta:

0208.90.10

strutsia

Maatalous

A

0208.90.90

muuta

Maatalous

A

02.09

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjan
rasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuo
reet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuiva
tut tai savustetut:

0209.10

sikaa

Maatalous

G*

0209.90

muut

Maatalous

X

02.10

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä,
kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista
valmistettu syötävä jauho ja jauhe:

0210.1

sianliha:

0210.11

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

Maatalous

X

0210.12

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden pa
lat

Maatalous

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1247

Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

X

0210.19

muut

0210.20

naudanliha:

0210.20.1

kuivattu:

0210.20.11

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

0210.20.12

muu

Maatalous

X

0210.20.90

muu

Maatalous

X

0210.9

muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu
syötävä jauho ja jauhe:

0210.91

kädellistä nisäkästä

Maatalous

X

0210.92

valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä);
manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisä
kästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalah
kon nisäkästä)

Maatalous

X

0210.93

matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

Maatalous

X

0210.99

muuta:

0210.99.05

strutsia

Maatalous

X

0210.99.1

muu, kuivattu:

0210.99.11

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

0210.99.12

muu

Maatalous

X

0210.99.90

muu

Maatalous

X

03.01

Elävät kalat:

0301.1

akvaariokalat:

0301.11

makean veden kalat

Kalatalous

A*

0301.19

muut

Kalatalous

A*

0301.9

muut elävät kalat:

0301.91

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (On
corhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki),
kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja
Onchorhynchus chrysogaster

Kalatalous

A*

0301.92

ankeriaat (Anguilla spp.)

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1248

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

0301.93

karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn
godon piceus)

Kalatalous

A*

0301.94

Thunnus thynnus- ja Thunnus orientalis -lajin tonnikala

Kalatalous

A*

0301.95

eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

Kalatalous

A*

0301.99

muut

Kalatalous

A*

03.02

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä
muu nimikkeen 03.04 kalanliha:

0302.1

lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti:

0302.11

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (On
corhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki),
kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja
Onchorhynchus chrysogaster

Kalatalous

C*

0302.13

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Onchorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rho
durus)

Kalatalous

B*

0302.14

merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

Kalatalous

B*

0302.19

muut

Kalatalous

C*

0302.2

kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa,
mäti tai maiti:

0302.21

pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippog
lossus, Hippoglossus stenolepis)

Kalatalous

A*

0302.22

punakampela (Pleuronectes platessa)

Kalatalous

A*

0302.23

kielikampelat eli merianturat (Solea spp.)

Kalatalous

A*

0302.24

piikkikampela (Psetta Maxima)

Kalatalous

A*

0302.29

Muut

Kalatalous

A*

0302.3

tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (katsuwo
nus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti:

0302.31

valkotonnikala (Thunnus alalunga)

Kalatalous

A*

0302.32

keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1249

Toimiala

Vaiheluokka

0302.33

Boniitti

Kalatalous

A*

0302.34

isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

Kalatalous

A*

0302.35

Thunnus thynnus- ja Thunnus orientalis -lajin tonnikala

Kalatalous

A*

0302.36

eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

Kalatalous

A*

0302.39

muut

Kalatalous

A*

0302.4

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardellit
(Engraulis spp.), sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus), makrillit
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus),
perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus spp.), okaahven (Rachycentron canadum) ja miekkakala (Xiphias gla
dius), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti:

0302.41

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

A*

0302.42

sardellit (Engraulis spp.)

Kalatalous

A*

0302.43

sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp.,
kilohaili (Sprattus sprattus)

Kalatalous

A*

0302.44

makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Kalatalous

A*

0302.45

perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus spp.)

Kalatalous

A*

0302.46

oka-ahven (Rachycentron canadum)

Kalatalous

A*

0302.47

miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

A*

0302.5

Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-,
Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididaeheimoon kuuluvat kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai
maiti:

0302.51

turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Kalatalous

A*

0302.52

kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kalatalous

A*

0302.53

seiti (Pollachius virens)

Kalatalous

A*

0302.54

kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophy
cis spp.)

Kalatalous

A*

0302.55

alaskanseiti (Theragra chalcogramma)

Kalatalous

A*

0302.56

mustakitaturskat (Micromesistius poutassou, Micromesistius
australis)

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1250

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Kalatalous

A*

0302.59

muut

0302.7

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), an
keriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalat (Channa spp.), ei kuitenkaan maksa, mäti tai
maiti:

0302.71

tilapiat (Oreochromis spp.)

Kalatalous

A*

0302.72

merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.)

Kalatalous

A*

0302.73

karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus)

Kalatalous

A*

0302.74

ankeriaat (Anguilla spp.)

Kalatalous

A*

0302.79

muut

Kalatalous

A*

0302.8

muut kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti:

0302.81

haikalat

Kalatalous

A*

0302.82

rauskut (Rajidae)

Kalatalous

A*

0302.83

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

A*

0302.84

meribassi (Dicentrarchus spp.)

Kalatalous

A*

0302.85

hammasahvenet (Sparidae)

Kalatalous

A*

0302.89

muut

Kalatalous

A*

0302.90

maksa, mäti ja maiti

Kalatalous

A*

03.03

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimik
keen 03.04 kalanliha:

0303.1

lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti:

0303.11

punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

Kalatalous

A*

0303.12

muut tyynenmerenlohet (Oncorhynchus gorbuscha, Oncor
hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus)

Kalatalous

C*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1251

Toimiala

Vaiheluokka

0303.13

merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

Kalatalous

B*

0303.14

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (On
corhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki),
kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja
Onchorhynchus chrysogaster

Kalatalous

C*

0303.19

muut

Kalatalous

C*

0303.2

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), an
keriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalat (Channa spp.), ei kuitenkaan maksa, mäti tai
maiti:

0303.23

tilapiat (Oreochromis spp.)

Kalatalous

A*

0303.24

merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.)

Kalatalous

A*

0303.25

karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn
godon piceus)

Kalatalous

A*

0303.26

ankeriaat (Anguilla spp.)

Kalatalous

A*

0303.29

muut

Kalatalous

A*

0303.3

kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa,
mäti tai maiti:

0303.31

pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippog
lossus, Hippoglossus stenolepis)

Kalatalous

A*

0303.32

punakampela (Pleuronectes platessa)

Kalatalous

A*

0303.33

kielikampelat eli merianturat (Solea spp.)

Kalatalous

A*

0303.34

piikkikampela (Psetta maxima)

Kalatalous

A*

0303.39

muut

Kalatalous

A*

0303.4

tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (katsuwo
nus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti:

0303.41

valkotonnikala (Thunnus alalunga)

Kalatalous

A*

0303.42

keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1252

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

0303.43

boniitti

Kalatalous

A*

0303.44

isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

Kalatalous

A*

0303.45

Thunnus thynnus- ja Thunnus orientalis -lajin tonnikala

Kalatalous

A*

0303.46

eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

Kalatalous

A*

0303.49

muut

Kalatalous

A*

0303.5

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardiinit
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili
(Sprattus sprattus), makrillit (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus), perunpiikkimakrilli ja piik
kimakrilli (Trachurus spp.), oka-ahven (Rachycentron cana
dum) ja miekkakala (Xiphias gladius), ei kuitenkaan maksa,
mäti tai maiti:

0303.51

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

A*

0303.53

sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp.,
kilohaili (Sprattus sprattus)

Kalatalous

A*

0303.54

makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Kalatalous

A*

0303.55

perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus spp.)

Kalatalous

A*

0303.56

oka-ahven (Rachycentron canadum)

Kalatalous

A*

0303.57

miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

A*

0303.6

Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-,
Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididaeheimoon kuuluvat kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai
maiti:

0303.63

turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Kalatalous

A*

0303.64

kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kalatalous

A*

0303.65

seiti (Pollachius virens)

Kalatalous

A*

0303.66

kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophy
cis spp.)

Kalatalous

A*

0303.67

alaskanseiti (Theragra chalcogramma)

Kalatalous

A*

0303.68

mustakitaturskat (Micromesistius poutassou, Micromesistius
australis)

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1253

Toimiala

Vaiheluokka

Kalatalous

A*

0303.69

muut

0303.8

muut kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti:

0303.81

haikalat

Kalatalous

A*

0303.82

rauskut (Rajidae)

Kalatalous

A*

0303.83

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

A*

0303.84

meribassit (Dicentrarchus spp.)

Kalatalous

A*

0303.89

muut

Kalatalous

A*

0303.90

maksa, mäti ja maiti

Kalatalous

A*

03.04

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhet
tuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

0304.3

tilapian (Oreochromis spp.), merikissan (Pangasius spp., Si
lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpin (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
ankeriaan (Anguilla spp.), niilinahvenen (Lates niloticus) ja
käärmeenpääkalan (Channa spp.) tuoreet tai jäähdytetyt fi
leet:

0304.31

tilapiat (Oreochromis spp.)

Kalatalous

C*

0304.32

merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.)

Kalatalous

C*

0304.33

niilinahven (Lates niloticus)

Kalatalous

C*

0304.39

muut

Kalatalous

C*

0304.4

muiden kalojen tuoreet tai jäähdytetyt fileet:

0304.41

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rho
durus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hu
cho)

Kalatalous

C*

0304.42

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (On
corhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki),
kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja
Onchorhynchus chrysogaster

Kalatalous

C*

0304.43

kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae ja Citharidae)

Kalatalous

C*

0304.44

Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-,
Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididaeheimoon kuuluvat kalat

Kalatalous

C*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1254

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

0304.45

miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

A*

0304.46

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

A*

0304.49

muut:

0304.49.10

sardelli (Engraulis spp.); silli ja silakka (Clupea harengus,
Clupea pallasii)

Kalatalous

A*

0304.49.90

muut

Kalatalous

C*

0304.5

muut, tuoreet tai jäähdytetyt:

0304.51

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), an
keriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalat (Channa spp.)

Kalatalous

C*

0304.52

lohikalat

Kalatalous

C*

0304.53

Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-,
Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididaeheimoon kuuluvat kalat

Kalatalous

C*

0304.54

miekkakala (Xiphias gladius)

Kalatalous

A*

0304.55

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

Kalatalous

A*

0304.59

muut:

0304.59.10

sardelli (Engraulis spp.); silli ja silakka (Clupea harengus,
Clupea pallasii)

Kalatalous

A*

0304.59.90

muut

Kalatalous

C*

0304.6

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissan (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpin (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
ankeriaan (Anguilla spp.), niilinahvenen (Lates niloticus) ja
käärmeenpääkalan (Channa spp.) jäädytetyt fileet:

0304.61

tilapiat (Oreochromis spp.)

0304.61.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.61.90

muut

Kalatalous

C*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1255

Toimiala

Vaiheluokka

0304.62

merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.):

0304.62.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.62.90

muut

Kalatalous

C*

0304.63

niilinahven (Lates niloticus):

0304.63.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.63.90

muut

Kalatalous

C*

0304.69

muut:

0304.69.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.69.90

muut

Kalatalous

C*

0304.7

Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-,
Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididaeheimoon kuuluvien kalojen jäädytetyt fileet:

0304.71

turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0304.71.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.71.90

muut

Kalatalous

C*

0304.72

kolja (Melanogrammus aeglefinus):

0304.72.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.72.90

muut

Kalatalous

C*

0304.73

seiti (Pollachius virens):

0304.73.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1256

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Kalatalous

C*

0304.73.90

muut

0304.74

kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophy
cis spp.):

0304.74.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.74.90

muut

Kalatalous

C*

0304.75

alaskanseiti (Theragra chalcogramma):

0304.75.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.75.90

muut

Kalatalous

C*

0304.79

muut:

0304.79.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.79.90

muut

Kalatalous

C*

0304.8

muiden kalojen jäädytetyt fileet:

0304.81

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rho
durus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hu
cho):

0304.81.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.81.90

muut

Kalatalous

C*

0304.82

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (On
corhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki),
kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja
Onchorhynchus chrysogaster:

0304.82.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.82.90

muut

Kalatalous

C*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1257

Toimiala

Vaiheluokka

0304.83

kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae ja Citharidae):

0304.83.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.83.90

muut

Kalatalous

C*

0304.84

miekkakala (Xiphias gladius):

0304.84.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.84.90

muut

Kalatalous

A*

0304.85

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.):

0304.85.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.85.90

muut

Kalatalous

A*

0304.86

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

A*

0304.87

tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (Katsuwo
nus) pelamis]:

0304.87.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.87.90

muut

Kalatalous

C*

0304.89

muut:

0304.89.10

sardelli (Engraulis spp.)

Kalatalous

A*

0304.89.20

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.89.90

muut

Kalatalous

C*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1258

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

0304.9

muut, jäädytetyt:

0304.91

miekkakala (Xiphias gladius):

0304.91.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.91.90

muut

Kalatalous

A*

0304.92

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.):

0304.92.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.92.90

muut

Kalatalous

A*

0304.93

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), an
keriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalat (Channa spp.):

0304.93.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.93.90

muut

Kalatalous

C*

0304.94

alaskanseiti (Theragra chalcogramma):

0304.94.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.94.90

muut

Kalatalous

C*

0304.95

Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-,
Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididaeheimoon kuuluvat kalat, ei kuitenkaan alaskanseiti (The
ragra chalcogramma):

0304.95.10

nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään 7 kg mutta
enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa muovia (ei
kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.95.90

muut

Kalatalous

C*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

L 250/1259

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

0304.99

muut:

0304.99.10

sardelli (Engraulis spp.); silli ja silakka (Clupea harengus,
Clupea pallasii); nelikulmaiset kimpaleet, paino vähintään
7 kg mutta enintään 8 kg, ilman palojen välissä olevaa
muovia (ei kuitenkaan ruotoja sisältävät kimpaleet)

Kalatalous

A*

0304.99.90

muut

Kalatalous

C*

03.05

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu
kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsi
telty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jau
hot, jauheet ja pelletit:

0305.10

ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jau
heet ja pelletit

Kalatalous

A*

0305.20

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

Kalatalous

A*

0305.3

kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuiten
kaan savustetut:

0305.31

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), an
keriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalat (Channa spp.)

Kalatalous

C*

0305.32

Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-,
Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididaeheimoon kuuluvat kalat

Kalatalous

C*

0305.39

muut:

0305.39.10

sardelli (Engraulis spp.)

Kalatalous

A*

0305.39.90

muut

Kalatalous

C*

0305.4

savustettu kala, myös fileet, ei kuitenkaan muut syötävät
kalanosat:

0305.41

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rho
durus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hu
cho)

Kalatalous

B*

0305.42

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

A*

0305.43

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (On
corhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki),
kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja
Onchorhynchus chrysogaster

Kalatalous

C*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1260

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

0305.44

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), an
keriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalat (Channa spp.)

Kalatalous

C*

0305.49

muut:

0305.49.10

sardelli (Engraulis spp.)

Kalatalous

A*

0305.49.90

muut

Kalatalous

C*

0305.5

kuivattu kala, ei kuitenkaan muut syötävät kalanosat,
myös suolattu, mutta ei savustettu:

0305.51

turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Kalatalous

A*

0305.59

muut:

0305.59.15

sardelli (Engraulis spp.)

Kalatalous

A*

0305.59.90

muut

Kalatalous

C*

0305.6

suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu kala, sekä suo
lavedessä oleva kala, ei kuitenkaan muut syötävät kalano
sat:

0305.61

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Kalatalous

A*

0305.62

turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Kalatalous

A*

0305.63

sardelli (Engraulis spp.)

Kalatalous

A*

0305.64

tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), an
keriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käär
meenpääkalat (Channa spp.)

Kalatalous

C*

0305.69

muut

Kalatalous

C*

0305.7

kalojen evät, päät, pyrstöt, vatsa ja muut syötävät kalano
sat:

0305.71

hain evät:

0305.71.10

kuivatut, myös suolatut mutta ei savustetut

Kalatalous

A*

0305.71.90

muut

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1261

Toimiala

Vaiheluokka

0305.72

kalan päät, pyrstöt ja vatsat:

0305.72.10

sardelli (Engraulis spp.); silli ja silakka (Clupea harengus,
Clupea pallasii) (lukuun ottamatta kuivattuja, myös suolat
tuja mutta ei savustettuja); ja turskat (Gadus morhua, Gadus
ogac, Gadus macrocephalus) (ei kuitenkaan savustetut)

Kalatalous

A*

0305.72.90

muut

Kalatalous

A*

0305.79

muut:

0305.79.10

sardelli (Engraulis spp.); silli ja silakka (Clupea harengus,
Clupea pallasii) (lukuun ottamatta kuivattuja, myös suolat
tuja mutta ei savustettuja); ja turskat (Gadus morhua, Gadus
ogac, Gadus macrocephalus) (ei kuitenkaan savustetut)

Kalatalous

A*

0305.79.90

muut

Kalatalous

A*

03.06

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jääh
dytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; sa
vustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen
savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; äyriäiset kuo
rineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt,
jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravin
noksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja
pelletit:

0306.1

jäädytetyt:

0306.11

langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.):

0306.11.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.11.90

muut

Kalatalous

A*

0306.12

hummerit (Homarus spp.):

0306.12.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.12.90

muut

Kalatalous

A*

0306.14

taskuravut:

0306.14.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.14.90

muut

Kalatalous

A*

0306.15

keisarihummerit (Nephrops norvegicus):

0306.15.10

savustetut

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1262

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Kalatalous

A*

0306.15.90

muut

0306.16

kylmän veden katkaravut (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306.16.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.16.90

muut

Kalatalous

A*

0306.17

muut katkaravut:

0306.17.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.17.90

muut

Kalatalous

A*

0306.19

muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmis
tetut jauhot, jauheet ja pelletit:

0306.19.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.19.90

muut

Kalatalous

A*

0306.2

jäädyttämättömät:

0306.21

langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.):

0306.21.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.21.90

muut

Kalatalous

A*

0306.22

hummerit (Homarus spp.):

0306.22.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.22.90

muut

Kalatalous

A*

0306.24

taskuravut:

0306.24.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.24.90

muut

Kalatalous

A*

0306.25

keisarihummerit (Nephrops norvegicus):

0306.25.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.25.90

muut

Kalatalous

A*

0306.26

kylmän veden katkaravut (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306.26.10

savustetut

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1263

Toimiala

Vaiheluokka

Kalatalous

A*

0306.26.90

muut

0306.27

muut katkaravut:

0306.27.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.27.90

muut

Kalatalous

A*

0306.29

muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmis
tetut jauhot, jauheet ja pelletit:

0306.29.10

savustetut

Kalatalous

A*

0306.29.90

muut

Kalatalous

A*

03.07

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet,
jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä;
savustetut nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös en
nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisra
vinnoksi soveltuvat nilviäisistä valmistetut jauhot, jauheet
ja pelletit:

0307.1

osterit:

0307.11

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0307.19

muut:

0307.19.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.19.90

muut

Kalatalous

A*

0307.2

kampasimpukat ja muut Pecten-, Chlamys- tai Placopectensuvun simpukat:

0307.21

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0307.29

muut:

0307.29.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.29.90

muut

Kalatalous

A*

0307.3

sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.):

0307.31

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0307.39

muut:

0307.39.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.39.20

jäädytetyt, kuorineen (ei kuitenkaan savustetut)

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1264

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

0307.39.30

jäädytetyt, puolikkaassa kuoressa (ei kuitenkaan savuste
tut)

Kalatalous

A*

0307.39.40

jäädytetyt, kuoritut (ei kuitenkaan savustetut)

Kalatalous

A*

0307.39.90

muut

Kalatalous

A*

0307.4

seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.) ja
kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.
ja Sepioteuthis spp.):

0307.41

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0307.49

muut:

0307.49.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.49.90

muut

Kalatalous

A*

0307.5

meritursaat (Octopus spp.):

0307.51

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0307.59

muut:

0307.59.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.59.90

muut

Kalatalous

A*

0307.60

etanat, ei kuitenkaan rantakotilot:

0307.60.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.60.90

muut

Kalatalous

A*

0307.7

Arcidae-, Arcticidae-, Cardiidae-, Donacidae-, Hiatellidae-,
Mactridae-, Mesodesmatidae-, Myidae-, Semelidae-, Solecurti
dae-, Solenidae-, Tridacnidae- ja Veneridae-heimoon kuuluvat
simpukat:

0307.71

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0307.79

muut:

0307.79.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.79.90

muut

Kalatalous

A*

0307.8

merikorvat (Haliotis spp.):

0307.81

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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0307.89

muut:

0307.89.10

savustetut

Kalatalous

A*

0307.89.90

muut

Kalatalous

A*

0307.9

muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja
pelletit:

0307.91

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0307.99

muut:

0307.99.30

savustetut

Kalatalous

A*

0307.99.90

muut

Kalatalous

A*

03.08

Vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja
nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut,
suolatut tai suolavedessä; savustetut vedessä elävät selkä
rangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), myös en
nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisra
vinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista
(muista kuin äyriäisistä ja nilviäisistä) valmistetut jauhot,
jauheet ja pelletit:

0308.1

merimakkarat (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308.11

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0308.19

muut:

0308.19.10

savustetut

Kalatalous

A*

0308.19.90

muut

Kalatalous

A*

0308.2

merisiilit (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxe
chinus albus, Echinus esculentus):

0308.21

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Kalatalous

A*

0308.29

muut:

0308.29.10

savustetut

Kalatalous

A*

0308.29.90

muut

Kalatalous

A*

0308.30

meduusat (Rhopilema spp.):

0308.30.10

savustetut

Kalatalous

A*

0308.30.90

muut

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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0308.90

muut:

0308.90.10

savustetut

Kalatalous

A*

0308.90.90

muut

Kalatalous

A*

04.01

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämätön:

0401.10

rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti:

0401.10.07

iskukuumennettu (UHT) tai ”säilyvä” maito enintään 1 lit
raa vetävissä astioissa, myös sellainen, johon on lisätty ki
vennäisaineita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia
aineita ainoastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyt
täen, että kyseisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suu
rempi kuin 1 tilavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

0401.10.09

muu maito, myös sellainen, johon on lisätty kivennäisai
neita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia aineita ai
noastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyttäen, että ky
seisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suurempi kuin 1 ti
lavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

0401.10.90

muu

Maatalous

A

0401.20

rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta
enintään 6 painoprosenttia:

0401.20.07

iskukuumennettu (UHT) tai ”säilyvä” maito enintään 1 lit
raa vetävissä astioissa, myös sellainen, johon on lisätty ki
vennäisaineita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia
aineita ainoastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyt
täen, että kyseisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suu
rempi kuin 1 tilavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

0401.20.09

muu maito, myös sellainen, johon on lisätty kivennäisai
neita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia aineita ai
noastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyttäen, että ky
seisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suurempi kuin 1 ti
lavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

0401.20.90

muu

Maatalous

A

0401.40

rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta
enintään 10 painoprosenttia:

0401.40.07

iskukuumennettu (UHT) tai ”säilyvä” maito enintään 1 lit
raa vetävissä astioissa, myös sellainen, johon on lisätty ki
vennäisaineita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia
aineita ainoastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyt
täen, että kyseisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suu
rempi kuin 1 tilavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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0401.40.09

muu maito, myös sellainen, johon on lisätty kivennäisai
neita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia aineita ai
noastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyttäen, että ky
seisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suurempi kuin 1 ti
lavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

0401.40.90

muu

Maatalous

A

0401.50

rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia:

0401.50.07

iskukuumennettu (UHT) tai ”säilyvä” maito enintään 1 lit
raa vetävissä astioissa, myös sellainen, johon on lisätty ki
vennäisaineita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia
aineita ainoastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyt
täen, että kyseisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suu
rempi kuin 1 tilavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

0401.50.09

muu maito, myös sellainen, johon on lisätty kivennäisai
neita, vitamiineja, entsyymejä ja samankaltaisia aineita ai
noastaan ravintoarvon lisäämiseksi, ja edellyttäen, että ky
seisten lisättyjen aineiden määrä ei ole suurempi kuin 1 ti
lavuusprosentti lopputuotteesta

Maatalous

A

0401.50.90

muu

Maatalous

A

04.02

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä:

0402.10

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasva
pitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia:

0402.10.10

maustamaton ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältämätön

Maatalous

X

0402.10.90

muu

Maatalous

X

0402.2

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasva
pitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia:

0402.21

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön:

0402.21.10

maustamaton

Maatalous

X

0402.21.90

muu

Maatalous

X

0402.29

muu

Maatalous

X

0402.9

muu:

0402.91

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

Maatalous

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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0402.99

muu:

0402.99.10

aerosolisäiliöissä

Maatalous

X

0402.99.90

muu

Maatalous

X

04.03

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jo
gurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma,
myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisäl
tävä:

0403.10

jogurtti

Maatalous

A

0403.90

muu:

0403.90.10

maustettu tai hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Maatalous

A

0403.90.20

hapatettu maito, tiivistämätön, sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, maustamaton ja hedelmää, pähki
nää tai kaakaota sisältämätön (ei kuitenkaan kirnumaito)

Maatalous

A

0403.90.90

muu

Maatalous

A

04.04

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luon
nollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät:

0404.10

hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainetta sisältävä

Maatalous

A

0404.90

muu:

0404.90.10

maitojauhesekoitukset, jotka sisältävät rasvattomana vä
hintään 30 painoprosenttia maitoproteiinia

Maatalous

X

0404.90.90

muu

Maatalous

X

04.05

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

0405.10

voi:

ex0405.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino vähintään
20 kg

Maatalous

J*

ex0405.10

muut

Maatalous

X

0405.20

maidosta valmistetut levitteet

Maatalous

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

J*

0405.90

muut

04.06

Juusto ja juustoaine:

0406.10

tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juusto
aine

Maatalous

F*

0406.20

juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta

Maatalous

F*

0406.30

sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

Maatalous

F*

0406.40

sinihomejuusto ja muut juustot, joissa on Penicillium ro
queforti -homeitiöillä tuotettuja juovia

Maatalous

F*

0406.90

muu juusto:

0406.90.1

Cheddar:

0406.90.11

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

0406.90.12

muu

Maatalous

F*

0406.90.2

Gouda:

0406.90.21

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

0406.90.22

muu

Maatalous

F*

0406.90.9

muu:

0406.90.91

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

0406.90.99

muu

Maatalous

F*

04.07

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

0407.1

hedelmöittyneet munat haudottamista varten:

0407.11

kananmunat

0407.11.10

joiden tullausarvo on vähemmän kuin 150 c/kpl

Maatalous

A

0407.11.90

muut

Maatalous

A

0407.19

muut:

0407.19.10

strutsinmunat

Maatalous

A

0407.19.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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0407.2

muut tuoreet munat:

0407.21

kananmunat:

0407.21.10

joiden tullausarvo on vähemmän kuin 150 c/kpl

Maatalous

A

0407.21.90

muut

Maatalous

A

0407.29

muut:

0407.29.10

strutsinmunat

Maatalous

A

0407.29.90

muut

Maatalous

A

0407.90

muut:

0407.90.10

strutsinmunat

Maatalous

A

0407.90.20

kananmunat, keittämättömät

Maatalous

A

0407.90.90

muut

Maatalous

A

04.08

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet,
kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädyte
tyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät:

0408.1

munankeltuainen:

0408.11

kuivattu

Maatalous

A

0408.19

muu

Maatalous

A

0408.9

muut:

0408.91

kuivatut

Maatalous

A

0408.99

muut:

0408.99.10

kananmunien keltuaisista ja valkuaisista koostuva raaka
massa

Maatalous

A

0408.99.90

muut

Maatalous

A

0409.00

Luonnonhunaja

Maatalous

A

0410.00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat:

0410.00.10

aerosolisäiliöissä

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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0410.00.90

muut

Maatalous

A

0501.00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi
tehdyt; hiusjätteet

Maatalous

A

05.02

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja
muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjak
sien ja karvojen jätteet:

0502.10

sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jät
teet

Maatalous

A

0502.90

muut

Maatalous

A

0504.00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, koko
naisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suola
tut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut:

0504.00.10

makkarankuoret

Maatalous

A

0504.00.90

muut

Maatalous

A

05.05

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat,
höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä
untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu,
desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai
höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet:

0505.10

pehmustehöyhenet; untuvat

Maatalous

A

0505.90

muut:

0505.90.10

strutsia

Maatalous

A

0505.90.90

muut

Maatalous

A

05.06

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi teh
dyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoi
siksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä
tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

0506.10

osseiini ja hapolla käsitellyt luut

Maatalous

A

0506.90

muut:

0506.90.10

valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt tai yksinkertai
sesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut)

Maatalous

A

0506.90.90

muut

Maatalous

A

05.07

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulahar
jat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamatto
mat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuo
toisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

0507.10

norsunluu; norsunluusta saatu jauhe ja jätteet

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

0507.90

muut

0508.00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksin
kertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät;
nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mus
tekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti
valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä
tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

0508.00.05

merikorvan kuoret

Maatalous

A

0508.00.10

muut kuoret, valmistamattomat tai yksinkertaisesti val
mistetut mutta ei määrämuotoisiksi leikatut

Maatalous

A

0508.00.90

muut

Maatalous

A

0510.00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjan
kärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jää
dytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut
eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden
valmistukseen

Maatalous

A

05.11

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi so
veltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet:

0511.10

naudan siemenneste

Maatalous

A

0511.9

muut:

0511.91

kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä
selkärangattomista saadut tuotteet; kuolleet 3 ryhmän
eläimet:

0511.91.15

kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä
selkärangattomista saadut tuotteet (ei kuitenkaan mäti),
valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut

Kalatalous

A*

0511.91.90

muut

Kalatalous

A*

0511.99

muut:

0511.99.05

strutsinmunan kuoret (valmistamattomat)

Maatalous

A

0511.99.10

jänteet

Maatalous

A

0511.99.15

verijauho; eläimen siemenneste; raakavuodan tai -nahan
leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet

Maatalous

A

0511.99.80

muut eläintuotteet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti
valmistetut

Maatalous

A

0511.99.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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06.01

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa
olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai
juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 12.12 juuret:

0601.10

sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa

Maatalous

A

0601.20

sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai
kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina

Maatalous

A

06.02

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja vart
tamisoksat; sienirihmasto:

0602.10

juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

Maatalous

A

0602.20

puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät tai pähki
nät ovat syötäviä

Maatalous

A

0602.30

rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

Maatalous

A

0602.40

ruusut, myös vartetut

Maatalous

A

0602.90

muut

Maatalous

A

06.03

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukka
kimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, vär
jätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut:

0603.1

tuoreet:

0603.11

ruusut

Maatalous

A

0603.12

neilikat

Maatalous

A

0603.13

orkideat

Maatalous

A

0603.14

krysanteemit

Maatalous

A

0603.15

liljat (Lilium spp.)

Maatalous

A

0603.19

muut

Maatalous

A

0603.90

muut

Maatalous

A

06.04

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole
kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä,
jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituk
siin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai
muulla tavalla valmistetut:

0604.20

tuoreet:

0604.20.10

sammal ja jäkälä

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1274

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

0604.20.90

muut

0604.90

muut:

0604.90.10

sammal ja jäkälä

Maatalous

A

0604.90.90

muut

Maatalous

A

07.01

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat:

0701.10

siemenperunat

Maatalous

A

0701.90

muut

Maatalous

A

0702.00

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

Maatalous

A

07.03

Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipu
lit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset:

0703.10

kepasipuli ja salottisipuli

Maatalous

A

0703.20

valkosipuli

Maatalous

A

0703.90

purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset

Maatalous

A

07.04

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja
lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä
kaali:

0704.10

kukkakaali

Maatalous

A

0704.20

ruusukaali

Maatalous

A

0704.90

muut

Maatalous

A

07.05

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit
ja endiivit (Cichorium spp.):

0705.1

salaatit (Lactuca sativa):

0705.11

keräsalaatti

Maatalous

A

0705.19

muut

Maatalous

A

0705.2

sikurit ja endiivit:

0705.21

salaattisikuri eli suppusikuri (Cichorium intybus var. folio
sum)

Maatalous

A

0705.29

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1275

Toimiala

Vaiheluokka

07.06

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret,
kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden
kaltaiset syötävät juuret:

0706.10

porkkanat ja nauriit

Maatalous

A

0706.90

muut

Maatalous

A

0707.00

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut:

Maatalous

A

07.08

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt:

0708.10

herneet (Pisum sativum)

Maatalous

A

0708.20

pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

Maatalous

A

0708.90

muut palkokasvit

Maatalous

A

07.09

Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset:

0709.20

parsa

Maatalous

A

0709.30

munakoisot

Maatalous

A

0709.40

ruoti- eli lehtiselleri

Maatalous

A

0709.5

sienet ja multasienet (tryffelit):

0709.51

Agaricus-sukuiset sienet

Maatalous

A

0709.59

muut:

0709.59.10

multasienet (tryffelit)

Maatalous

A

0709.59.90

muut

Maatalous

A

0709.60

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

Maatalous

A

0709.70

pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

Maatalous

A

0709.9

muut:

0709.91

latva-artisokat

Maatalous

A

0709.92

oliivit

Maatalous

A

0709.93

kurpitsat (Cucurbita spp.)

Maatalous

A

0709.99

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1276

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

07.10

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710.10

perunat

0710.2

palkokasvit, myös silvityt:

0710.21

herneet (Pisum sativum)

Maatalous

A

0710.22

pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

Maatalous

A

0710.29

muut

Maatalous

A

0710.30

pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

Maatalous

A

0710.40

sokerimaissi

Maatalous

A

0710.80

muut kasvikset:

0710.80.10

multasienet (tryffelit)

Maatalous

A

0710.80.90

muut

Maatalous

A

0710.90

kasvissekoitukset

Maatalous

A

07.11

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai
suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa)
säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen so
veltumattomina:

0711.20

oliivit

Maatalous

A

0711.40

kurkut

Maatalous

A

0711.5

sienet ja multasienet (tryffelit):

0711.51

Agaricus-sukuiset sienet

Maatalous

A

0711.59

muut

Maatalous

A

0711.90

muut kasvikset; kasvissekoitukset:

0711.90.10

salotti- ja purjosipulit

Maatalous

A

0711.90.20

kaprikset

Maatalous

A

0711.90.30

Pimenta-sukuiset hedelmät

Maatalous

A

0711.90.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1277

Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

07.12

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut
tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut:

0712.20

kepasipulit

0712.3

sienet, puunkorvat (Auricularia spp.), poimuhytykät (Tre
mella spp.) ja multasienet (tryffelit):

0712.31

Agaricus-sukuiset sienet

Maatalous

A

0712.32

puunkorvat (Auricularia spp.)

Maatalous

A

0712.33

poimuhytykät (Tremella spp.)

Maatalous

A

0712.39

muut

Maatalous

A

0712.90

muut kasvikset; kasvissekoitukset:

0712.90.15

mausteyrtit

Maatalous

A

0712.90.90

muut

Maatalous

A

07.13

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu:

0713.10

herneet (Pisum sativum):

0713.10.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.10.20

muut, silpoherneet, kokonaiset

Maatalous

A

0713.10.25

silpoherneet, kalvottomat tai halkaistut

Maatalous

A

0713.10.90

muut

Maatalous

A

0713.20

kahviherneet (garbanzot):

0713.20.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.20.90

muut

Maatalous

A

0713.3

pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.):

0713.31

Vigna mungo (L.) hepper- tai Vigna radiata (L.) wilczek -lajin
pavut:

0713.31.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.31.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1278

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

0713.32

adsukipavut (Phaseolus tai Vigna angularis):

0713.32.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.32.90

muut

Maatalous

A

0713.33

tarhapavut (Phaseolus vulgaris):

0713.33.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.33.90

muut

Maatalous

A

0713.34

maapavut (Vigna subterranea tai Voandzeia subterranea):

0713.34.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.34.90

muut

Maatalous

A

0713.35

lehmänpapu (Vigna unguiculata):

0713.35.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.35.90

muut

Maatalous

A

0713.39

muut:

0713.39.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.39.90

muut

Maatalous

A

0713.40

linssit eli kylvövirvilät:

0713.40.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.40.90

muut

Maatalous

A

0713.50

härkäpavut (Vicia faba var. Major, Vicia faba var. Equina ja
Vicia faba var. Minor):

0713.50.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.50.90

muut

Maatalous

A

0713.60

kyyhkynherne (Cajanus cajan):

0713.60.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1279

Toimiala

Vaiheluokka

0713.60.20

kokonaiset (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

Maatalous

A

0713.60.30

kalvottomat tai halkaistut

Maatalous

A

0713.90

muut:

0713.90.01

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

0713.90.10

kokonaiset (ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut)

Maatalous

A

0713.90.20

kalvottomat tai halkaistut

Maatalous

A

07.14

Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat,
bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inulii
nia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädy
tetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmiste
tut; saagoydin:

0714.10

maniokkijuuret (kassava):

0714.10.10

jäädytetyt

Maatalous

A

0714.10.20

tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0714.10.90

muut

Maatalous

A

0714.20

bataatit:

0714.20.10

jäädytetyt

Maatalous

A

0714.20.20

tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0714.20.90

muut

Maatalous

A

0714.30

jamssit (Dioscorea spp.):

0714.30.10

jäädytetyt

Maatalous

A

0714.30.20

tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0714.30.90

muut

Maatalous

A

0714.40

taarot (Colocasia spp.):

0714.40.10

jäädytetyt

Maatalous

A

0714.40.20

tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0714.40.90

muut

Maatalous

A

0714.50

kaakaotaarot (Xanthosoma spp.):

0714.50.10

jäädytetyt

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1280

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

0714.50.20

tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0714.50.90

muut

Maatalous

A

0714.90

muut:

0714.90.10

jäädytetyt

Maatalous

A

0714.90.20

tuoreet tai jäähdytetyt

Maatalous

A

0714.90.90

muut

Maatalous

A

08.01

Tuoreet tai kuivatut kookos-, para- ja cashewpähkinät,
myös kuorettomat:

0801.1

kookospähkinät:

0801.11

kuivatut kookospähkinänsydämet:

0801.11.10

makeuttamattomat

Maatalous

A

0801.11.90

muut

Maatalous

A

0801.12

sisimmässä kuoressa:

0801.12.10

tuoreet

Maatalous

A

0801.12.20

muut, kokonaiset

Maatalous

A

0801.12.90

muut

Maatalous

A

0801.19

muut:

0801.19.05

tuoreet

Maatalous

A

0801.19.10

muut, kokonaiset

Maatalous

A

0801.19.90

muut

Maatalous

A

0801.2

parapähkinät:

0801.21

kuorelliset

Maatalous

A

0801.22

kuorettomat

Maatalous

A

0801.3

cashewpähkinät:

0801.31

kuorelliset

Maatalous

A

0801.32

kuorettomat

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1281

Toimiala

Vaiheluokka

08.02

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat:

0802.1

mantelit:

0802.11

kuorelliset

Maatalous

A

0802.12

kuorettomat

Maatalous

A

0802.2

hasselpähkinät, myös filbertspähkinät (Corylus spp.):

0802.21

kuorelliset

Maatalous

A

0802.22

kuorettomat

Maatalous

A

0802.3

saksanpähkinät:

0802.31

kuorelliset

Maatalous

A

0802.32

kuorettomat

Maatalous

A

0802.4

kastanjat (Castanea spp.):

0802.41

kuorelliset

Maatalous

A

0802.42

kuorettomat

Maatalous

A

0802.5

pistaasimantelit (pistaasipähkinät):

0802.51

kuorelliset

Maatalous

A

0802.52

kuorettomat

Maatalous

A

0802.6

australianpähkinät (macadamiapähkinät):

0802.61

kuorelliset

Maatalous

A

0802.62

kuorettomat

Maatalous

A

0802.70

koolapähkinät (colapähkinät)

Maatalous

A

0802.80

areca- ali betelpähkinät

Maatalous

A

0802.90

muut

Maatalous

A

08.03

Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit:

0803.10

jauhobanaanit:

0803.10.10

tuoreet

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1282

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

0803.10.90

muut

0803.90

muut:

0803.90.10

tuoreet

Maatalous

A

0803.90.90

muut

Maatalous

A

08.04

Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot,
guavat, mangot ja mangostanit:

0804.10

taatelit:

0804.10.10

tuoreet

Maatalous

A

0804.10.90

muut

Maatalous

A

0804.20

viikunat:

0804.20.10

tuoreet

Maatalous

A

0804.20.90

muut

Maatalous

A

0804.30

ananakset:

0804.30.10

tuoreet

Maatalous

A

0804.30.90

muut

Maatalous

A

0804.40

avokadot:

0804.40.10

tuoreet

Maatalous

A

0804.40.90

muut

Maatalous

A

0804.50

guavat, mangot ja mangostanit:

0804.50.10

tuoreet

Maatalous

A

0804.50.90

muut

Maatalous

A

08.05

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät:

0805.10

appelsiinit:

0805.10.10

tuoreet

Maatalous

A

0805.10.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1283

Toimiala

Vaiheluokka

0805.20

mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit,
wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

0805.20.10

tuoreet

Maatalous

A

0805.20.90

muut

Maatalous

A

0805.40

greipit ja pomelot:

0805.40.10

tuoreet

Maatalous

A

0805.40.90

muut

Maatalous

A

0805.50

sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum) ja limetit (Citrus au
rantifolia, Citrus latifolia):

0805.50.10

tuoreet

Maatalous

A

0805.50.90

muut

Maatalous

A

0805.90

muut:

0805.90.10

tuoreet

Maatalous

A

0805.90.90

muut

Maatalous

A

08.06

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet:

0806.10

tuoreet

Maatalous

A

0806.20

kuivatut

Maatalous

A

08.07

Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat:

0807.1

melonit (myös vesimelonit):

0807.11

vesimelonit

Maatalous

A

0807.19

muut

Maatalous

A

0807.20

papaijat

Maatalous

A

08.08

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit:

0808.10

omenat

Maatalous

A

0808.30

päärynät

Maatalous

A

0808.40

kvittenit

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1284

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

08.09

Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit),
luumut ja oratuomenmarjat:

0809.10

aprikoosit

0809.2

kirsikat:

0809.21

hapankirsikat (Prunus cerasus)

Maatalous

A

0809.29

muut

Maatalous

A

0809.30

persikat, myös nektariinit

Maatalous

A

0809.40

luumut ja oratuomenmarjat

Maatalous

A

08.10

Muut tuoreet hedelmät:

0810.10

mansikat

Maatalous

A

0810.20

vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmar
jat

Maatalous

A

0810.30

musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

Maatalous

A

0810.40

karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium-suvun he
delmät

Maatalous

A

0810.50

kiivit

Maatalous

A

0810.60

durianit

Maatalous

A

0810.70

kakit

Maatalous

A

0810.90

muut:

0810.90.10

passiohedelmät ja litsit

Maatalous

A

0810.90.90

muut

Maatalous

A

08.11

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai ve
dessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävät:

0811.10

mansikat

Maatalous

A

0811.20

vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat,
musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

Maatalous

A

0811.90

muut:

0811.90.15

passiohedelmäliha; litsin hedelmäliha

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1285

Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

Maatalous

A

0811.90.90

muut

08.12

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidi
kaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilön
täliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään
kulutukseen soveltumattomina:

0812.10

kirsikat

0812.90

muut:

0812.90.15

passiohedelmäliha; litsin hedelmäliha

Maatalous

A

0812.90.20

mansikat

Maatalous

A

0812.90.90

muut

Maatalous

A

08.13

Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 08.01–08.06 kuulumat
tomat; tämän ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen he
delmien sekoitukset:

0813.10

aprikoosit

Maatalous

A

0813.20

luumut

Maatalous

A

0813.30

omenat

Maatalous

A

0813.40

muut hedelmät

Maatalous

A

0813.50

tämän ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien
sekoitukset

Maatalous

A

0814.00

Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret,
tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä,
rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä

Maatalous

A

09.01

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja
-kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä
riippumatta:

0901.1

paahtamaton kahvi:

0901.11

kofeiinipitoinen:

0901.11.10

lajia Coffea arabica

Maatalous

A

0901.11.20

lajia Coffea robusta

Maatalous

A

0901.11.90

Muut

Maatalous

A

0901.12

kofeiiniton:

0901.12.10

lajia Coffea arabica

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1286

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

0901.12.20

lajia Coffea robusta

Maatalous

A

0901.12.90

muut

Maatalous

A

0901.2

paahdettu kahvi:

0901.21

kofeiinipitoinen

Maatalous

A

0901.22

kofeiiniton

Maatalous

A

0901.90

muut:

0901.90.10

kahvinkuoret ja -kalvot

Maatalous

A

0901.90.20

kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet

Maatalous

A

09.02

Tee, myös maustettu:

0902.10

vihreä tee (fermentoimaton), tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino enintään 3 kg

Maatalous

A

0902.20

muu vihreä tee (fermentoimaton)

Maatalous

A

0902.30

musta tee (fermentoitu) ja osittain fermentoitu tee, tuo
tetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 3 kg

Maatalous

A

0902.40

muu musta tee (fermentoitu) ja muu osittain fermentoitu
tee

Maatalous

A

0903.00

Mate

Maatalous

A

09.04

Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut
Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät:

0904.1

Piper-sukuinen pippuri:

0904.11

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0904.12

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

0904.2

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät:

0904.21

kuivatut, murskaamattomat ja jauhamattomat:

0904.21.10

Capsicum-sukuiset hedelmät

Maatalous

A

0904.21.30

Pimenta-sukuiset hedelmät

Maatalous

A

0904.22

murskatut tai jauhetut:

0904.22.10

Capsicum-sukuiset hedelmät

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

0904.22.30

Pimenta-sukuiset hedelmät

09.05

Vanilja:

0905.10

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0905.20

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

09.06

Kaneli ja kanelinnuput:

0906.1

murskaamattomat ja jauhamattomat:

0906.11

kaneli (Cinnamomum zeylanicum blume)

Maatalous

A

0906.19

muut

Maatalous

A

0906.20

murskatut tai jauhetut

Maatalous

A

09.07

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret):

0907.10

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0907.20

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

09.08

Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma:

0908.1

muskottipähkinä:

0908.11

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0908.12

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

0908.2

muskottikukka:

0908.21

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0908.22

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

0908.3

kardemumma:

0908.31

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0908.32

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

09.09

Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), korian
terin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja siemenet;
katajanmarjat:

0909.2

korianteri:

0909.21

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

0909.22

murskattu tai jauhettu

0909.3

roomankumina (Cuminum cyminum):

0909.31

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0909.32

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

0909.6

anis, tähtianis, kumina ja fenkoli (saksankumina); katajan
marjat:

0909.61

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0909.62

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

09.10

Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet,
curry ja muut mausteet:

0910.1

inkivääri:

0910.11

murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

0910.12

murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

0910.20

sahrami

Maatalous

A

0910.30

kurkuma

Maatalous

A

0910.9

muut mausteet:

0910.91

tämän ryhmän 1 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetut
sekoitukset

Maatalous

A

0910.99

muut

Maatalous

A

10.01

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

1001.1

makaroni- eli durumvehnä:

1001.11

siemenvilja

Maatalous

A

1001.19

muut

Maatalous

A

1001.9

muut:

1001.91

siemenvilja

Maatalous

D*

1001.99

muut

Maatalous

D*

10.02

Ruis:

1002.10

siemenvilja

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

1002.90

muut

10.03

Ohra:

1003.10

siemenvilja

Maatalous

E*

1003.90

muut

Maatalous

E*

10.04

Kaura:

1004.10

siemenvilja

Maatalous

A

1004.90

muut

Maatalous

A

10.05

Maissi:

1005.10

siemenvilja

Maatalous

X

1005.90

muut:

1005.90.10

ihmisravinnoksi soveltuvat kuivatut jyvät, ei enempää val
mistetut tai käsitellyt, ei siemenviljaksi pakatut (ei kuiten
kaan paukkumaissi (Zea mays everta))

Maatalous

X

1005.90.90

muut

Maatalous

X

10.06

Riisi:

1006.10

kuorimaton riisi (paddy- eli raakariisi):

Maatalous

A

1006.20

esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi)

Maatalous

A

1006.30

osittain kai kokonaan hiottu riisi, myös kiillotettu tai lasi
tettu

Maatalous

A

1006.40

rikkoutuneet riisinjyvät

Maatalous

A

10.07

Durra:

1007.10

siemenvilja

Maatalous

A

1007.90

muu

Maatalous

A

10.08

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja:

1008.10

tattari

Maatalous

A

1008.2

hirssi:

1008.21

siemenvilja

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

1008.29

muut

Maatalous

A

1008.30

kanariansiemenet

Maatalous

A

1008.40

fonio (Digitaria spp.)

Maatalous

A

1008.50

kvinoa (Chenopodium quinoa)

Maatalous

A

1008.60

ruisvehnä

Maatalous

A

1008.90

muu vilja

Maatalous

A

1101.00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot:

1101.00.10

tummat vehnäjauhot, jotka tuotetaan jauhamalla kokonai
sia jyviä (kuorikerrokset, alkio ja ydin) (ei kuitenkaan ero
tetut vehnäleseet, erotetut vehnänalkiot eikä erotetut veh
nänytimet ts. mannasuurimot)

Maatalous

X

1101.00.90

muut

Maatalous

X

11.02

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja
rukiin sekajauhot:

1102.20

maissijauho

Maatalous

X

1102.90

muut:

1102.90.15

kaurajauho

Maatalous

A

1102.90.30

durrajauho

Maatalous

A

1102.90.40

riisijauho

Maatalous

A

1102.90.50

ruisjauho

Maatalous

A

1102.90.90

muu

Maatalous

A

11.03

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit:

1103.1

rouheet ja karkeat jauhot:

1103.11

vehnää

Maatalous

X

1103.13

maissia:

1103.13.10

maissijauho, ei enempää käsitelty kuin lisätty kivennäisai
neita ja vitamiineja ainoastaan ravintoarvon lisäämiseksi;
lisättyjen aineiden määrä ei ole suurempi kuin 1 paino
prosentti lopputuotteesta

Maatalous

X

1103.13.90

muu

Maatalous

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

1103.19

muuta viljaa:

1103.19.10

kauraa

Maatalous

A

1103.19.20

riisiä

Maatalous

A

1103.19.90

muuta viljaa

Maatalous

A

1103.20

viljapelletit:

1103.20.10

vehnää

Maatalous

X

1103.20.20

kauraa, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino suu
rempi kuin 10 kg

Maatalous

A

1103.20.90

muuta viljaa

Maatalous

A

11.04

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssa
tut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai kar
keasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 10.06 riisi; vil
janjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmiste
tut tai jauhetut:

1104.1

valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät:

1104.12

kauraa

Maatalous

A

1104.19

muuta viljaa:

1104.19.10

ohraa

Maatalous

A*

1104.19.90

muuta viljaa

Maatalous

A

1104.2

muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, lei
katut tai karkeasti rouhitut):

1104.22

kauraa

Maatalous

A

1104.23

maissia:

1104.23.10

leikatut kuivatut jyvät, ei enempää valmistetut tai käsitel
lyt

Maatalous

X

1104.23.90

muuta viljaa

Maatalous

X

1104.29

muuta viljaa:

1104.29.10

ohraa

Maatalous

A*

1104.29.90

muuta viljaa

Maatalous

A

1104.30

viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi val
mistetut tai jauhetut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

Maatalous

A

11.05

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe
sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit:

1105.10

jauhot ja jauhe

1105.20

hiutaleet, jyväset ja pelletit:

1105.20.10

perunanpaloista valmistetut pelletit

Maatalous

A

1105.20.90

muut

Maatalous

A

11.06

Nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta, nimikkeen
07.14 saagosta, juurista tai mukuloista valmistetut hienot
ja karkeat jauhot sekä jauhe; 8 ryhmän tuotteista valmis
tetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe:

1106.10

nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta valmistetut:

1106.10.10

kuivatuista pavuista valmistetut

Maatalous

A

1106.10.90

muut

Maatalous

A

1106.20

nimikkeen 07.14 saagosta, juurista tai mukuloista valmis
tetut

Maatalous

A

1106.30

8 ryhmän tuotteista valmistetut:

1106.30.10

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

1106.30.90

muut

Maatalous

A

11.07

Maltaat, myös paahdetut:

1107.10

paahtamattomat:

1107.10.10

vehnää

Maatalous

A*

1107.10.20

ohraa

Maatalous

A

1107.10.25

kauraa

Maatalous

A

1107.10.50

durraa

Maatalous

A

1107.10.90

muut

Maatalous

A

1107.20

paahdetut:

1107.20.10

vehnää

Maatalous

A*

1107.20.20

ohraa

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

1107.20.25

kauraa

Maatalous

A

1107.20.90

muut

Maatalous

A

11.08

Tärkkelys; inuliini:

1108.1

tärkkelys

1108.11

vehnätärkkelys:

1108.11.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 1,5 kg

Maatalous

A*

1108.11.90

muu

Maatalous

A

1108.12

maissitärkkelys:

1108.12.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 1,5 kg

Maatalous

A

1108.12.90

muu

Maatalous

A

1108.13

perunatärkkelys:

1108.13.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 1,5 kg

Maatalous

A

1108.13.90

muu

Maatalous

A

1108.14

maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys):

1108.14.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 1,5 kg

Maatalous

A

1108.14.90

muu

Maatalous

A

1108.19

muu tärkkelys:

1108.19.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 1,5 kg

Maatalous

A

1108.19.90

muu

Maatalous

A

1108.20

inuliini

Maatalous

A

1109.00

Vehnägluteeni, myös kuivattu

Maatalous

A

12.01

Soijapavut, myös murskatut:

1201.10

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

1201.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

Maatalous

A

12.02

Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät
maapähkinät, myös kuoritut tai murskatut:

1202.30

kylvämiseen tarkoitetut

1202.4

muut:

1202.41

kuorelliset

Maatalous

A

1202.42

kuoritut, myös murskatut

Maatalous

A

1203.00

Kopra

Maatalous

A

1204.00

Pellavansiemenet, myös murskatut:

Maatalous

A

12.05

Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut:

1205.10

niukasti erukahappoa sisältävät rapsin- ja rypsinsiemenet

Maatalous

A

1205.90

muut

Maatalous

A

1206.00

Auringonkukansiemenet, myös murskatut

Maatalous

A

12.07

Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut:

1207.10

palmunpähkinät ja -ytimet

Maatalous

A

1207.2

puuvillansiemenet:

1207.21

kylvämiseen tarkoitetut

Maatalous

A

1207.29

muut

Maatalous

A

1207.30

risiininsiemenet

Maatalous

A

1207.40

seesaminsiemenet

Maatalous

A

1207.50

sinapinsiemenet

Maatalous

A

1207.60

saflorin (Carthamus tinctorius) siemenet

Maatalous

A

1207.70

meloninsiemenet

Maatalous

A

1207.9

muut:

1207.91

unikonsiemenet

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

Maatalous

A

1207.99

muut

12.08

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappi
jauho:

1208.10

soijapavuista valmistetut

Maatalous

A

1208.90

muut

Maatalous

A

12.09

Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämi
seen:

1209.10

sokerijuurikkaansiemenet

Maatalous

A

1209.2

rehukasvien siemenet:

1209.21

sini- eli rehumailasen (alfalfa) siemenet

Maatalous

A

1209.22

apilan (Trifolium spp.) siemenet

Maatalous

A

1209.23

nadansiemenet

Maatalous

A

1209.24

niittynurmikan (Poa pratensis L.) siemenet

Maatalous

A

1209.25

raiheinän (Lolium multiflorum Lam., lolium perenne L.) sie
menet

Maatalous

A

1209.29

muut

Maatalous

A

1209.30

pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten
kasvien siemenet

Maatalous

A

1209.9

muut:

1209.91

kasvisten siemenet

Maatalous

A

1209.99

muut:

1209.99.10

metsäpuiden siemenet

Maatalous

A

1209.99.90

muut

Maatalous

A

12.10

Tuoreet tai kuivatut humalantähkät, myös murskatut, jau
hetut tai pelleteiksi valmistetut; lupuliini:

1210.10

murskaamattomat, jauhamattomat ja pelleteiksi valmista
mattomat humalantähkät

Maatalous

A

1210.20

murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut humalantäh
kät; lupuliini

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

12.11

Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia
käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuot
teisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai nii
den kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut, myös paloi
tellut, murskatut tai jauhetut:

1211.20

ginsengjuuri

Maatalous

A

1211.30

kokapensaan lehdet

Maatalous

A

1211.40

unikko, lukuun ottamatta siemeniä

Maatalous

A

1211.90

muut:

1211.90.10

pyretrum

Maatalous

A

1211.90.20

basilika, purasruoho, iisoppi, minttu, rosmariini, tuoksu
ruuta ja salvia, murskaamaton ja jauhamaton

Maatalous

A

1211.90.30

basilika, purasruoho, iisoppi, minttu, rosmariini, tuoksu
ruuta ja salvia, murskattu tai jauhettu

Maatalous

A

1211.90.40

lakritsijuuri

Maatalous

A

1211.90.80

muut, jollaisia käytetään pääasiallisesti farmaseuttisiin
tuotteisiin

Maatalous

A

1211.90.90

muut

Maatalous

A

12.12

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas
ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut,
myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kas
vituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium
intybus sativum juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ih
misravinnoksi, muualle kuulumattomat:

1212.2

merilevät ja muut levät:

1212.21

ihmisravinnoksi soveltuvat:

1212.21.10

jäädytetyt

Maatalous

A

1212.21.90

muut

Maatalous

A

1212.29

muut:

1212.29.10

jäädytetyt

Maatalous

A

1212.29.90

muut

Maatalous

A

1212.9

muut:

1212.91

sokerijuurikas

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

1212.92

johanneksenleipä:

1212.92.10

kuivatut, kokonaiset, halkaistut tai jauheena, ei enempää
valmistetut tai käsitellyt (ei kuitenkaan kylvämiseen tar
koitetut siemenet)

Maatalous

A

1212.92.90

muut

Maatalous

A

1212.93

sokeriruoko

Maatalous

A

1212.94

juurisikurit

Maatalous

A

1212.99

muut

Maatalous

A

1213.00

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut,
puristetut tai pelleteiksi valmistetut

Maatalous

A

12.14

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli
rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini,
virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi val
mistetut:

1214.10

sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit

Maatalous

A

1214.90

muut

Maatalous

A

13.01

Kumilakat; luonnonkumit, -hartsit, -kumihartsit ja oleo
hartsit (esimerkiksi palsamit):

1301.20

arabikumi

Maatalous

A

1301.90

muut

Maatalous

A

13.02

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pek
taatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja
paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302.1

kasvimehut ja -uutteet:

1302.11

oopiumi

Maatalous

A

1302.12

lakritsista saadut

Maatalous

A

1302.13

humalasta saadut

Maatalous

A

1302.19

muut:

1302.19.05

vaniljasta saatu oleohartsi (vaniljauute)

Maatalous

A

1302.19.07

pyretrum-kasvista tai rotenonia sisältävistä juurista saadut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

1302.19.11

muut, farmaseuttiseen käyttöön soveltuvat, Sveitsistä tuo
dut

Maatalous

X

1302.19.12

muut, farmaseuttiseen käyttöön soveltuvat

Maatalous

A

1302.19.90

muut

Maatalous

A

1302.20

pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit

Maatalous

A

1302.3

kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös
modifioidut:

1302.31

agar-agar

Maatalous

A

1302.32

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai
guar-siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnosaineet,
myös modifioidut:

1302.32.10

modifioimattomat

Maatalous

A

1302.32.20

modifioidut

Maatalous

A

1302.39

muut:

1302.39.10

modifioimattomat

Maatalous

A

1302.39.20

modifioidut

Maatalous

A

14.01

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin
tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, kori
paju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä
niini):

1401.10

bambu

Maatalous

A

1401.20

rottinki

Maatalous

A

1401.90

muut:

1401.90.10

koripaju

Maatalous

A

1401.90.90

muut

Maatalous

A

14.04

Muualle kuulumattomat kasvituotteet:

1404.20

puuvillalintterit:

1404.20.10

käsittelemättömät

Maatalous

A

1404.20.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

1404.90

muut

15.01

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut
kuin nimikkeeseen 02.09 tai 15.03 kuuluvat:

1501.10

sianihra (laardi)

Maatalous

A

1501.20

muu sianrasva

Maatalous

A

1501.90

muut

Maatalous

A

15.02

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin ni
mikkeeseen 15.03 kuuluvat:

1502.10

taliöljy

Maatalous

A

1502.90

muut

Maatalous

A

1503.00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja
taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin
valmistamattomat

Maatalous

A

15.04

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

1504.10

kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet

Kalatalous

A*

1504.20

kalarasvat ja -öljyt (muut kuin kalanmaksaöljyt) sekä nii
den jakeet

Kalatalous

A*

1504.30

merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

Kalatalous

A*

1505.00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini):

1505.00.10

villarasva, raaka

Maatalous

A

1505.00.90

muut

Maatalous

A

1506.00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdis
tetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

1506.00.15

naudansorkkaöljy

Maatalous

A

1506.00.90

muut

Maatalous

A

15.07

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemialli
sesti muuntamattomat:

1507.10

raaka öljy, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

Maatalous

A

Maatalous

A

1507.90

muu

15.08

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta ke
miallisesti muuntamattomat:

1508.10

raaka öljy

1508.90

muut:

1508.90.10

ruuanlaitossa käytettäväksi myytävät ja toimitettavat

Maatalous

A

1508.90.90

muut

Maatalous

A

15.09

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemialli
sesti muuntamattomat:

1509.10

neitsytöljy:

1509.10.10

aerosolisäiliöissä

Maatalous

A

1509.10.90

muut

Maatalous

A

1509.90

muut:

1509.90.10

aerosolisäiliöissä

Maatalous

A

1509.90.90

muut

Maatalous

A

1510.00

Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet,
myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat,
myös näiden öljyjen tai jakeiden ja nimikkeen 15.09 öljy
jen tai jakeiden sekoitukset:

1510.00.10

aerosolisäiliöissä

Maatalous

A

1510.00.90

muut

Maatalous

A

15.11

Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemialli
sesti muuntamattomat:

1511.10

raaka öljy

Maatalous

A

1511.90

muu

Maatalous

A

15.12

Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä nii
den jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muunta
mattomat:

1512.1

auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet:

1512.11

raa'at öljyt

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

1512.19

muut:

1512.19.10

ruuanlaitossa käytettäväksi myytävät ja toimitettavat

Maatalous

A

1512.19.90

muut

Maatalous

A

1512.2

puuvillansiemenöljy ja sen jakeet:

1512.21

raaka öljy, myös sellainen, josta gossypoli on poistettu

Maatalous

A

1512.29

muut:

1512.29.10

ruuanlaitossa käytettäväksi myytävät ja toimitettavat

Maatalous

A

1512.29.90

muut

Maatalous

A

15.13

Kookos- (kopra-), palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden
jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamat
tomat:

1513.1

kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet:

1513.11

raaka öljy

Maatalous

A

1513.19

muut

Maatalous

A

1513.2

palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet:

1513.21

raa'at öljyt

Maatalous

A

1513.29

muut

Maatalous

A

15.14

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puh
distetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

1514.1

niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy sekä nii
den jakeet:

1514.11

raa'at öljyt

Maatalous

A

1514.19

muut:

1514.19.10

enintään 205 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

1514.19.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

1514.9

muut:

1514.91

raa'at öljyt

1514.99

muut:

1514.99.10

enintään 205 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

1514.99.90

muut

Maatalous

A

15.15

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy)
sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat:

1515.1

pellavaöljy ja sen jakeet:

1515.11

raaka öljy

Maatalous

A

1515.19

muut

Maatalous

A

1515.2

maissiöljy ja sen jakeet:

1515.21

raaka öljy

Maatalous

A

1515.29

muut:

1515.29.10

ruuanlaitossa käytettäväksi myytävät ja toimitettavat,
enintään 205 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

1515.29.20

muut, enintään 205 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

1515.29.90

muut

Maatalous

A

1515.30

risiiniöljy ja sen jakeet

Maatalous

A

1515.50

seesamiöljy ja sen jakeet:

1515.50.10

ruuanlaitossa käytettäväksi myytävät ja toimitettavat

Maatalous

A

1515.50.90

muut

Maatalous

A

1515.90

muut:

1515.90.10

ruuanlaitossa käytettäväksi myytävät ja toimitettavat

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Maatalous

A

1515.90.90

muut

15.16

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai
kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt
tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää val
mistetut:

1516.10

eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

1516.10.10

yksinomaan kaloista tai merinisäkkäistä saadut

Kalatalous

A*

1516.10.90

muut

Kalatalous

A*

1516.20

kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

1516.20.10

risiiniöljy

Maatalous

A

1516.20.90

muut

Maatalous

A

15.17

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmis
tettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryh
män eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen
15.16 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

1517.10

margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini:

1517.10.10

jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enin
tään 15 painoprosenttia maitorasvaa

Maatalous

A

1517.10.90

muu

Maatalous

A

1517.90

muut:

1517.90.10

joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enin
tään 15 painoprosenttia maitorasvaa

Maatalous

A

1517.90.20

muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja
valmisteet

Maatalous

A

1517.90.90

muut

Maatalous

A

1518.00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt,
hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai
inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muu
toin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 15.16
eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle
kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja val
misteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai
-öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

1518.00.10

linoksiini

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

1518.00.90

muut

Maatalous

A

1520.00

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

Maatalous

A

15.21

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja
muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut
tai värjätyt:

1521.10

kasvivahat

1521.10.10

karnaubavaha

Maatalous

A

1521.10.90

muut

Maatalous

A

1521.90

muut

Maatalous

A

1522.00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsitte
lyssä syntyneet jätteet

Maatalous

A

1601.00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu
lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin
perustuvat elintarvikevalmisteet:

1601.00.10

maksapaté ja ”foie gras” (hanhenmaksa)

Maatalous

A

ex 1601.00

Mortadella Bologna

Maatalous

L*

1601.00.90

muut

Maatalous

X

16.02

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta,
muista eläimenosista tai verestä:

1602.10

homogenoidut valmisteet

Maatalous

A*

1602.20

eläimenmaksasta valmistetut:

1602.20.10

maksapaté ja ”foie gras” (hanhenmaksa)

Maatalous

A

1602.20.90

muut

Maatalous

X

1602.3

nimikkeen 01.05 siipikarjasta valmistetut:

1602.31

kalkkunasta valmistetut

Maatalous

A

1602.32

kanaa (Gallus domesticus):

1602.32.10

tahnat

Maatalous

A

1602.32.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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1602.39

muut:

1602.39.10

tahnat

Maatalous

A

1602.39.90

muut

Maatalous

A

1602.4

siasta valmistetut:

1602.41

kinkku ja sen palat

Maatalous

X

1602.42

lapa ja sen palat

Maatalous

X

1602.49

muut, myös sekavalmisteet:

1602.49.30

kypsennetty kylkiluu, jäädytetty, marinoimaton, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen paino vähintään 10 kg

Maatalous

A

1602.49.90

muut

Maatalous

X

1602.50

naudasta valmistetut:

1602.50.30

mahalaukku

Maatalous

A*

1602.50.40

muut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino vähin
tään 5 kg

Maatalous

A*

1602.50.90

muut

Maatalous

X

1602.90

muut, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet:

1602.90.05

valmistettu tai säilötty strutsinliha

Maatalous

X

1602.90.10

tahnat

Maatalous

X

1602.90.20

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Maatalous

A*

1602.90.90

muut

Maatalous

X

1603.00

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä
elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut:

1603.00.10

lihauutteet (ei kuitenkaan valaanlihauute)

Maatalous

A

1603.00.15

valaanlihauutteet ja -mehut

Kalatalous

A*

1603.00.20

muut lihamehut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Kalatalous

C*

1603.00.30

kalauutteet

1603.00.9

muut:

1603.00.91

merikorvauutteet ja -mehut

Kalatalous

A*

1603.00.99

muut

Kalatalous

A*

16.04

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä val
mistetut kaviaarinkorvikkeet:

1604.1

kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan murskeena
tai jauheena:

1604.11

tyynenmerenlohet, merilohi ja tonavanjokilohi

Kalatalous

A*

1604.12

silli ja silakka:

1604.12.10

jäädytetyt

Kalatalous

A*

1604.12.90

muut

Kalatalous

A*

1604.13

sardiinit, Sardinella spp. ja kilohaili:

1604.13.05

sardiinit (Sardina pilchardus), öljyssä, ilmanpitävissä metalli
pakkauksissa

Kalatalous

C*

1604.13.10

kilohaili (Sprattus sprattus), öljyssä, ilmanpitävissä metalli
pakkauksissa

Kalatalous

A*

1604.13.12

sardiinit (Sardinella spp.), öljyssä, ilmanpitävissä metalli
pakkauksissa

Kalatalous

A*

1604.13.15

muut, sardiinit (Sardinella spp.), ilmanpitävissä metallipak
kauksissa

Kalatalous

A*

1604.13.17

sardiinit (Sardinops spp.), ihmisravinnoksi soveltuvat, il
manpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1604.13.20

muut, sardiinit (Sardinops spp.), ilmanpitävissä metallipak
kauksissa

Kalatalous

A*

1604.13.80

muut, jäädytetyt

Kalatalous

A*

1604.13.90

muut

Kalatalous

A*

1604.14

tonnikala, boniitti ja sardat (Sarda spp.):

1604.14.10

jäädytetyt

Kalatalous

A*

1604.14.90

muut

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

1604.15

makrillit:

1604.15.10

jäädytetyt

Kalatalous

A*

1604.15.20

ilmanpitävissä metallipakkauksissa, jäädyttämättömät

Kalatalous

A*

1604.15.90

muut

Kalatalous

A*

1604.16

sardelli (aito anjovis)

Kalatalous

A*

1604.17

ankeriaat:

1604.17.10

jäädytetyt

Kalatalous

C*

1604.17.90

muut

Kalatalous

A*

1604.19

muut:

1604.19.10

jäädytetyt

Kalatalous

C*

1604.19.20

piikkimakrilli (Trachurus trachurus), ilmanpitävissä metalli
pakkauksissa, jäädyttämättömät

Kalatalous

A*

1604.19.90

muut

Kalatalous

A*

1604.20

muut kalavalmisteet ja -säilykkeet:

1604.20.10

kalatahna

Kalatalous

A*

1604.20.20

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1604.20.30

muut sardellit

Kalatalous

A*

1604.20.35

muut sardiinit (Sardinops spp. ja Sardinella spp.), murs
keena tai jauhettuna, ihmisravinnoksi soveltuvat, ilmanpi
tävissä pakkauksissa

Kalatalous

A*

1604.20.40

muut sardiinit (Sardinops spp.), makrilli ja piikkimakrilli
(Trachurus trachurus), ilmanpitävissä pakkauksissa

Kalatalous

A*

1604.20.80

muut, jäädytetyt

Kalatalous

C*

1604.20.90

muut

Kalatalous

A*

1604.3

kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

1604.31

kaviaari

Kalatalous

A*

1604.32

kaviaarinkorvikkeet

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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16.05

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangatto
mat, valmistetut tai säilötyt:

1605.10

taskuravut:

1605.10.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.10.80

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.10.90

muut

Kalatalous

A*

1605.2

katkaravut:

1605.21

muissa kuin ilmanpitävissä pakkauksissa:

1605.21.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.21.90

muut

Kalatalous

A*

1605.29

muut:

1605.29.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.29.90

muut

Kalatalous

A*

1605.30

hummerit:

1605.30.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.30.90

muut

Kalatalous

A*

1605.40

muut äyriäiset:

1605.40.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.40.80

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.40.90

muut

Kalatalous

A*

1605.5

nilviäiset:

1605.51

osterit:

1605.51.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.51.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.51.90

muut

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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1605.52

kampasimpukat, myös kuningatarkampasimpukat:

1605.52.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.52.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.52.90

muut

Kalatalous

A*

1605.53

sinisimpukat:

1605.53.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.53.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.53.90

muut

Kalatalous

A*

1605.54

seepiat ja kalmarit:

1605.54.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.54.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.54.90

muut

Kalatalous

A*

1605.55

meritursaat:

1605.55.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.55.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.55.90

muut

Kalatalous

A*

1605.56

venussimpukat, sydänsimpukat ja arkkisimpukat:

1605.56.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.56.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.56.90

muut

Kalatalous

A*

1605.57

merikorvat:

1605.57.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.57.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.57.90

muut

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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1605.58

etanat, ei kuitenkaan rantakotilot:

1605.58.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.58.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.58.90

muut

Kalatalous

A*

1605.59

muut:

1605.59.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.59.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.59.90

muut

Kalatalous

A*

1605.6

muut vedessä elävät selkärangattomat:

1605.61

merimakkarat:

1605.61.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.61.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.61.90

muut

Kalatalous

A*

1605.62

merisiilit:

1605.62.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.62.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.62.90

muut

Kalatalous

A*

1605.63

meduusat:

1605.63.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

1605.63.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.63.90

muut

Kalatalous

A*

1605.69

muut:

1605.69.10

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Kalatalous

A*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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1605.69.20

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Kalatalous

A*

1605.69.90

muut

Kalatalous

A*

17.01

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakka
roosi, jähmeät:

1701.1

lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri:

1701.12

juurikassokeri

Maatalous

X

1701.13

tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa tarkoitettu
ruokosokeri

Maatalous

X

1701.14

muu ruokosokeri

Maatalous

X

1701.9

muu:

1701.91

lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Maatalous

X

1701.99

muu

Maatalous

X

17.02

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, mal
toosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä
maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keino
tekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitet
tuna; sokeriväri:

1702.1

laktoosi ja laktoosisiirappi:

1702.11

laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna vä
hintään 99 prosenttia kuiva-aineen painosta

Maatalous

A

1702.19

muut

Maatalous

A

1702.20

vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

Maatalous

A

1702.30

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoo
sia tai joissa sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuiva
painosta

Maatalous

A

1702.40

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähin
tään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia
kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

Maatalous

A

1702.50

kemiallisesti puhdas fruktoosi

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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1702.60

muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia
enemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan
inverttisokeri

Maatalous

A

1702.90

muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirap
piseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapai
nosta

Maatalous

A

17.03

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi:

1703.10

ruokosokerimelassi

Maatalous

A

1703.90

muut

Maatalous

A

17.04

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoi
nen suklaa):

1704.10

purukumi, myös sokerilla kuorrutettu

Maatalous

X

1704.90

muut

Maatalous

25 %

1801.00

Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut

Maatalous

A

1802.00

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet

Maatalous

A

18.03

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu:

1803.10

josta rasvaa ei ole poistettu

Maatalous

A

1803.20

josta rasva on joko kokonaan tai osittain poistettu

Maatalous

A

1804.00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

Maatalous

A

1805.00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön

Maatalous

A

18.06

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet:

1806.10

kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä

Maatalous

A

1806.20

muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä
tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina
tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
2 kg:

1806.20.10

Suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

1806.20.90

muut

1806.3

muut, levyinä, tankoina tai patukoina:

1806.31

täytetyt

Maatalous

A

1806.32

täyttämättömät

Maatalous

A

1806.90

muut

Maatalous

A

19.01

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista
jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta teh
dyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota
tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täy
sin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumat
tomat nimikkeiden 04.01–04.04 tuotteista tehdyt elintar
vikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa
sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvatto
masta aineesta laskettuna:

1901.10

pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyynti
pakkauksissa

Maatalous

A

1901.20

seokset ja taikinat, nimikkeen 19.05 leipomatuotteiden
valmistukseen tarkoitetut

Maatalous

A

1901.90

muut:

1901.90.10

maissijauho

Maatalous

A

1901.90.20

perinteinen afrikkalainen olutjauhe siten kuin se määritel
lään 19 ryhmän 1 lisähuomautuksessa

Maatalous

X

1901.90.30

maitojauhesekoitukset, jotka sisältävät rasvattomana vä
hintään 30 painoprosenttia maitoproteiinia

Maatalous

X

ex1901.90

muut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino vähin
tään 5 kg

Maatalous

H*

1901.90.90

muut

Maatalous

X

19.02

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:

1902.1

kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täy
tetty eikä muullakaan tavalla valmistettu:

1902.11

munaa sisältävät

Maatalous

A

1902.19

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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1902.20

täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla
tavalla valmistetut:

1902.20.10

lihalla täytetyt

Maatalous

A

1902.20.20

kalalla, äyriäisillä tai nilviäisillä täytetyt

Maatalous

A

1902.20.90

muut

Maatalous

A

1902.30

muut makaronivalmisteet

Maatalous

A

1902.40

couscous:

1902.40.10

valmistamaton

Maatalous

A

1902.40.90

muu

Maatalous

A

1903.00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet,
hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai
niiden kaltaisessa muodossa

Maatalous

A

19.04

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla
tehdyt 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:

1904.10

viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla teh
dyt elintarvikevalmisteet

Maatalous

A

1904.20

paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamattomien vil
jahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisute
tun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet:

1904.20.10

myslin kaltaiset valmisteet, jotka perustuvat paahtamatto
miin viljahiutaleisiin

Maatalous

A

1904.20.90

muut

Maatalous

A

1904.30

bulgurvehnä

Maatalous

A

1904.90

muut:

1904.90.10

riisivalmisteet

Maatalous

A

1904.90.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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19.05

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (bis
cuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaa
kaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset sovel
tuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja
niiden kaltaiset tuotteet:

1905.10

näkkileipä

Maatalous

A

1905.20

maustekakut

Maatalous

A

1905.3

makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja
vohvelikeksit:

1905.31

makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits)

Maatalous

A

1905.32

vohvelit ja vohvelikeksit

Maatalous

A

1905.40

korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuot
teet

Maatalous

A

1905.90

muut:

1905.90.10

gluteenia sisältävä leipä

Maatalous

A

1905.90.20

ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat
farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja nii
den kaltaiset tuotteet

Maatalous

A

1905.90.30

korppujauho

Maatalous

A

1905.90.40

tumma leipä (valmistettu taikinasta, joka koostuu tum
mista vehnäjauhoista ja vedestä ja mahdollisesti muista ai
neksista ja joka on hiivalla fermentoitu tai muulla tavoin
nostatettu, paistettu minkä tahansa kokoiseksi ja muotoi
seksi)

Maatalous

A

1905.90.90

muut

Maatalous

A

20.01

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kas
vikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

2001.10

kurkut

Maatalous

A

2001.90

muut:

2001.90.10

oliivit

Maatalous

A

2001.90.20

kepasipulit

Maatalous

A

2001.90.30

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Maatalous

A

2001.90.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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20.02

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmiste
tut tai säilötyt tomaatit:

2002.10

kokonaiset tai paloitellut tomaatit:

2002.10.10

jäädytetyt (ei kuitenkaan valmisateriat)

Maatalous

A

2002.10.80

muut, ilmanpitävissä metallipakkauksissa

Maatalous

A

2002.10.90

muut

Maatalous

A

2002.90

muut

Maatalous

A

20.03

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmiste
tut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit):

2003.10

Agaricus-sukuiset sienet:

2003.10.10

jäädytetyt (ei kuitenkaan valmisateriat)

Maatalous

A

2003.10.90

muut

Maatalous

A

2003.90

muut:

2003.90.05

multasienet (tryffelit)

Maatalous

A

2003.90.10

jäädytetyt (ei kuitenkaan valmisateriat)

Maatalous

A

2003.90.90

muut

Maatalous

A

20.04

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmiste
tut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin ni
mikkeen 20.06 tuotteet:

2004.10

perunat:

2004.10.10

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

Maatalous

A

2004.10.20

perunalastut tai ranskalaiset perunat

Maatalous

A

2004.10.90

muut

Maatalous

A

2004.90

muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2004.90.10

keräkaali, kurkut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2004.90.20

herneet (Pisum sativum), pavut (Vigna spp. ja Phaseolus
spp.) ja linssit eli kylvövirvilät

Maatalous

A

2004.90.30

oliivit

Maatalous

A

2004.90.40

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Maatalous

A

2004.90.90

muut

Maatalous

A

20.05

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmiste
tut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut
kuin nimikkeen 20.06 tuotteet:

2005.10

homogenoidut kasvikset:

2005.10.10

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2005.10.90

muut

Maatalous

A

2005.20

perunat:

2005.20.10

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

Maatalous

A

2005.20.90

muut

Maatalous

A

2005.40

herneet (Pisum sativum):

2005.40.10

hienoista tai karkeista jauhoista tehdyt elintarvikevalmis
teet, jollaisia käytetään pikkulasten ruokana, dieettitarkoi
tuksiin tai ruoanlaittoon

Maatalous

A

2005.40.90

muut

Maatalous

A

2005.5

pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.):

2005.51

silvityt pavut

Maatalous

A

2005.59

muut

Maatalous

A

2005.60

parsa

Maatalous

A

2005.70

oliivit

Maatalous

A

2005.80

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Maatalous

A

2005.9

muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2005.91

bambunidut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2005.99

muut:

2005.99.1

pikkelsit, sinappi, chutney ja niiden kaltaiset tuotteet:

2005.99.11

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2005.99.12

muut

Maatalous

A

2005.99.2

linssit eli kylvövirvilät, kurkut:

2005.99.21

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2005.99.22

muut

Maatalous

A

2005.99.3

hapankaali:

2005.99.31

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

2005.99.32

muu

Maatalous

A

2005.99.9

muut:

2005.99.91

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2005.99.99

muut

Maatalous

A

2006.00

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvik
set, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvino
sat:

2006.00.10

kandeeratut kuoret

Maatalous

A

2006.00.20

kandeeratut hedelmät

Maatalous

A

2006.00.30

valellut tai lasitetut kirsikat

Maatalous

A

2006.00.40

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Maatalous

A

2006.00.90

muut

Maatalous

A

20.07

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaa
tit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinä
pastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta si
sältävät:

2007.10

homogenoidut valmisteet

Maatalous

A

2007.9

muut:

2007.91

sitrushedelmistä valmistetut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

Maatalous

A

2007.99

muut

20.08

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät
ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta
makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulu
mattomat:

2008.1

pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden se
koitukset:

2008.11

maapähkinät:

2008.11.10

maapähkinävoi

Maatalous

A

2008.11.20

paahdetut maapähkinät

Maatalous

A

2008.11.90

muut

Maatalous

A

2008.19

muut, myös sekoitukset

Maatalous

A

2008.20

ananakset

Maatalous

A

2008.30

sitrushedelmät

Maatalous

A

2008.40

päärynät

Maatalous

A

2008.50

aprikoosit

Maatalous

A

2008.60

kirsikat

Maatalous

A

2008.70

persikat, myös nektariinit

Maatalous

A

2008.80

mansikat

Maatalous

A

2008.9

muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen
2008.19 kuuluvat:

2008.91

palmunsydämet

Maatalous

A

2008.93

karpalot (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja
puolukat (Vaccinium vitis-idaea)

Maatalous

A

2008.97

sekoitukset

Maatalous

A

2008.99

muut:

2008.99.40

tamarindit

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2008.99.50

inkivääri, sokeriliemeen säilöttynä, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen paino vähintään 45 kg

Maatalous

A

2008.99.60

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

Maatalous

A

2008.99.90

muut

Maatalous

A

20.09

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedel
mämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja
kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävät:

2009.1

appelsiinimehu:

2009.11

jäädytetty

Maatalous

A

2009.12

jäädyttämätön, Brix-arvo enintään 20

Maatalous

A

2009.19

muut

Maatalous

A

2009.2

greippi- tai pomelomehu:

2009.21

Brix-arvo enintään 20

Maatalous

A

2009.29

muut

Maatalous

A

2009.3

muun sitrushedelmän mehu:

2009.31

Brix-arvo enintään 20

Maatalous

A

2009.39

muut

Maatalous

A

2009.4

ananasmehu:

2009.41

Brix-arvo enintään 20

Maatalous

A

2009.49

muu

Maatalous

A

2009.50

tomaattimehu

Maatalous

A

2009.6

viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu
”grape must”):

2009.61

Brix-arvo enintään 30

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

2009.69

muu

2009.7

omenamehu:

2009.71

Brix-arvo enintään 20

Maatalous

A

2009.79

muu

Maatalous

A

2009.8

muun hedelmän tai kasviksen mehu:

2009.81

karpalon (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja
puolukan (Vaccinium vitis-idaea) mehu:

2009.81.10

tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tämätön, Brix-arvo enintään 45

Maatalous

A

2009.81.90

muu

Maatalous

A

2009.89

muut:

2009.89.10

kiivimehu, tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeutus
ainetta sisältämätön, Brix-arvo enintään 60

Maatalous

A

2009.89.20

granaattiomenamehu, tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämätön, Brix-arvo enintään 60

Maatalous

A

2009.89.30

kirsikkamehu, tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta sisältämätön, Brix-arvo enintään 60

Maatalous

A

2009.89.40

passiohedelmämehu, tiivistetty, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämätön, Brix-arvo enintään 45

Maatalous

A

2009.89.50

muut hedelmämehut

Maatalous

A

2009.89.60

kasvismehut

Maatalous

A

2009.90

sekamehu:

2009.90.10

hedelmämehut

Maatalous

A

2009.90.20

kasvismehut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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21.01

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näi
hin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat
valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kah
vinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

2101.1

kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin,
esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmis
teet:

2101.11

uutteet, esanssit ja tiivisteet:

2101.11.10

paahdettu, jauhettu kahvi, kasvirasvoja sisältävä

Maatalous

A

2101.11.90

muut

Maatalous

A

2101.12

uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet
tai kahviin perustuvat valmisteet:

2101.12.10

paahdettu, jauhettu kahvi, kasvirasvoja sisältävä

Maatalous

A

2101.12.90

muut

Maatalous

A

2101.20

tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uut
teisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen
perustuvat valmisteet

Maatalous

A

2101.30

paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet
sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

2101.30.10

paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet

Maatalous

A

2101.30.90

muut

Maatalous

A

21.02

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen);
muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuiten
kaan nimikkeen 30.02 rokotteet); valmistetut leivinjau
heet:

2102.10

elävä eli aktiivinen hiiva

Maatalous

A

2102.20

kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset
mikro-organismit

Maatalous

A

2102.30

valmistetut leivinjauheet

Maatalous

A

21.03

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita
olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

2103.10

soijakastike

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

2103.20

tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

2103.30

sinappijauho ja valmistettu sinappi:

2103.30.1

sinappijauho:

2103.30.11

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

2103.30.12

muu

Maatalous

A

2103.30.2

valmistettu sinappi:

2103.30.21

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

2103.30.22

muu

Maatalous

A

2103.90

muut:

2103.90.10

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; hienoista tai karkeista
jauhoista, rouheista tai mallasuutteesta valmistetut

Maatalous

A

2103.90.90

muut

Maatalous

A

21.04

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoi
dut sekoitetut elintarvikevalmisteet:

2104.10

keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten:

2104.10.10

valmisteet keittoja ja liemiä varten

Maatalous

A

2104.10.20

muut, jauheena tai kiinteässä tai muussa tiivistetyssä muo
dossa

Maatalous

A

2104.10.90

muut

Maatalous

A

2104.20

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Maatalous

A

2105.00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet,
myös kaakaota sisältävät:

2105.00.10

Jäätelö, kaakaota tai lisättyä sokeria sisältämätön

Maatalous

K*

2105.00.20

Jäätelö, kaakaota tai lisättyä sokeria sisältävä

Maatalous

K*

2105.00.90

muut

Maatalous

K*

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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21.06

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

2106.10

proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

2106.10.10

soijaproteiinitiivisteet, jauheena, kuiva-aineen proteiinipi
toisuus suurempi kuin 65 %

Maatalous

A

2106.10.90

muut

Maatalous

A

2106.90

muut:

2106.90.17

disakkaridittomat pikkulasten ruoat, jauheena

Maatalous

A

2106.90.25

siirapit (ei kuitenkaan hedelmämehuihin perustuvat)

Maatalous

A

2106.90.35

makeutusaineet (ei kuitenkaan sakkariiniin perustuvat)

Maatalous

A

2106.90.50

kemikaalien ja elintarvikkeiden seokset, jollaisia käytetään
ihmisravinnon valmistukseen

Maatalous

A

2106.90.67

alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään
juomien valmistukseen, muut kuin hyvänhajuisiin aine
isiin perustuvat

Maatalous

A

2106.90.69

juomapillit, aromivalmisteita sisältävät

Maatalous

A

2106.90.90

muut

Maatalous

A

22.01

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hii
lihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi:

2201.10

kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi

Maatalous

A

2201.90

muu

Maatalous

A

22.02

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä so
keria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja
muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen
20.09 hedelmä- ja kasvismehut:

2202.10

vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä so
keria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu:

2202.10.10

enintään 2,5 litraa vetävissä suljetuissa astioissa (ei kuiten
kaan kokoonpantavissa muoviputkiloissa oleva)

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

2202.10.90

muu

2202.90

muu:

2202.90.20

enintään 2,5 litraa vetävissä suljetuissa astioissa (ei kuiten
kaan kokoonpantavissa muoviputkiloissa oleva eikä mai
toon perustuva)

Maatalous

A

2202.90.90

muut

Maatalous

A

2203.00

Mallasjuomat:

2203.00.05

perinteinen afrikkalainen olut siten kuin se määritellään
22 ryhmän 1 lisähuomautuksessa

Maatalous

A

2203.00.90

muut

Maatalous

A

22.04

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini;
rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkee
seen 20.09 kuuluva:

2204.10

kuohuviini

Maatalous

A

2204.2

muu viini; rypäleen puristemehu (grape must), jonka käy
minen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä:

2204.21

enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2204.21.30

rypäleen puristemehu (grape must), jonka käyminen on
estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä

Maatalous

A

2204.21.4

väkevöimätön viini:

2204.21.41

alkoholipitoisuus vähintään 4,5 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 16,5 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2204.21.42

muut

Maatalous

A

2204.21.5

väkevä viini:

2204.21.51

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 22 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2204.21.52

muut

Maatalous

A

2204.29

muut:

2204.29.30

rypäleen puristemehu (grape must), jonka käyminen on
estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2204.29.4

väkevöimätön viini:

2204.29.41

alkoholipitoisuus vähintään 4,5 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 16,5 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2204.29.42

muut

Maatalous

A

2204.29.5

väkevä viini:

2204.29.51

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 22 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2204.29.52

muut

Maatalous

A

2204.30

muu rypäleen puristemehu (grape must)

Maatalous

A

22.05

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini,
joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla:

2205.10

enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2205.10.10

kuohuva

Maatalous

A

2205.10.2

väkevöimätön:

2205.10.21

alkoholipitoisuus vähintään 4,5 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2205.10.22

muut

Maatalous

A

2205.10.3

väkevä:

2205.10.31

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 22 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2205.10.32

muut

Maatalous

A

2205.90

muut:

2205.90.2

väkevöimätön:

2205.90.21

alkoholipitoisuus vähintään 4,5 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 15 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2205.90.22

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2205.90.3

väkevä:

2205.90.31

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 22 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2205.90.32

muut

Maatalous

A

2206.00

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri,
päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juo
mien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juo
mien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle
kuulumattomat:

2206.00.05

kuohuvat hedelmäjuomat ja kuohuva sima

Maatalous

A

2206.00.15

perinteinen afrikkalainen olut siten kuin se määritellään
22 ryhmän 1 lisähuomautuksessa

Maatalous

A

2206.00.17

muut käymisen avulla valmistetut juomat, väkevöimättö
mät, alkoholipitoisuus enintään 2,5 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2206.00.19

muut käymisen avulla mallastamattomista viljanjyvistä
valmistetut juomat, väkevöimättömät, alkoholipitoisuus
vähintään 2,5 tilavuusprosenttia, mutta enintään 9 tila
vuusprosenttia

Maatalous

A

2206.00.81

muut käymisen avulla valmistetut omena- ja päärynäjuo
mat, väkevöimättömät, alkoholipitoisuus vähintään 2,5 ti
lavuusprosenttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2206.00.82

muut käymisen avulla valmistetut hedelmäjuomat, myös
hedelmien ja hunajan käymistuotteesta saatujen käymisen
avulla valmistettujen hedelmäjuomien sekoitukset, väke
vöimättömät, alkoholipitoisuus vähintään 2,5 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2206.00.83

muut käymisen avulla valmistetut omena- ja päärynäjuo
mat, väkevöidyt, alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuus
prosenttia, mutta enintään 23 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2206.00.84

muut käymisen avulla valmistetut hedelmäjuomat, myös
hedelmien ja hunajan käymistuotteesta saatujen käymisen
avulla valmistettujen hedelmäjuomien sekoitukset, väke
vöidyt, alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia,
mutta enintään 23 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2206.00.85

muut käymisen avulla valmistettujen hedelmäjuomien tai
siman ja alkoholittomien juomien sekoitukset, väkevöi
mättömät, alkoholipitoisuus vähintään 2,5 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2206.00.87

muut käymisen avulla valmistettujen hedelmäjuomien tai
siman ja alkoholittomien juomien sekoitukset, väkevöidyt,
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 23 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

2206.00.90

muut

22.07

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus
vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialko
holi (etanoli) ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä
riippumatta:

2207.10

denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus
vähintään 80 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2207.20

denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu vä
kiviina, väkevyydestä riippumatta

Maatalous

A

22.08

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus
pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuo
mat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

2208.20

väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuk
sen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut:

2208.20.10

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

2208.20.90

muut

Maatalous

A

2208.30

viski:

2208.30.10

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

2208.30.90

muu

Maatalous

A

2208.40

Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmis
tettu tislaamalla käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita:

2208.40.10

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

2208.40.90

muu

Maatalous

A

2208.50

gini ja genever:

2208.50.10

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

2208.50.90

muu

Maatalous

A

2208.60

votka:

2208.60.10

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Maatalous

A

2208.60.90

muu

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2208.70

liköörit:

2208.70.2

enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2208.70.21

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 23 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2208.70.22

muut

Maatalous

A

2208.70.9

muut:

2208.70.91

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 23 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2208.70.92

muut

Maatalous

A

2208.90

muut:

2208.90.2

enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2208.90.21

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 23 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2208.90.22

muut

Maatalous

A

2208.90.9

muut:

2208.90.91

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia, mutta
enintään 23 tilavuusprosenttia

Maatalous

A

2208.90.92

muut

Maatalous

A

2209.00

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet

Maatalous

A

23.01

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäi
sistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmis
tetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja
pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

2301.10

lihasta tai muista eläimenosista valmistetut jauhot, jauheet
ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet:

2301.10.10

valaanlihasta peräisin olevat

Maatalous

A

2301.10.90

muut

Maatalous

A

2301.20

kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä
selkärangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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23.02

Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomi
sessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jäte
tuotteet, myös pelleteiksi valmistetut:

2302.10

maissista peräisin olevat

Maatalous

A

2302.30

vehnästä peräisin olevat

Maatalous

X

2302.40

muusta viljasta peräisin olevat

Maatalous

A

2302.50

palkoviljasta peräisin olevat

Maatalous

A

23.03

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset
jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja
muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimoja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut:

2303.10

tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset
jäteaineet

Maatalous

A

2303.20

sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerin
valmistuksen jätteet

Maatalous

A

2303.30

rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

Maatalous

A

2304.00

Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiin
teät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

Maatalous

A

2305.00

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa synty
neet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi val
mistetut

Maatalous

A

23.06

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa
syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelle
teiksi valmistetut, muut kuin nimikkeisiin 23.04 ja 23.05
kuuluvat, jotka ovat peräisin:

2306.10

puuvillansiemenistä

Maatalous

A

2306.20

pellavansiemenistä

Maatalous

A

2306.30

auringonkukansiemenistä

Maatalous

A

2306.4

rapsin- tai rypsinsiemenistä:

2306.41

niukasti erukahappoa sisältävistä rapsin- ja rypsinsieme
nistä

Maatalous

A

2306.49

muut

Maatalous

A

2306.50

kookospähkinöistä tai koprasta

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2306.60

palmunpähkinöistä tai -ytimistä

Maatalous

A

2306.90

muut

Maatalous

A

2307.00

Viinisakka; raaka viinikivi

Maatalous

A

2308.00

Muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasviperäiset jätteet
sekä kasviperäiset jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia käy
tetään eläinten ruokintaan, myös pelleteiksi valmistetut

Maatalous

A

23.09

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

2309.10

koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa:

2309.10.10

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

2309.10.90

muut

Maatalous

A

2309.90

muut:

2309.90.10

makeutettu rehu

Maatalous

A

2309.90.15

äyriäistenrehuksi tarkoitetut valmisteet; lohenrehuksi tar
koitetut valmisteet

Maatalous

A

2309.90.20

täydennysrehut (ei kuitenkaan maidonvastikkeet), lisättyjä
antibiootteja sisältävät

Maatalous

A

2309.90.30

täydennysrehut, lisättyä melengestroliasetaattia sisältävät

Maatalous

A

2309.90.35

täydennysrehut, vähintään 40 painoprosenttia koliiniklori
dia sisältävät

Maatalous

A

2309.90.40

sini- eli rehumailasmehusta (alfalfamehusta) saadut pro
teiinitiivisteet

Maatalous

A

2309.90.50

palmurasvahapon kalsiumsuolat

Maatalous

A

2309.90.60

täydennysrehut, furatsolidonia sisältävät

Maatalous

A

2309.90.65

täydennysrehut, vähintään 40 painoprosenttia lysiiniä si
sältävät, myös lisättyjä antibiootteja tai lisättyä melenge
stroliasetaattia sisältävät

Maatalous

A

2309.90.70

yksittäiset vitamiinit ja niiden johdannaiset, antioksidan
teilla tai paakkuuntumisenestoaineilla stabiloidut

Maatalous

A

2309.90.75

raktopamiinia sisältävät valmisteet

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1332

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

2309.90.77

vähintään 85 painoprosenttia metioniinia sisältävät val
misteet

Maatalous

A

2309.90.80

kalaliimavesi

Maatalous

A

2309.90.9

muut:

2309.90.91

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2309.90.92

muut

Maatalous

A

24.01

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet:

2401.10

riipimätön tupakka

Maatalous

A

2401.20

osittain tai kokonaan riivitty tupakka

Maatalous

A

2401.30

tupakanjätteet

Maatalous

A

24.02

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pik
kusikarit ja savukkeet:

2402.10

tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit:

2402.10.10

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2402.10.90

muut

Maatalous

A

2402.20

tupakkaa sisältävät savukkeet:

2402.20.10

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2402.20.90

muut

Maatalous

A

2402.90

muut:

2402.90.1

tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit ja pikkusikarit:

2402.90.12

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2402.90.14

muut

Maatalous

A

2402.90.2

tupakankorvikkeesta valmistetut savukkeet:

2402.90.22

Sveitsistä tuodut

Maatalous

X

2402.90.24

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

24.03

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakan
korvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka;
tupakkauutteet ja -esanssit:

2403.1

piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankor
viketta, sen määrästä riippumatta:

2403.11

tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa tarkoitettu ve
sipiipputupakka

2403.19

muut:

2403.19.10

piipputupakka, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino
enintään 5 kg

Maatalous

A

2403.19.20

muu piipputupakka

Maatalous

A

2403.19.30

savuketupakka

Maatalous

A

2403.9

muut:

2403.91

”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka;

2403.91.10

Sveitsistä tuotu

Maatalous

X

2403.91.90

muut

Maatalous

A

2403.99

muut:

2403.99.10

nuuska

Maatalous

A

2403.99.20

tupakkauutteet ja -esanssit

Maatalous

A

2403.99.30

muut savuketupakankorvikkeet

Maatalous

A

2403.99.40

muut piipputupakankorvikkeet

Maatalous

A

2403.99.90

muut

Maatalous

A

2501.00

Suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas
natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuun
tumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisäl
tävänä; merivesi:

2501.00.10

ihmisravinnoksi soveltumaton

Teollisuus

A

2501.00.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1334

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

2502.00

Pasuttamattomat rautapyriitit

Teollisuus

A

2503.00

Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu
eikä kolloidinen rikki

Teollisuus

A

25.04

Luonnongrafiitti:

2504.10

jauheena tai suomuina

Teollisuus

A

2504.90

muu

Teollisuus

A

25.05

Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty, ei kuitenkaan
26 ryhmän metallipitoinen hiekka:

2505.10

kvartsihiekka

Teollisuus

A

2505.90

muu

Teollisuus

A

25.06

Kvartsi (muu kuin luonnonhiekka); kvartsiitti, myös kar
keasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla ta
valla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappa
leiksi tai laatoiksi:

2506.10

kvartsi

Teollisuus

A

2506.20

kvartsiitti

Teollisuus

A

2507.00

Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet, myös kalsinoidut

Teollisuus

A

25.08

Muut savet (ei kuitenkaan nimikkeen 68.06 paisutettu
savi), andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti, myös kalsinoi
dut; mulliitti; samotti ja dinasmaa:

2508.10

bentoniitti

Teollisuus

A

2508.30

tulenkestävä savi (fire-clay)

Teollisuus

A

2508.40

muut savet

Teollisuus

A

2508.50

andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti

Teollisuus

A

2508.60

mulliitti

Teollisuus

A

2508.70

samotti ja dinasmaa

Teollisuus

A

2509.00

Liitu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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25.10

Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaa
tit ja fosfaattiliitu:

2510.10

jauhamattomat

Teollisuus

A

2510.20

jauhetut

Teollisuus

A

25.11

Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä): luonnon barium
karbonaatti (viteriitti), myös kalsinoitu, ei kuitenkaan ni
mikkeen 28.16 bariumoksidi:

2511.10

luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä)

Teollisuus

A

2511.20

luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti)

Teollisuus

A

2512.00

Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli ja diato
miitti) ja niiden kaltaiset piipitoiset maalajit, joiden suh
teellinen näennäistiheys on enintään 1, myös kalsinoidut

Teollisuus

A

25.13

Hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja
muut luonnon hioma-aineet, myös lämpökäsitellyt:

2513.10

hohkakivi

Teollisuus

A

2513.20

smirgeli, luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut
luonnon hioma-aineet

Teollisuus

A

2514.00

Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaa
malla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön
muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:

Teollisuus

A

25.15

Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian gra
niitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka
suhteellinen näennäistiheys on vähintään 2,5, sekä alabas
teri, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai
muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi
kappaleiksi tai laatoiksi:

2515.1

marmori ja travertiini:

2515.11

raaka tai karkeasti lohkottu

Teollisuus

A

2515.12

ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakai
teen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

Teollisuus

A

2515.20

Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muisto
merkki- ja rakennuskalkkikivi; alabasteri

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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25.16

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muisto
merkki- ja rakennuskivi, myös karkeasti lohkottu tai aino
astaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen
tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:

2516.1

graniitti:

2516.11

raaka tai karkeasti lohkottu

Teollisuus

A

2516.12

ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakai
teen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

Teollisuus

A

2516.20

hiekkakivi

Teollisuus

A

2516.90

muu muistomerkki- ja rakennuskivi

Teollisuus

A

25.17

Pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia taval
lisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämi
seen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mu
kulakivi ja piikivi, myös lämpökäsitellyt; kuonasta tai sen
kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu sepeli, myös jos
siinä on nimikkeen ensimmäisessä osassa tarkoitettuja ai
neita; tervasepeli; nimikkeen 25.15 tai 25.16 kivilajeista
saadut rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt:

2517.10

pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia taval
lisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämi
seen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mu
kulakivi ja piikivi, myös lämpökäsitellyt

Teollisuus

A

2517.20

kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu
sepeli, myös jos siinä on alanimikkeessä 2517.10 tarkoi
tettuja aineita

Teollisuus

A

2517.30

tervasepeli

Teollisuus

A

2517.4

nimikkeen 25.15 tai 25.16 kivilajeista saadut rouheet, si
rut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt:

2517.41

marmorista saadut

Teollisuus

A

2517.49

muista kivilajeista saadut

Teollisuus

A

25.18

Dolomiitti, myös kalsinoitu tai sintrattu, myös karkeasti
lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla suo
rakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi
leikattu; dolomiittisullomassa:

2518.10

kalsinoimaton ja sintraamaton (raaka) dolomiitti

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2518.20

kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti

Teollisuus

A

2518.30

dolomiittisullomassa

Teollisuus

A

25.19

luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti); sulatettu
magnesiumoksidi (magnesia); perkipoltettu (sintrattu)
magnesiumoksidi, myös jos siinä on vähäisiä määriä
muita ennen sintrausta lisättyjä oksideja; muu magnesiu
moksidi, myös puhdas:

2519.10

luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti)

Teollisuus

A

2519.90

muut

Teollisuus

A

25.20

Kipsikivi; anhydriitti; kipsi (kipsikiveä tai kalsiumsulfaat
tia), värjäämätön tai värjätty, myös vähäisiä kiihdytin- tai
hidastinmääriä sisältävä:

2520.10

Kipsikivi; anhydriitti

Teollisuus

A

2520.20

kipsi

Teollisuus

A

2521.00

Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään kalkin tai
sementin valmistukseen

Teollisuus

A

25.22

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen
kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen 28.25 kalsiumoksidi ja
-hydroksidi:

2522.10

sammuttamaton kalkki

Teollisuus

A

2522.20

sammutettu kalkki

Teollisuus

A

2522.30

hydraulinen kalkki

Teollisuus

A

25.23

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti
sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty
tai klinkkereinä:

2523.10

sementtiklinkkerit

Teollisuus

A

2523.2

portlandsementti:

2523.21

valkosementti, myös keinotekoisesti värjätty

Teollisuus

A

2523.29

muu

Teollisuus

A

2523.30

aluminaattisementti

Teollisuus

A

2523.90

muu hydraulinen sementti

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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25.24

Asbesti:

2524.10

krokidoliitti:

2524.10.10

krysotiili

Teollisuus

A

2524.10.90

muu

Teollisuus

A

2524.90

muut:

2524.90.01

aktinoliitti

Teollisuus

A

2524.90.02

antofylliitti

Teollisuus

A

2524.90.03

amosiitti

Teollisuus

A

2524.90.04

tremoliitti

Teollisuus

A

2524.90.90

muut

Teollisuus

A

25.25

Kiille, myös säännöttöminä lehtisinä; kiillejätteet:

2525.10

raaka kiille ja säännöttömiksi levyiksi tai lehtisiksi loh
kottu kiille

Teollisuus

A

2525.20

kiillejauhe

Teollisuus

A

2525.30

kiillejätteet

Teollisuus

A

25.26

Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan
sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai ne
liön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi; talkki:

2526.10

murskaamattomat ja jauhamattomat

Teollisuus

A

2526.20

murskatut tai jauhetut

Teollisuus

A

2528.00

Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoidut), ei
kuitenkaan luonnonsuolaliuoksista erotetut; luonnonboo
rihappo, jossa on boorihappoa (H3BO3) enintään 85 pro
senttia kuiva-aineen painosta

Teollisuus

A

25.29

Maasälpä; leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti; fluorisälpä:

2529.10

maasälpä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2529.2

fluorisälpä:

2529.21

jossa on enintään 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia

Teollisuus

A

2529.22

jossa on enemmän kuin 97 painoprosenttia kalsiumfluo
ridia

Teollisuus

A

2529.30

leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti

Teollisuus

A

25.30

Muualle kuulumattomat kivennäisaineet:

2530.10

vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamattomat

Teollisuus

A

2530.20

kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaatit)

Teollisuus

A

2530.90

muut

Teollisuus

A

26.01

Rautamalmit ja -rikasteet, myös pasutetut rautapyriitit:

2601.1

rautamalmit ja -rikasteet, ei kuitenkaan pasutetut rautapy
riitit:

2601.11

agglomeroimattomat

Teollisuus

A

2601.12

agglomeroidut

Teollisuus

A

2601.20

pasutetut rautapyriitit

Teollisuus

A

2602.00

Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaa
nimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20
prosenttia kuiva-aineen painosta

Teollisuus

A

2603.00

Kuparimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2604.00

Nikkelimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2605.00

Kobolttimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2606.00

Alumiinimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2607.00

Lyijymalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2608.00

Sinkkimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2609.00

Tinamalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2610.00

Kromimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

2611.00

Volframimalmit ja -rikasteet

26.12

Uraani- ja toriummalmit ja -rikasteet:

2612.10

uraanimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2612.20

toriummalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

26.13

Molybdeenimalmit ja -rikasteet:

2613.10

pasutetut

Teollisuus

A

2613.90

muut

Teollisuus

A

2614.00

Titaanimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

26.15

Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit ja -ri
kasteet:

2615.10

zirkoniummalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2615.90

muut

Teollisuus

A

26.16

Jalometallimalmit ja -rikasteet:

2616.10

hopeamalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2616.90

muut

Teollisuus

A

26.17

Muut malmit ja rikasteet:

2617.10

antimonimalmit ja -rikasteet

Teollisuus

A

2617.90

muut

Teollisuus

A

2618.00

Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyvästetty
kuona (kuonahiekka)

Teollisuus

A

2619.00

Kuona (muu kuin jyvästetty kuona), hehkuhilse ja muut
raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät jätteet

Teollisuus

A

26.20

Kuonat, tuhka ja jätteet (muut kuin raudan tai teräksen
valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja, arseenia tai
niiden yhdisteitä:

2620.1

joissa on pääasiallisesti sinkkiä:

2620.11

kovasinkki

Teollisuus

A

2620.19

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2620.2

joissa on pääasiallisesti lyijyä:

2620.21

lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenesto
aineseosten lietteet

Teollisuus

A

2620.29

muut

Teollisuus

A

2620.30

joissa on pääasiallisesti kuparia

Teollisuus

A

2620.40

joissa on pääasiallisesti alumiinia

Teollisuus

A

2620.60

joissa on arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden sekoi
tuksia ja jollaisia käytetään arseenin tai kyseisten metallien
erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmista
miseen

Teollisuus

A

2620.9

muut:

2620.91

joissa on antimonia, berylliumia, kadmiumia, kromia tai
niiden sekoituksia

Teollisuus

A

2620.99

muut

Teollisuus

A

26.21

Muu kuona ja tuhka, myös merileväntuhka; yhdyskunta
jätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet:

2621.10

yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet

Teollisuus

A

2621.90

muut

Teollisuus

A

27.01

Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiin
teät polttoaineet:

2701.1

kivihiili, myös jauhettu, mutta ei yhteenpuristettu:

2701.11

antrasiitti

Teollisuus

A

2701.12

bituminen kivihiili

Teollisuus

A

2701.19

muu kivihiili

Teollisuus

A

2701.20

briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polt
toaineet

Teollisuus

A

27.02

Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti:

2702.10

ruskohiili, myös jauhettu, mutta ei yhteenpuristettu

Teollisuus

A

2702.20

yhteenpuristettu ruskohiili

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2703.00

Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

Teollisuus

A

2704.00

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puo
likoksi, myös yhteenpuristettu; retorttihiili

Teollisuus

A

2705.00

Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kal
taiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja muut kaasu
maiset hiilivedyt

Teollisuus

A

2706.00

Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäis
terva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. prepa
roitu terva

Teollisuus

A

27.07

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaus
tuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten ai
neosien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattis
ten aineosien paino:

2707.10

bentsoli (bentseeni)

Teollisuus

A

2707.20

toluoli (tolueeni)

Teollisuus

A

2707.30

ksyloli (ksyleenit)

Teollisuus

A

2707.40

naftaleeni

Teollisuus

A

2707.50

muut aromaattiset hiilivetyseokset, joista ASTM D 86
-menetelmän avulla 250 °C:ssa tislattaessa tislautuu vähin
tään 65 tilavuusprosenttia (häviöt mukaan luettuna)

Teollisuus

A

2707.9

muut:

2707.91

kreosoottiöljyt

Teollisuus

A

2707.99

muut:

2707.99.10

fenolit

Teollisuus

A

2707.99.20

tervaöljyt

Teollisuus

A

2707.99.90

muut

Teollisuus

A

27.08

Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäister
vasta saatu:

2708.10

piki

Teollisuus

X

2708.20

pikikoksi

Teollisuus

X

2709.00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at

Teollisuus

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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27.10

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at;
muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineo
sana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä
vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt:

2710.1

maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut
kuin raa'at) ja muualle kuulumattomat valmisteet, joissa
on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, muut kuin
biodieseliä sisältävät ja muut kuin jäteöljyt:

2710.12

kevyet öljyt ja valmisteet:

2710.12.01

lentobensiini, siten kuin se määritellään 1 a lisähuomau
tuksessa

Teollisuus

A

2710.12.02

bensiini, siten kuin se määritellään 1 b lisähuomautuk
sessa

Teollisuus

X

2710.12.07

lentokerosiini, siten kuin se määritellään 1 d lisähuomau
tuksessa

Teollisuus

A

2710.12.09

moottoripetroli, siten kuin se määritellään 1 e lisähuo
mautuksessa

Teollisuus

A

2710.12.15

valaistuspetroli, siten kuin se määritellään 1 f lisähuomau
tuksessa, merkkiaineellinen

Teollisuus

A

2710.12.26

valaistuspetroli, siten kuin se määritellään 1 f lisähuomau
tuksessa, merkkiaineeton

Teollisuus

A

2710.12.30

kevyt polttoöljy, siten kuin se määritellään 1 g lisähuo
mautuksessa

Teollisuus

X

2710.12.35

raskas polttoöljy, siten kuin se määritellään 1 h lisähuo
mautuksessa

Teollisuus

A

2710.12.37

tietyt alifaattiset hiilivetyliuottimet, siten kuin ne määritel
lään 1 ij lisähuomautuksessa, merkkiaineelliset

Teollisuus

A

2710.12.39

tietyt alifaattiset hiilivetyliuottimet, siten kuin ne määritel
lään 1 ij lisähuomautuksessa, merkkiaineettomat

Teollisuus

A

2710.12.40

raskasbensiini, siten kuin se määritellään 1 k lisähuomau
tuksessa

Teollisuus

X

2710.12.45

seostetut alkyleenit

Teollisuus

X

2710.12.47

voitelurasva

Teollisuus

X

2710.12.49

valmistetut voiteluöljyt, vähemmän kuin 5 litraa vetävissä
astioissa

Teollisuus

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2710.12.52

muut valmistetut voiteluöljyt

Teollisuus

X

2710.12.55

valmistetun voiteluöljyn perusöljyt, käytettyä voiteluöljyä
tai muuta öljyä puhdistamalla tuotetut

Teollisuus

X

2710.12.57

muut valmistetun voiteluöljyn perusöljyt

Teollisuus

X

2710.12.60

muuntajaöljy ja kaapeliöljy

Teollisuus

A

2710.12.70

muu sähköeristysöljy tai eristävä öljy

Teollisuus

X

2710.12.80

hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nesteet

Teollisuus

X

2710.12.90

muut

Teollisuus

X

2710.19

muut

Teollisuus

X

2710.20

maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut
kuin raa'at) ja muualle kuulumattomat valmisteet, joissa
on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, biodieseliä si
sältävät, muut kuin jäteöljyt

Teollisuus

X

2710.9

jäteöljyt:

2710.91

polykloorattuja bifenyylejä (PCB), polykloorattuja terfe
nyylejä (PCT) tai polybromattuja bifenyylejä (PBB) sisältä
vät

Teollisuus

X

2710.99

muut:

2710.99.10

jäteöljy siten kuin se on määritelty 3 a huomautuksessa

Teollisuus

X

2710.99.20

jäteöljy siten kuin se on määritelty 3 b huomautuksessa

Teollisuus

X

2710.99.30

muut

Teollisuus

X

27.11

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt:

2711.1

nesteytetyt:

2711.11

luonnonkaasu eli maakaasu

Teollisuus

A

2711.12

propaani

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2711.13

butaanit:

2711.13.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 250 g

Teollisuus

A

2711.13.90

muut

Teollisuus

A

2711.14

eteeni, propeeni, buteeni ja butadieeni

Teollisuus

X

2711.19

muut

Teollisuus

A

2711.2

kaasumaisessa tilassa:

2711.21

luonnonkaasu eli maakaasu

Teollisuus

A

2711.29

muut:

2711.29.10

butaanit, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enin
tään 250 g

Teollisuus

A

2711.29.90

muut

Teollisuus

A

27.12

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu
parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha
ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti
tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjä
tyt:

2712.10

vaseliini:

2712.10.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 5 kg

Teollisuus

A

2712.10.20

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino suurempi kuin
5 kg

Teollisuus

A

2712.20

vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä para
fiini

Teollisuus

X

2712.90

muut:

2712.90.10

parafiini

Teollisuus

X

2712.90.20

mikrokiteinen maaöljyvaha

Teollisuus

X

2712.90.30

montaanivaha

Teollisuus

X

2712.90.50

puristettu parafiini (slack wax)

Teollisuus

X

2712.90.90

muut

Teollisuus

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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27.13

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitu
misista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet:

2713.1

maaöljykoksi:

2713.11

kalsinoimaton

Teollisuus

A

2713.12

kalsinoitu

Teollisuus

A

2713.20

maaöljybitumi

Teollisuus

A

2713.90

muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öl
jyjen jätetuotteet

Teollisuus

A

27.14

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumi
pitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi:

2714.10

bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka

Teollisuus

A

2714.90

muut:

2714.90.10

bitumi ja asfaltti, vähemmän kuin 60 painoprosenttia mi
neraaliainesta sisältävä

Teollisuus

A

2714.90.20

bitumi ja asfaltti, vähintään 60 painoprosenttia mineraali
ainesta sisältävä

Teollisuus

A

2714.90.90

muut

Teollisuus

A

2715.00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, ki
vennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitu
miset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”):

2715.00.10

emulsiot

Teollisuus

A

2715.00.20

mastiksit

Teollisuus

A

2715.00.90

muut

Teollisuus

A

2716.00

Sähköenergia

Teollisuus

A

28.01

Fluori, kloori, bromi ja jodi:

2801.10

kloori

Teollisuus

A

2801.20

jodi

Teollisuus

A

2801.30

fluori; bromi

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2802.00

Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

Teollisuus

A

2803.00

Hiili (kimrööki ja muut, muualle kuulumattomat hiilen
muodot)

Teollisuus

A

28.04

Vety, jalokaasut ja muut epämetallit:

2804.10

vety

Teollisuus

A

2804.2

jalokaasut:

2804.21

argon

Teollisuus

A

2804.29

muut

Teollisuus

A

2804.30

typpi

Teollisuus

A

2804.40

happi

Teollisuus

A

2804.50

boori; telluuri

Teollisuus

A

2804.6

pii:

2804.61

jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia piitä

Teollisuus

A

2804.69

muu

Teollisuus

A

2804.70

fosfori

Teollisuus

A

2804.80

arseeni

Teollisuus

A

2804.90

seleeni

Teollisuus

A

28.05

Alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametallit,
skandium ja yttrium, myös näiden aineiden keskinäiset
seokset ja lejeeringit; elohopea:

2805.1

alkali- ja maa-alkalimetallit:

2805.11

natrium

Teollisuus

A

2805.12

kalsium

Teollisuus

A

2805.19

muut

Teollisuus

A

2805.30

harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, myös näi
den aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit

Teollisuus

A

2805.40

elohopea

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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28.06

kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkki
happo:

2806.10

kloorivety (kloorivetyhappo)

Teollisuus

A

2806.20

klooririkkihappo

Teollisuus

A

2807.00

Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)

Teollisuus

A

2808.00

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

Teollisuus

A

28.09

Difosforipentoksidi; fosforihappo ja polyfosforihapot,
myös kemiallisesti määrittelemättömät:

2809.10

difosforipentoksidi

Teollisuus

A

2809.20

fosforihappo ja polyfosforihapot

Teollisuus

A

2810.00

Boorioksidit; boorihapot

Teollisuus

A

28.11

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epäme
tallien happiyhdisteet:

2811.1

muut epäorgaaniset hapot:

2811.11

fluorivety (fluorivetyhappo)

Teollisuus

A

2811.19

muut:

2811.19.10

syaanivety

Teollisuus

A

2811.19.90

muut

Teollisuus

A

2811.2

muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet:

2811.21

hiilidioksidi

Teollisuus

A

2811.22

piidioksidi

Teollisuus

A

2811.29

muut

Teollisuus

A

28.12

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit:

2812.10

kloridit ja kloridioksidit

2812.10.10

arseenitrikloridi

Teollisuus

A

2812.10.20

karbonyylidikloridi (fosgeeni)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1349

Toimiala

Vaiheluokka

2812.10.30

fosforioksikloridi

Teollisuus

A

2812.10.40

fosforitrikloridi

Teollisuus

A

2812.10.50

fosforipentakloridi

Teollisuus

A

2812.10.60

rikkimonokloridi

Teollisuus

A

2812.10.70

rikkidikloridi

Teollisuus

A

2812.10.80

tionyylikloridi

Teollisuus

A

2812.10.90

muut

Teollisuus

A

2812.90

muut

Teollisuus

A

28.13

Epämetallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi:

2813.10

hiilidisulfidi (rikkihiili)

Teollisuus

A

2813.90

muut

Teollisuus

A

28.14

Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena:

2814.10

vedetön ammoniakki

Teollisuus

A

2814.20

ammoniakin vesiliuos

Teollisuus

A

28.15

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi
(kaustinen kali); natrium- ja kaliumperoksidit:

2815.1

natriumhydroksidi (kaustinen sooda):

2815.11

kiinteä

Teollisuus

X

2815.12

vesiliuoksena (natronlipeä)

Teollisuus

X

2815.20

kaliumhydroksidi (kaustinen kali)

Teollisuus

A

2815.30

natrium- ja kaliumperoksidit

Teollisuus

A

28.16

magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja bariu
moksidit, -hydroksidit ja -peroksidit:

2816.10

magnesiumhydroksidi ja -peroksidi

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1350

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

2816.40

strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit

Teollisuus

A

2817.00

Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

Teollisuus

A

28.18

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemä
tön; alumiinioksidi; alumiinihydroksidi:

2818.10

keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemä
tön

Teollisuus

A

2818.20

alumiinioksidi, muu kuin keinotekoinen korundi

Teollisuus

A

2818.30

alumiinihydroksidi

Teollisuus

A

28.19

Kromioksidit ja -hydroksidit:

2819.10

kromitrioksidi

Teollisuus

A

2819.90

muut

Teollisuus

A

28.20

Mangaanioksidit:

2820.10

mangaanidioksidi

Teollisuus

A

2820.90

muut

Teollisuus

A

28.21

Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään
70 painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe2O3:na:

2821.10

rautaoksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

A

2821.20

maavärit

Teollisuus

A

2822.00

Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit

Teollisuus

A

2823.00

Titaanioksidit

Teollisuus

A

28.24

Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijymönjä:

2824.10

lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti)

Teollisuus

A

2824.90

muut

Teollisuus

A

28.25

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset
suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit,
-hydroksidit ja -peroksidit:

2825.10

hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset
suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1351

Toimiala

Vaiheluokka

2825.20

litiumoksidi ja -hydroksidi

Teollisuus

A

2825.30

vanadiinioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

A

2825.40

nikkelioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

A

2825.50

kuparioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

A

2825.60

germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi

Teollisuus

A

2825.70

molybdeenioksidit ja -hydroksidit

Teollisuus

A

2825.80

antimonioksidit

Teollisuus

A

2825.90

muut

Teollisuus

A

28.26

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut
kompleksifluorisuolat:

2826.1

fluoridit:

2826.12

alumiini

Teollisuus

A

2826.19

muut

Teollisuus

A

2826.30

natriumheksafluoroaluminaatti (synteettinen kryoliitti)

Teollisuus

A

2826.90

muut

Teollisuus

A

28.27

Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromidit ja
bromidioksidit: jodidit ja jodidioksidit:

2827.10

ammoniumkloridi

Teollisuus

A

2827.20

kalsiumkloridi

Teollisuus

A

2827.3

muut kloridit:

2827.31

magnesium

Teollisuus

A

2827.32

alumiini

Teollisuus

A

2827.35

nikkeli

Teollisuus

A

2827.39

muut:

2827.39.10

rauta

Teollisuus

A

2827.39.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1352

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

2827.4

kloridioksidit ja kloridihydroksidit:

2827.41

kupari

Teollisuus

A

2827.49

muut

Teollisuus

A

2827.5

bromidit ja bromidioksidit:

2827.51

natrium- ja kaliumbromidit

Teollisuus

A

2827.59

muut

Teollisuus

A

2827.60

jodidit ja jodidioksidit

Teollisuus

A

28.28

Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit;
hypobromiitit:

2828.10

kaupallinen kalsiumhypokloriitti ja muut kalsiumhypok
loriitit

Teollisuus

A

2828.90

muut

Teollisuus

A

28.29

Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaa
tit ja perjodaatit:

2829.1

kloraatit:

2829.11

natrium

Teollisuus

A

2829.19

muut

Teollisuus

A

2829.90

muut

Teollisuus

A

28.30

Sulfidit; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittelemättö
mät:

2830.10

natriumsulfidit

Teollisuus

A

2830.90

muut

Teollisuus

A

28.31

Ditioniitit ja sulfoksylaatit:

2831.10

natrium

Teollisuus

A

2831.90

muut

Teollisuus

A

28.32

Sulfiitit; tiosulfaatit:

2832.10

natriumsulfiitit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti
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Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1353

Toimiala

Vaiheluokka

2832.20

muut sulfiitit

Teollisuus

A

2832.30

tiosulfaatit

Teollisuus

A

28.33

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit):

2833.1

natriumsulfaatit:

2833.11

dinatriumsulfaatti

Teollisuus

A

2833.19

muut

Teollisuus

A

2833.2

muut sulfaatit:

2833.21

magnesium

Teollisuus

A

2833.22

alumiini

Teollisuus

A

2833.24

nikkeli

Teollisuus

A

2833.25

kupari

Teollisuus

A

2833.27

barium

Teollisuus

A

2833.29

muut:

2833.29.10

sinkki

Teollisuus

A

2833.29.90

muut

Teollisuus

A

2833.30

alunat

Teollisuus

A

2833.40

peroksosulfaatit (persulfaatit)

Teollisuus

A

28.34

Nitriitit; nitraatit:

2834.10

nitriitit

Teollisuus

A

2834.2

nitraatit:

2834.21

kalium

Teollisuus

A

2834.29

muut

Teollisuus

A

28.35

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit;
polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät:

2835.10

fosfinaatit (hypofosfiitit) ja fosfonaatit (fosfiitit)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1354

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

2835.2

fosfaatit:

2835.22

mono- tai dinatrium

Teollisuus

A

2835.24

kalium

Teollisuus

A

2835.25

kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)

Teollisuus

A

2835.26

muut kalsiumfosfaatit:

2835.26.10

monokalsiumfosfaatti

Teollisuus

A

2835.26.90

muut

Teollisuus

A

2835.29

muut

Teollisuus

A

2835.3

polyfosfaatit:

2835.31

natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti)

Teollisuus

A

2835.39

muut

Teollisuus

A

28.36

Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit); kaupal
linen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarba
maattia:

2836.20

dinatriumkarbonaatti

Teollisuus

X

2836.30

natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)

Teollisuus

A

2836.40

kaliumkarbonaatit

Teollisuus

A

2836.50

kalsiumkarbonaatti

Teollisuus

A

2836.60

bariumkarbonaatti

Teollisuus

A

2836.9

muut:

2836.91

litiumkarbonaatit

Teollisuus

A

2836.92

strontiumkarbonaatti

Teollisuus

A

2836.99

muut

Teollisuus

A

28.37

Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit:

2837.1

syanidit ja syanidioksidit:

2837.11

natrium

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti
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Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1355

Toimiala

Vaiheluokka

2837.19

muut

Teollisuus

A

2837.20

kompleksisyanidit

Teollisuus

A

28.39

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit:

2839.1

natrium:

2839.11

natriummetasilikaatit

Teollisuus

A

2839.19

muut

Teollisuus

A

2839.90

muut

Teollisuus

A

28.40

Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit):

2840.1

dinatriumtetraboraatti (puhdistettu booraksi):

2840.11

vedetön

Teollisuus

A

2840.19

muu

Teollisuus

A

2840.20

muut boraatit

Teollisuus

A

2840.30

peroksoboraatit (perboraatit)

Teollisuus

A

28.41

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat:

2841.30

natriumdikromaatti

Teollisuus

A

2841.50

muut kromaatit ja dikromaatit; peroksokromaatit

Teollisuus

A

2841.6

manganiitit, manganaatit ja permanganaatit:

2841.61

kaliumpermanganaatti

Teollisuus

A

2841.69

muut

Teollisuus

A

2841.70

molybdaatit

Teollisuus

A

2841.80

volframaatit

Teollisuus

A

2841.90

muut

Teollisuus

A

28.42

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suo
lat (mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti
määrittelemättömät), muut kuin atsidit:

2842.10

kaksois- ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien aluminosili
kaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1356

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

Teollisuus

A

2842.90

muut

28.43

Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai or
gaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät;
jalometallien amalgaamat:

2843.10

kolloidiset jalometallit

2843.2

hopeayhdisteet:

2843.21

hopeanitraatti

Teollisuus

A

2843.29

muut

Teollisuus

A

2843.30

kultayhdisteet

Teollisuus

A

2843.90

muut yhdisteet; amalgaamat

Teollisuus

A

28.44

Radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktiiviset iso
toopit (myös halkeamiskelpoiset ja hyötöaineena käytettä
vät kemialliset alkuaineet ja isotoopit) sekä niiden yhdis
teet; näitä tuotteita sisältävät seokset ja jätteet:

2844.10

luonnonuraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot
(myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on
luonnonuraania tai luonnonuraaniyhdisteitä:

Teollisuus

A

2844.20

U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; plutonium ja
sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), ke
raamiset tuotteet ja seokset, joissa on U-235-rikasteista
uraania, plutoniumia tai näiden tuotteiden yhdisteitä

Teollisuus

A

2844.30

U-235:n suhteen köyhdytetty uraani ja sen yhdisteet; to
rium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös ker
metit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on U-235:n
suhteen köyhdytettyä uraania, toriumia tai näiden tuottei
den yhdisteitä

Teollisuus

A

2844.40

radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet, muut
kuin alanimikkeisiin 2844.10, 2844.20 ja 2844.30 kuu
luvat; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset
tuotteet ja seokset, joissa on näitä alkuaineita, isotooppeja
tai yhdisteitä; radioaktiiviset jätteet

Teollisuus

A

2844.50

ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaine-elementit
(panokset)

Teollisuus

A

28.45

Muut kuin nimikkeen 28.44 isotoopit; tällaisten isotoop
pien epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, myös kemialli
sesti määrittelemättömät:

2845.10

raskas vesi (deuteriumoksidi)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

2845.90

muut

28.46

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näi
den metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdis
teet:

2846.10

ceriumyhdisteet

Teollisuus

A

2846.90

muut

Teollisuus

A

2847.00

Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella:

2847.00.15

muu kuin virtsa-aineella kiinteytetty

Teollisuus

A

2847.00.30

virtsa-aineella kiinteytetty

Teollisuus

A

2848.00

Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuiten
kaan ferrofosfidi

Teollisuus

A

28.49

Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät:

2849.10

kalsiumin

Teollisuus

A

2849.20

piin

Teollisuus

A

2849.90

muiden aineiden

Teollisuus

A

2850.00

Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös kemialli
sesti määrittelemättömät, muut kuin yhdisteet, jotka ovat
myös nimikkeen 28.49 karbideja

Teollisuus

A

28.52

Epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet, myös ke
miallisesti määritellyt, ei kuitenkaan amalgaamat:

2852.10

kemiallisesti määritellyt

Teollisuus

A

2852.90

muut

Teollisuus

A

2853.00

Muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi, vesi säh
kön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtau
deltaan sitä vastaava vesi), nestemäinen ilma (myös jos ja
lokaasut on poistettu); puristettu ilma; amalgaamat, ei kui
tenkaan jalometalliamalgaamat:

2853.00.10

syaanikloridi

Teollisuus

A

2853.00.90

muut

Teollisuus

A

29.01

Asykliset hiilivedyt:

2901.10

tyydyttyneet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

2901.2

tyydyttymättömät:

2901.21

eteeni

Teollisuus

A

2901.22

propeeni (propyleeni)

Teollisuus

A

2901.23

buteeni ja sen isomeerit

Teollisuus

A

2901.24

1,3-butadieeni ja isopreeni

Teollisuus

A

2901.29

muut

Teollisuus

A

29.02

Sykliset hiilivedyt:

2902.1

syklaanit, sykleenit ja sykloterpeenit:

2902.11

sykloheksaani

Teollisuus

A

2902.19

muut

Teollisuus

A

2902.20

bentseeni

Teollisuus

A

2902.30

tolueeni

Teollisuus

A

2902.4

ksyleenit:

2902.41

o-ksyleeni

Teollisuus

A

2902.42

m-ksyleeni

Teollisuus

A

2902.43

p-ksyleeni

Teollisuus

A

2902.44

ksyleeni-isomeerien seokset

Teollisuus

A

2902.50

styreeni

Teollisuus

A

2902.60

etyylibentseeni

Teollisuus

A

2902.70

kumeeni

Teollisuus

A

2902.90

muut

Teollisuus

A

29.03

Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset:

2903.1

asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet kloorijohdannaiset:

2903.11

kloorimetaani (metyylikloridi) ja kloorietaani (etyyliklo
ridi)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

2903.12

dikloorimetaani (metyleenikloridi)

Teollisuus

A

2903.13

kloroformi (trikloorimetaani)

Teollisuus

A

2903.14

hiilitetrakloridi

Teollisuus

A

2903.15

eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani)

Teollisuus

A

2903.19

muut:

2903.19.10

1,1,1-trikloorietaani (metyylikloroformi)

Teollisuus

A

2903.19.90

muut

Teollisuus

A

2903.2

asyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät kloorijohdannai
set:

2903.21

vinyylikloridi (kloorieteeni)

Teollisuus

A

2903.22

trikloorieteeni

Teollisuus

A

2903.23

tetrakloorieteeni (perkloorieteeni)

Teollisuus

A

2903.29

muut

Teollisuus

A

2903.3

asyklisten hiilivetyjen fluori-, bromi- ja jodijohdannaiset:

2903.31

eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani)

Teollisuus

A

2903.39

muut:

2903.39.10

perfluorioktaanisulfonyylifluoridi (PFOSF)

Teollisuus

A

2903.39.20

bromimetaani (metyylibromidi)

Teollisuus

A

2903.39.90

muut

Teollisuus

A

2903.7

asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset, jotka sisältä
vät vähintään kaksi erilaista halogeenia:

2903.71

klooridifluorimetaani

Teollisuus

A

2903.72

diklooritrifluorietaani

Teollisuus

A

2903.73

dikloorifluorietaani

Teollisuus

A

2903.74

klooridifluorietaani

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

2903.75

diklooripentafluoripropaani

Teollisuus

A

2903.76

bromiklooridifluorimetaani, bromitrifluorimetaani ja dib
romitetrafluorietaani

Teollisuus

A

2903.77

muut, ainoastaan fluori- ja klooriperhalogeenijohdannai
set:

2903.77.05

trikloorifluorimetaani

Teollisuus

A

2903.77.10

diklooridifluorimetaani

Teollisuus

A

2903.77.15

triklooritrifluorietaanit

Teollisuus

A

2903.77.20

diklooritetrafluorietaanit ja klooripentafluorietaani

Teollisuus

A

2903.77.25

klooritrifluorimetaani

Teollisuus

A

2903.77.30

pentakloorifluorietaani

Teollisuus

A

2903.77.35

tetraklooridifluorietaanit

Teollisuus

A

2903.77.40

heptakloorifluoripropaanit

Teollisuus

A

2903.77.45

heksaklooridifluoripropaanit

Teollisuus

A

2903.77.50

pentaklooritrifluoripropaanit

Teollisuus

A

2903.77.55

tetraklooritetrafluoripropaanit

Teollisuus

A

2903.77.60

triklooripentafluoripropaanit

Teollisuus

A

2903.77.65

diklooriheksafluoripropaanit

Teollisuus

A

2903.77.70

klooriheptafluoripropaanit

Teollisuus

A

2903.77.90

muut

Teollisuus

A

2903.78

muut perhalogeenijohdannaiset

Teollisuus

A

2903.79

muut:

2903.79.10

klooritetrafluorietaanit

Teollisuus

A

2903.79.20

dikloorifluorietaanit

Teollisuus

A

2903.79.30

muut metaanin, etaanin ja propaanin ainoastaan fluorilla
ja kloorilla halogenoidut johdannaiset

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

L 250/1361

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

2903.79.40

metaanin, etaanin ja propaanin ainoastaan fluorilla ja bro
milla halogenoidut johdannaiset

Teollisuus

A

2903.79.90

muut

Teollisuus

A

2903.8

syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenihiilivetyjen halogeeni
johdannaiset:

2903.81

1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös
lindaani (ISO, INN):

2903.81.10

lindaani (ISO, INN)

Teollisuus

A

2903.81.20

alfa-heksakloorisykloheksaani (α-HCH)

Teollisuus

A

2903.81.30

beta-heksakloorisykloheksaani (β-HCH)

Teollisuus

A

2903.81.90

muut

Teollisuus

A

2903.82

aldriini (ISO), klordaani (ISO) ja heptakloori (ISO):

2903.82.10

aldriini (ISO)

Teollisuus

A

2903.82.20

klordaani (ISO)

Teollisuus

A

2903.82.30

heptakloori

Teollisuus

A

2903.89

muut:

2903.89.10

mireksi

Teollisuus

A

2903.89.20

polyklooratut dibentso-p-dioksiinit

Teollisuus

A

2903.89.30

dibentsofuraanit

Teollisuus

A

2903.89.40

heksabromidifenyylieetteri (c-oktaBDE)

Teollisuus

A

2903.89.90

muut

Teollisuus

A

2903.9

aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset:

2903.91

klooribentseeni, o-diklooribentseeni ja p-diklooribentseeni

Teollisuus

A

2903.92

heksaklooribentseeni (ISO) ja DDT (ISO) (klofenotaani
(INN), 1,1,1-trikloori-2,2-bis-(p-kloorifenyyli)etaani):

2903.92.10

DDT (ISO) (klofenotaani (INN), 1,1,1-trikloori-2,2-bis-(pkloorifenyyli)etaani)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

2903.92.90

muut

2903.99

muut:

2903.99.05

polybrominoidut bifenyylit (PBB) (36355-01-8 (heksa-))

Teollisuus

A

2903.99.10

polybrominoidut bifenyylit (PBB) (36355-01-8 (deka-))

Teollisuus

A

2903.99.15

polybrominoidut bifenyylit (PBB) (36355-01-8 (okta-))

Teollisuus

A

2903.99.20

polyklorinoidut bifenyylit (PCB)

Teollisuus

A

2903.99.25

polyklorinoidut terfenyylit (PCT)

Teollisuus

A

2903.99.30

heksabromibifenyyli (HBB)

Teollisuus

A

2903.99.35

pentaklooribentseeni (PeCB)

Teollisuus

A

2903.99.90

muut

Teollisuus

A

29.04

Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, myös ha
logenoidut:

2904.10

johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä, nii
den suolat ja etyyliesterit:

2904.10.10

sulfonihapot

Teollisuus

A

2904.10.90

muut

Teollisuus

A

2904.20

johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitroso
ryhmiä

Teollisuus

A

2904.90

muut:

2904.90.10

trikloorinitrometaani (klooripikriini)

Teollisuus

A

2904.90.90

muut

Teollisuus

A

29.05

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset:

2905.1

tyydyttyneet yksiarvoiset alkoholit:

2905.11

metanoli (metyylialkoholi)

Teollisuus

A

2905.12

1-propanoli (propyylialkoholi) ja 2-propanoli (isopropyy
lialkoholi)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2905.13

1-butanoli (n-butyylialkoholi)

Teollisuus

A

2905.14

muut butanolit

Teollisuus

A

2905.16

oktanoli (oktyylialkoholi) ja sen isomeerit

Teollisuus

A

2905.17

1-dodekanoli (lauryylialkoholi),1-heksadekanoli (setyylial
koholi) ja 1 oktadekanoli (stearyylialkoholi)

Teollisuus

A

2905.19

muut:

2905.19.10

3,3-dimetyylibutan-2-oli (pinakolyylialkoholi)

Teollisuus

A

2905.19.20

pentanoli (amyylialkoholi) ja sen isomeerit

Teollisuus

A

2905.19.90

muut

Teollisuus

A

2905.2

tyydyttymättömät yksiarvoiset alkoholit:

2905.22

asykliset terpeenialkoholit

Teollisuus

A

2905.29

muut

Teollisuus

A

2905.3

diolit:

2905.31

eteeniglykoli (etaanidioli)

Teollisuus

A

2905.32

propeeniglykoli (propaani-1,2-dioli)

Teollisuus

A

2905.39

muut

Teollisuus

A

2905.4

muut moniarvoiset alkoholit:

2905.41

2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli (trimetyloli
propaani)

Teollisuus

A

2905.42

pentaerytritoli

Teollisuus

A

2905.43

mannitoli

Maatalous

A

2905.44

D-glusitoli (sorbitoli)

Maatalous

A

2905.45

glyseroli

Maatalous

A

2905.49

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2905.5

asyklisten alkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitroso
johdannaiset:

2905.51

etklorvinoli (INN)

Teollisuus

A

2905.59

muut

Teollisuus

A

29.06

Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit
rosojohdannaiset:

2906.1

syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset:

2906.11

mentoli

Teollisuus

A

2906.12

sykloheksanoli, metyylisykloheksanolit ja dimetyylisyklo
heksanolit

Teollisuus

A

2906.13

sterolit ja inositolit

Teollisuus

A

2906.19

muut

Teollisuus

A

2906.2

aromaattiset:

2906.21

bentsyylialkoholi

Teollisuus

A

2906.29

muut

Teollisuus

A

29.07

Fenolit; fenolialkoholit:

2907.1

monofenolit:

2907.11

fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat

Teollisuus

A

2907.12

kresolit ja niiden suolat

Teollisuus

A

2907.13

oktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomeerit; niiden
suolat

Teollisuus

A

2907.15

naftolit ja niiden suolat

Teollisuus

A

2907.19

muut

Teollisuus

A

2907.2

polyfenolit; fenolialkoholit:

2907.21

resorsinoli ja sen suolat

Teollisuus

A

2907.22

hydrokinoni (kinoli) ja sen suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

L 250/1365

Tavaran kuvaus

Toimiala
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2907.23

4,4′-isopropylideenidifenoli (bisfenoli A, difenylolipro
paani) ja sen suolat

Teollisuus

A

2907.29

muut

Teollisuus

A

29.08

Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset:

2908.1

johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan halogeenisubsti
tuentteja, ja niiden suolat:

2908.11

pentakloorifenoli (ISO)

Teollisuus

A

2908.19

muut

Teollisuus

A

2908.9

muut:

2908.91

dinosebi (ISO) ja sen suolat

Teollisuus

A

2908.92

4,6-dinitro-o-kresoli (DNOC (ISO)) ja sen suolat

Teollisuus

A

2908.99

muut

Teollisuus

A

29.09

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifeno
lit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit
(myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halo
geeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2909.1

asykliset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset:

2909.11

dietyylieetteri (dietyylioksidi)

Teollisuus

A

2909.19

muut

Teollisuus

A

2909.20

syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sekä niiden ha
logeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Teollisuus

A

2909.30

aromaattiset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitroja nitrosojohdannaiset:

2909.30.10

pentabromidifenyylieetteri (c-pentaBDE)

Teollisuus

A

2909.30.20

tetrabromidifenyylieetteri

Teollisuus

A

2909.30.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

2909.4

eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit
rosojohdannaiset:

2909.41

2,2'-oksidietanoli (dieteeniglykoli, digoli)

Teollisuus

A

2909.43

eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monobutyylieetterit

Teollisuus

A

2909.44

eteeniglykolin ja dieteeniglykolin muut monoalkyylieette
rit

Teollisuus

A

2909.49

muut

Teollisuus

A

2909.50

eetterifenolit, eetterialkoholifenolit sekä niiden halogeeni-,
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Teollisuus

A

2909.60

alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit sekä
niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Teollisuus

A

29.10

Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit,
3-atomisin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitroja nitrosojohdannaiset:

2910.10

oksiraani (eteenioksidi)

Teollisuus

A

2910.20

metyylioksiraani (propeenioksidi)

Teollisuus

A

2910.30

1-kloori-2,3-epoksipropaani (epikloorihydriini)

Teollisuus

A

2910.40

dieldriini (ISO, INN)

Teollisuus

A

2910.90

muut:

2910.90.10

endriini (nendriini)

Teollisuus

A

2910.90.90

muut

Teollisuus

A

2911.00

Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita si
sältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitroso
johdannaiset

Teollisuus

A

29.12

Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät; aldehy
dien sykliset polymeerit; paraformaldehydi:

2912.1

asykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunkti
oita:

2912.11

metanaali (formaldehydi)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

2912.12

etanaali (asetaldehydi)

Teollisuus

A

2912.19

muut

Teollisuus

A

2912.2

sykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunkti
oita:

2912.21

bentsaldehydi

Teollisuus

A

2912.29

muut

Teollisuus

A

2912.4

aldehydialkoholit, aldehydieetterit, aldehydifenolit sekä
muita happifunktioita sisältävät aldehydit:

2912.41

vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)

Teollisuus

A

2912.42

etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)

Teollisuus

A

2912.49

muut:

2912.49.10

aldehydialkoholit

Teollisuus

A

2912.49.90

muut

Teollisuus

A

2912.50

aldehydien sykliset polymeerit

Teollisuus

A

2912.60

paraformaldehydi

Teollisuus

A

2913.00

Nimikkeen 29.12 tuotteiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja
nitrosojohdannaiset

Teollisuus

A

29.14

Ketonit ja kinonit, myös muita happifunktioita sisältävät,
sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannai
set:

2914.1

asykliset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita:

2914.11

asetoni

Teollisuus

A

2914.12

butanoni (metyylietyyliketoni)

Teollisuus

A

2914.13

4-metyyli-2-pentanoni (metyyli-isobutyyliketoni)

Teollisuus

A

2914.19

muut

Teollisuus

A

2914.2

syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeeniketonit, jotka eivät si
sällä muita happifunktioita:

2914.22

sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit

Teollisuus

A

2914.23

jononit ja metyylijononit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2914.29

muut:

2914.29.10

kamferi

Teollisuus

A

2914.29.90

muut

Teollisuus

A

2914.3

aromaattiset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunkti
oita:

2914.31

fenyyliasetoni (fenyylipropan-2-oni)

Teollisuus

A

2914.39

muut

Teollisuus

A

2914.40

ketonialkoholit ja ketonialdehydit

Teollisuus

A

2914.50

ketonifenolit ja muita happifunktioita sisältävät ketonit

Teollisuus

A

2914.6

kinonit:

2914.61

antrakinoni

Teollisuus

A

2914.69

muut

Teollisuus

A

2914.70

halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2914.70.10

klooridekoni

Teollisuus

A

2914.70.90

muut

Teollisuus

A

29.15

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

2915.1

muurahaishappo, sen suolat ja esterit:

2915.11

muurahaishappo

Teollisuus

A

2915.12

muurahaishapon suolat

Teollisuus

A

2915.13

muurahaishapon esterit

Teollisuus

A

2915.2

etikkahappo ja sen suolat; etikkahappoanhydridi:

2915.21

etikkahappo

Teollisuus

A

2915.24

etikkahappoanhydridi

Teollisuus

A

2915.29

muut:

2915.29.10

natriumasetaatti

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala
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Teollisuus

A

2915.29.90

muut

2915.3

etikkahapon esterit:

2915.31

etyyliasetaatti

Teollisuus

A

2915.32

vinyyliasetaatti

Teollisuus

A

2915.33

n-butyyliasetaatti

Teollisuus

A

2915.36

dinosebiasetaatti (ISO)

Teollisuus

A

2915.39

muut:

2915.39.20

dietyleeniglykolin monobutyylieetteriasetaatti; etyleenigly
kolin monobutyylieetteriasetaatti

Teollisuus

A

2915.39.30

etyleeniglykolin monometyylieetteriasetaatti; etyleenigly
kolin monopropyylieetteriasetaatti

Teollisuus

A

2915.39.35

isobutyyliasetaatti

Teollisuus

A

2915.39.40

amyyliasetaatti

Teollisuus

A

2915.39.45

2-etoksietyyliasetaatti

Teollisuus

A

2915.39.60

muut etikkahapon nestemäiset aromaattiset esterit

Teollisuus

A

2915.39.90

muut

Teollisuus

A

2915.40

mono-, di- ja trikloorietikkahapot, niiden suolat ja esterit

Teollisuus

A

2915.50

propionihappo, sen suolat ja esterit:

2915.50.30

kalsiumpropionaatti

Teollisuus

A

2915.50.90

muut

Teollisuus

A

2915.60

butaanihapot (voihapot), pentaanihapot (valeriaanahapot),
niiden suolat ja esterit

Teollisuus

A

2915.70

palmitiinihappo, steariinihappo, niiden suolat ja esterit

Teollisuus

A

2915.90

muut:

2915.90.10

perfluorioktaanisulfonyylihappo (PFOS)

Teollisuus

A

2915.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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29.16

Tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, sykli
set monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit,
peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitroja nitrosojohdannaiset:

2916.1

tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, niiden
anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä
niiden johdannaiset:

2916.11

akryylihappo ja sen suolat:

2916.11.10

akryylihappo

Teollisuus

A

2916.11.20

suolat

Teollisuus

A

2916.12

akryylihapon esterit:

2916.12.10

metyyliakrylaatti

Teollisuus

A

2916.12.20

etyyliakrylaatti

Teollisuus

A

2916.12.30

butyyliakrylaatti

Teollisuus

A

2916.12.40

2-etyyliheksyyliakrylaatti

Teollisuus

A

2916.12.90

muut

Teollisuus

A

2916.13

metakryylihappo ja sen suolat

Teollisuus

A

2916.14

metakryylihapon esterit

Teollisuus

A

2916.15

öljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja esterit

Teollisuus

A

2916.16

binapakryyli (ISO)

Teollisuus

A

2916.19

muut

Teollisuus

A

2916.20

syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenimonokarboksyyliha
pot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksi
hapot sekä niiden johdannaiset

Teollisuus

A

2916.3

aromaattiset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit,
halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden joh
dannaiset:

2916.31

bentsoehappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

A

2916.32

bentsoyyliperoksidi ja bentsoyylikloridi

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

2916.34

fenyylietikkahappo ja sen suolat

2916.39

muut:

2916.39.10

fenyylietikkahapon esterit

Teollisuus

A

2916.39.90

muut

Teollisuus

A

29.17

Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, pe
roksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitroja nitrosojohdannaiset:

2917.1

asykliset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, haloge
nidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset:

2917.11

oksaalihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

A

2917.12

adipiinihappo, sen suolat ja esterit:

2917.12.20

dioktyyliadipaatti

Teollisuus

A

2917.12.90

muut

Teollisuus

A

2917.13

atselaiinihappo, sebasiinihappo, niiden suolat ja esterit

Teollisuus

A

2917.14

maleiinihappoanhydridi

Teollisuus

A

2917.19

muut:

2917.19.35

fumaarihappo

Teollisuus

A

2917.19.45

muut hapot

Teollisuus

A

2917.19.90

muut

Teollisuus

A

2917.20

syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarboksyylihapot,
niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot
sekä niiden johdannaiset

Teollisuus

A

2917.3

aromaattiset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, ha
logenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdan
naiset:

2917.32

dioktyyliortoftalaatit

Teollisuus

A

2917.33

dinonyyli- ja didesyyliortoftalaatit

Teollisuus

A

2917.34

ortoftaalihapon muut esterit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

2917.35

ftaalihappoanhydridi

Teollisuus

A

2917.36

tereftaalihappo ja sen suolat

Teollisuus

A

2917.37

dimetyylitereftalaatti

Teollisuus

A

2917.39

muut:

2917.39.10

dibutyyliortoftalaatit

Teollisuus

A

2917.39.90

muut

Teollisuus

A

29.18

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä nii
den anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot;
niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2918.1

karboksyylihapot, jotka sisältävät alkoholifunktion, mutta
eivät muita happifunktioita, niiden anhydridit, halogeni
dit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset:

2918.11

maitohappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

A

2918.12

viinihappo

Teollisuus

A

2918.13

viinihapon suolat ja esterit

Teollisuus

A

2918.14

sitruunahappo

Teollisuus

A

2918.15

sitruunahapon suolat ja esterit

Teollisuus

A

2918.16

glukonihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

A

2918.18

klooribentsilaatti (ISO)

Teollisuus

A

2918.19

muut:

2918.19.10

omenahappo

Teollisuus

A

2918.19.30

2,2-difenyyli-2-hydroksietikkahappo (bentsyylihappo)

Teollisuus

A

2918.19.90

muut

Teollisuus

A

2918.2

karboksyylihapot, jotka sisältävät fenolifunktion, mutta ei
vät muita happifunktioita, niiden anhydridit, halogenidit,
peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset:

2918.21

salisyylihappo ja sen suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2918.22

o-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

A

2918.23

muut salisyylihapon esterit ja niiden suolat

Teollisuus

A

2918.29

muut

Teollisuus

A

2918.30

karboksyylihapot, jotka sisältävät aldehydi- tai ketonifunk
tion, mutta eivät muita happifunktioita, niiden anhydridit,
halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden joh
dannaiset

Teollisuus

A

2918.9

muut:

2918.91

2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trikloorifenoksietikkahappo), sen suo
lat ja esterit

Teollisuus

A

2918.99

muut

Teollisuus

A

29.19

Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofosfaatit;
niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2919.10

tris(2,3-dibromopropyyli)fosfaatti

Teollisuus

A

2919.90

muut

Teollisuus

A

29.20

Epämetallien muiden epäorgaanisten happojen esterit (ei
kuitenkaan halogeenivetyjen esterit) ja niiden suolat; nii
den halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2920.1

tiofosforiesterit (fosforitioaatit) ja niiden suolat; niiden ha
logeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2920.11

parationi (ISO) ja parationimetyyli (ISO) (metyylipara
tioni):

2920.11.01

emulgoituvat tiivisteet, joissa on 19,5 painoprosenttia me
tyyliparationia

Teollisuus

A

2920.11.02

emulgoituvat tiivisteet, joissa on 40 painoprosenttia me
tyyliparationia

Teollisuus

A

2920.11.03

emulgoituvat tiivisteet, joissa on 50 painoprosenttia me
tyyliparationia

Teollisuus

A

2920.11.04

emulgoituvat tiivisteet, joissa on 60 painoprosenttia me
tyyliparationia

Teollisuus

A

2920.11.05

pöly, jossa on 1,5 painoprosenttia metyyliparationia

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2920.11.06

pöly, jossa on 2 painoprosenttia metyyliparationia

Teollisuus

A

2920.11.07

pöly, jossa on 3 painoprosenttia metyyliparationia

Teollisuus

A

2920.11.09

parationi (ISO)

Teollisuus

A

2920.11.90

muut

Teollisuus

A

2920.19

muut

Teollisuus

A

2920.90

muut:

2920.90.10

trimetyylifosfiitti

Teollisuus

A

2920.90.20

trietyylifosfiitti

Teollisuus

A

2920.90.30

dimetyylifosfiitti

Teollisuus

A

2920.90.40

dietyylifosfiitti

Teollisuus

A

2920.90.90

muut

Teollisuus

A

29.21

Amiinifunktioiset yhdisteet:

2921.1

asykliset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suo
lat:

2921.11

metyyliamiini, dimetyyliamiini ja trimetyyliamiini sekä
niiden suolat

Teollisuus

A

2921.19

muut:

2921.19.15

etyyliamiini; monoisopropylamiini

Teollisuus

A

2921.19.20

bis(2-kloorietyyli)etyyliamiini

Teollisuus

A

2921.19.25

kloorimetiini (INN) (bis(2-kloorietyyli)metyyliamiini)

Teollisuus

A

2921.19.30

trikloorimetiini (INN) (tris(2-kloorietyyli)amiini)

Teollisuus

A

2921.19.35

N,N-dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)
2-kloorietyyliamiinit ja niiden protonoidut suolat

Teollisuus

A

2921.19.80

muut, joiden hiiliketjun pituus on C8–C22

Teollisuus

A

2921.19.90

muut

Teollisuus

A

2921.2

asykliset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suo
lat:

2921.21

eteenidiamiini ja sen suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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heksametyleenidiamiini ja sen suolat

Teollisuus

A

2921.29

muut

Teollisuus

A

2921.30

syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset mono- ja po
lyamiinit sekä niiden johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2921.4

aromaattiset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden
suolat:

2921.41

aniliini ja sen suolat

Teollisuus

A

2921.42

aniliinijohdannaiset ja niiden suolat

Teollisuus

A

2921.43

toluidiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2921.44

difenyyliamiini ja sen johdannaiset; niiden suolat:

2921.44.20

difenyyliamiini; oktyloitu difenyyliamiini

Teollisuus

A

2921.44.90

muut

Teollisuus

A

2921.45

1-naftyyliamiini (α-naftyyliamiini), 2-naftyyliamiini (β-naf
tyyliamiini) ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2921.46

amfetamiini (INN), bentsfetamiini (INN), deksamfetamiini
(INN), etilamfetamiini (INN), fenkamfamiini (INN), lefeta
miini (INN), levamfetamiini (INN), mefenoreksi (INN) ja
fentermiini (INN); niiden suolat

Teollisuus

A

2921.49

muut

Teollisuus

A

2921.5

aromaattiset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden
suolat:

2921.51

o-, m-, p-fenyleenidiamiini, diamiinotolueenit ja niiden
johdannaiset; niiden suolat:

2921.51.20

o- tai m-fenyleenidiamiinin johdannaiset

Teollisuus

A

2921.51.90

muut

Teollisuus

A

2921.59

muut

Teollisuus

A

29.22

Happifunktioiset aminoyhdisteet:

2922.1

aminoalkoholit, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät
useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä niiden
eetterit ja esterit; niiden suolat:

2922.11

monoetanoliamiini ja sen suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

2922.12

dietanoliamiini ja sen suolat

2922.13

trietanoliamiini ja sen suolat:

2922.13.10

trietanoliamiini

Teollisuus

A

2922.13.20

suolat

Teollisuus

A

2922.14

dekstropropoksifeeni (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2922.19

muut:

2922.19.20

etyylidietanoliamiini

Teollisuus

A

2922.19.30

metyylidietanoliamiini

Teollisuus

A

2922.19.40

N,N-dimetyyli-2-aminoetanoli ja sen protonoidut suolat

Teollisuus

A

2922.19.50

N,N-dietyyli-2-aminoetanoli ja sen protonoidut suolat

Teollisuus

A

2922.19.60

N,N-dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)2-aminoetanolit ja niiden protonoidut suolat, muualle
kuulumattomat

Teollisuus

A

2922.19.90

muut

Teollisuus

A

2922.2

aminonaftolit ja muut aminofenolit, muut kuin sellaiset,
jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunk
tion, sekä niiden eetterit ja esterit; niiden suolat:

2922.21

aminohydroksinaftaleenisulfonihapot ja niiden suolat

Teollisuus

A

2922.29

muut

Teollisuus

A

2922.3

aminoaldehydit, aminoketonit ja aminokinonit, muut
kuin sellaiset, jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen
happifunktion; niiden suolat:

2922.31

amfepramoni (INN), metadoni (INN) ja normetadoni
(INN); niiden suolat

Teollisuus

A

2922.39

muut

Teollisuus

A

2922.4

aminohapot, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät useam
man kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä niiden esterit;
niiden suolat:

2922.41

lysiini ja sen esterit; niiden suolat

Teollisuus

A

2922.42

glutamiinihappo ja sen suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1377

Toimiala
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2922.43

antraniilihappo ja sen suolat

Teollisuus

A

2922.44

tilidiini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2922.49

muut

Teollisuus

A

2922.50

aminoalkoholifenolit, aminohappofenolit ja muut happi
funktioiset aminoyhdisteet

Teollisuus

A

29.23

Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; lesitiinit
ja muut fosforiaminolipidit, myös kemiallisesti määrittele
mättömät:

2923.10

koliini ja sen suolat

Teollisuus

A

2923.20

lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit

Teollisuus

A

2923.90

muut

Teollisuus

A

29.24

Karboksiamidifunktioiset yhdisteet; hiilihapon amidifunk
tioiset yhdisteet:

2924.1

asykliset amidit (myös asykliset karbamaatit) ja niiden joh
dannaiset; niiden suolat:

2924.11

meprobamaatti (INN)

Teollisuus

A

2924.12

fluoriasetamidi (ISO), monokrotofossi (ISO) ja fosfami
doni (ISO):

2924.12.10

liukoinen neste, joka sisältää fosfamidonia (ISO) enemmän
kuin 1 000 g/l

Teollisuus

A

2924.12.20

fluoriasetamidi

Teollisuus

A

2924.12.30

monokrotofossi (ISO)

Teollisuus

A

2924.12.90

muut

Teollisuus

A

2924.19

muut

Teollisuus

A

2924.2

sykliset amidit (myös sykliset karbamaatit) ja niiden joh
dannaiset; niiden suolat:

2924.21

ureiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat:

2924.21.10

diuroni

Teollisuus

A

2924.21.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2924.23

2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantraniilihappo) ja
sen suolat

Teollisuus

A

2924.24

etinamaatti (INN)

Teollisuus

A

2924.29

muut:

2924.29.05

asetaminofenoli

Teollisuus

X

2924.29.90

muut

Teollisuus

A

29.25

Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakkariini ja sen
suolat) ja imiinifunktioiset yhdisteet:

2925.1

imidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat:

2925.11

sakkariini ja sen suolat

Teollisuus

A

2925.12

glutetimidi (INN)

Teollisuus

A

2925.19

muut

Teollisuus

A

2925.2

imiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat:

2925.21

klordimeformi (ISO)

Teollisuus

A

2925.29

muut

Teollisuus

A

29.26

Nitriilifunktioiset yhdisteet:

2926.10

akrylonitriili

Teollisuus

A

2926.20

1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi)

Teollisuus

A

2926.30

fenproporeksi (INN) ja sen suolat; metadoni (INN) väli
tuote (4-syaani-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)

Teollisuus

A

2926.90

muut

Teollisuus

A

2927.00

Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet

Teollisuus

A

2928.00

Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannai
set

Teollisuus

A

29.29

Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet:

2929.10

isosyanaatit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2929.90

muut:

2929.90.10

kalsiumsyklamaatti; natriumsyklamaatti

Teollisuus

A

2929.90.20

N,N-dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)
fosforamidodihalidit

Teollisuus

A

2929.90.30

dialkyyli (metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-), N,
N-dialkyyli (metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli)
fosforamidiitit

Teollisuus

A

2929.90.90

muut

Teollisuus

A

29.30

Orgaaniset rikkiyhdisteet:

2930.20

tiokarbamaatit ja ditiokarbamaatit

Teollisuus

A

2930.30

tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit:

2930.30.10

joissa on vähintään 15 painoprosenttia tiuraamia

Teollisuus

A

2930.30.90

muut

Teollisuus

A

2930.40

metioniini

Teollisuus

A

2930.50

kaptafoli (ISO) ja metamidofossi (ISO):

2930.50.10

kaptafoli (ISO)

Teollisuus

A

2930.50.20

metamidofossi (ISO)

Teollisuus

A

2930.90

muut:

2930.90.01

[S-2-(dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)
amino)etyyli] vetyalkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai iso
propyyli)fosfonotioaatit ja niiden O-alkyyli (myös sykloal
kyyli) esterit; niiden alkyloidut tai protonoidut suolat

Teollisuus

A

2930.90.03

2-kloorietyylikloorimetyylisulfidi

Teollisuus

A

2930.90.05

bis(2-kloorietyyli)sulfidi

Teollisuus

A

2930.90.07

bis(2-kloorietyylitio)metaani

Teollisuus

A

2930.90.09

1,2-bis(2-kloorietyylitio)etaani

Teollisuus

A

2930.90.11

1,3-bis(2-kloorietyylitio)-n-propaani

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2930.90.13

1,4-bis(2-kloorietyylitio)-n-butaani

Teollisuus

A

2930.90.15

1,5-bis(2-kloorietyylitio)-n-pentaani

Teollisuus

A

2930.90.17

bis(2-kloorietyylitiometyyli)eetteri

Teollisuus

A

2930.90.19

bis(2-kloorietyylitioetyyli)eetteri

Teollisuus

A

2930.90.21

O,O-dietyyli-S-[2-(dietyyliamino)etyyli]-fosforotioaatti
sen alkyloidut tai protonoidut suolat

ja

Teollisuus

A

2930.90.23

N,N-dialkyyli (metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)
aminoetaani-2-tiolit ja niiden protonoidut suolat

Teollisuus

A

2930.90.25

tiodiglykoli (INN) (bis(2-hydroksietyyli)sulfidi

Teollisuus

A

2930.90.27

O-etyyli-S-fenyyli-etyylifosfonotiolotionaatti (fonofos)

Teollisuus

A

2930.90.29

muut, jotka sisältävät fosforiatomin, joka on yhdistetty
yhteen metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyliryh
mään mutta ei muihin hiiliatomeihin

Teollisuus

A

2930.90.30

ditiokarbonaatit (ksantaatit)

Teollisuus

A

2930.90.90

muut

Teollisuus

A

29.31

Muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet:

2931.10

tetrametyylilyijy ja tetraetyylilyijy

Teollisuus

A

2931.20

tributyylitinayhdisteet:

2931.20.10

tributyylitinaoksidi

Teollisuus

A

2931.20.20

tributyylitinafluoridi

Teollisuus

A

2931.20.30

tributyylitinametakrylaatti

Teollisuus

A

2931.20.40

tributyylitinabentsoaatti

Teollisuus

A

2931.20.50

tributyylitinakloridi

Teollisuus

A

2931.20.60

tributyylitinalinoleaatti

Teollisuus

A

2931.20.70

tributyylitinanaftenaatti

Teollisuus

A

2931.90

muut:

2931.90.10

O-alkyyli (myös sykloalkyyli) alkyyli(metyyli, etyyli, n-pro
pyyli tai isopropyyli)fosfonofluoridaatit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2931.90.15

O-alkyyli (myös sykloalkyyli) N,N-dialkyyli(metyyli, etyyli,
n-propyyli tai isopropyyli)fosforoamidosyanidaatit

Teollisuus

A

2931.90.20

2-kloorivinyylidiklooriarsiini

Teollisuus

A

2931.90.25

bis(2-kloorivinyyli)klooriarsiini

Teollisuus

A

2931.90.30

tris(2-kloorivinyyli)arsiini

Teollisuus

A

2931.90.35

Alkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli) fosfo
nyylidifluoridit

Teollisuus

A

2931.90.40

[O-2-(dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)
amino)etyyli] vetyalkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai iso
propyyli)fosfoniitit ja niiden O-alkyyli (myös sykloalkyyli)
esterit; niiden alkyloidut tai protonoidut suolat

Teollisuus

A

2931.90.45

O-isopropyylimetyylifosfonokloridaatti

Teollisuus

A

2931.90.50

O-pinakolyylimetyylifosfonokloridaatti

Teollisuus

A

2931.90.55

muut, jotka sisältävät fosforiatomin, joka on yhdistetty
yhteen metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyliryh
mään mutta ei muihin hiiliatomeihin

Teollisuus

A

2931.90.90

muut

Teollisuus

A

29.32

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happi
heteroatomin tai -atomeja:

2932.1

yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman furaa
nirenkaan (myös hydratun):

2932.11

tetrahydrofuraani

Teollisuus

A

2932.12

2-furaldehydi (furfuraldehydi)

Teollisuus

A

2932.13

furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialkoholi

Teollisuus

A

2932.19

muut

Teollisuus

A

2932.20

laktonit:

2932.20.10

kumariini, metyylikumariinit ja etyylikumariinit

Teollisuus

A

2932.20.20

fenolftaleiini (ei kuitenkaan jodifenolftaleiini)

Teollisuus

A

2932.20.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2932.9

muut:

2932.91

isosafroli

Teollisuus

A

2932.92

1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-propan-2-oni

Teollisuus

A

2932.93

piperonaali

Teollisuus

A

2932.94

safroli

Teollisuus

A

2932.95

tetrahydrokannabinolit (kaikki isomeerit)

Teollisuus

A

2932.99

muut:

2932.99.10

joissa on vähintään 10 painoprosenttia karbofuraania

Teollisuus

A

2932.99.90

muut

Teollisuus

A

29.33

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpi
heteroatomin tai -atomeja:

2933.1

yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyrat
solirenkaan (myös hydratun):

2933.11

fenatsoni (antipyriini) ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2933.19

muut

Teollisuus

A

2933.2

yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman imidat
solirenkaan (myös hydratun):

2933.21

hydantoiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2933.29

muut

Teollisuus

A

2933.3

yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyridii
nirenkaan (myös hydratun):

2933.31

pyridiini ja sen suolat

Teollisuus

A

2933.32

piperidiini ja sen suolat

Teollisuus

A

2933.33

alfentaniili (INN), anileridiini (INN), betsitramidi (INN),
bromatsepaami (INN), difenoksiini (INN), difenoksilaatti
(INN), dipipanoni (INN), fentanyyli (INN), ketobemidoni
(INN), metyylifenidaatti (INN), pentatsokiini (INN), peti
diini (INN), petidiini (INN) välituote A, fensyklidiini (INN)
(PCP), fenoperidiini (INN), pipradroli (INN), piritiramidi
(INN), propiraami (INN) ja trimeperidiini (INN); niiden
suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2933.39

muut:

2933.39.10

3-kinuklidinyylibentsilaatti

Teollisuus

A

2933.39.20

kinuklidin-3-oli

Teollisuus

A

2933.39.90

muut

Teollisuus

A

2933.4

yhdisteet, joiden rakenne sisältää kinoliini- tai iso-kinolii
nirengasrakenteen (myös hydratun), ei enempää fuusioi
dut:

2933.41

levorfanoli (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2933.49

muut:

2933.49.10

polymeroitu 1,2-dihydro-2,2,4-trimetyylikinoliini

Teollisuus

A

2933.49.90

muut

Teollisuus

A

2933.5

yhdisteet, joiden rakenne sisältää pyrimidiinirenkaan
(myös hydratun) tai piperatsiinirenkaan:

2933.52

malonyylikarbamidi (barbituurihappo) ja sen suolat

Teollisuus

A

2933.53

allobarbitaali (INN), amobarbitaali (INN), barbitaali (INN),
butalbitaali (INN), butobarbitaali (INN), syklobarbitaali
(INN), metyylifenobarbitaali (INN), pentobarbitaali (INN),
fenobarbitaali (INN), sekbutabarbitaali (INN), sekobarbi
taali (INN) ja vinyylibitaali (INN); niiden suolat

Teollisuus

A

2933.54

muut malonyylikarbamidin (barbituurihapon) johdannai
set; niiden suolat

Teollisuus

A

2933.55

lopratsolaami (INN), meklokvaloni (INN), metakvaloni
(INN) ja tsipeproli (INN); niiden suolat

Teollisuus

A

2933.59

muut:

2933.59.10

trimetopriimi (INN)

Teollisuus

A

2933.59.20

tenofoviiridisoproksiili (fumaraattina)

Teollisuus

A

2933.59.30

piperatsiinisitraatti; piperatsiiniheksahydraatti; piperatsii
niadipaatti

Teollisuus

A

2933.59.80

bromasiili;
O,O-dietyyli-0-4-metyyli-2-isopropyylipyri
midi-6-fosforotioaatti

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2933.59.85

muut ureayhdisteet

Teollisuus

A

2933.59.90

muut

Teollisuus

A

2933.6

yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman triatsii
nirenkaan (myös hydratun):

2933.61

melamiini

Teollisuus

A

2933.69

muut:

2933.69.20

syanuurikloridi

Teollisuus

A

2933.69.30

atrasiini

Teollisuus

A

2933.69.40

simatsiini

Teollisuus

A

2933.69.90

muut

Teollisuus

A

2933.7

laktaamit:

2933.71

6-heksaanilaktaami (epsilon-kaprolaktaami)

Teollisuus

A

2933.72

klobatsaami (INN) ja metypryloni (INN)

Teollisuus

A

2933.79

muut laktaamit

Teollisuus

A

2933.9

muut:

2933.91

alpratsolaami (INN), kamatsepaami (INN), klooridiatse
poksidi (INN), klonatsepaami (INN), kloratsepaatti, delo
ratsepaami (INN), diatsepaami (INN), estatsolaami (INN),
etyyliloflatsepaatti (INN), fludiatsepaami (INN), flunitratse
paami (INN), fluratsepaami (INN), halatsepaami (INN), lo
ratsepaami (INN), lormetatsepaami (INN), matsindoli
(INN), medatsepaami (INN), midatsolaami (INN), nimetat
sepaami (INN), nitratsepaami (INN), nordatsepaami (INN),
oksatsepaami (INN), pinatsepaami (INN), pratsepaami
(INN), pyrovaleroni (INN), tematsepaami (INN), tetratse
paami (INN) ja triatsolaami (INN); niiden suolat

Teollisuus

A

2933.99

muut:

2933.99.10

jossa on vähintään 7 painoprosenttia benomyyliä

Teollisuus

A

2933.99.90

muut

Teollisuus

A

29.34

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrit
telemättömät; muut heterosykliset yhdisteet:

2934.10

yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman tiatso
lirenkaan (myös hydratun)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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2934.20

yhdisteet, joiden rakenne sisältää bentsotiatsolirengasra
kenteen (myös hydratun), ei enempää fuusioidut

Teollisuus

A

2934.30

yhdisteet, joiden rakenne sisältää fenotiatsiinirengasraken
teen (myös hydratun), ei enempää fuusioidut

Teollisuus

A

2934.9

muut:

2934.91

aminoreksi (INN), brotitsolaami (INN), klotiatsepaami
(INN), kloksatsolaami (INN), dekstromoramidi (INN), ha
loksatsolaami (INN), ketatsolaami (INN), mesokarbi (INN),
oksatsolaami (INN), pemoliini (INN), fendimetratsiini
(INN), fenmetratsiini (INN) ja sufentaniili (INN); niiden
suolat

Teollisuus

A

2934.99

muut

Teollisuus

A

2935.00

Sulfonamidit

Teollisuus

A

29.36

Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteettisesti
valmistetut (myös luonnon konsentraatit), näiden pääasial
lisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset sekä näiden
aineiden keskinäiset seokset, myös missä tahansa liuotti
messa:

2936.2

sekoittamattomat vitamiinit ja niiden johdannaiset:

2936.21

A-vitamiinit ja niiden johdannaiset

Teollisuus

A

2936.22

B1-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2936.23

B2-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2936.24

D- tai DL-pantoteenihappo (B3- tai B5-vitamiini) ja sen
johdannaiset

Teollisuus

A

2936.25

B6-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2936.26

B12-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2936.27

C-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2936.28

E-vitamiini ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2936.29

muut vitamiinit ja niiden johdannaiset

Teollisuus

A

2936.90

muut, myös luonnon konsentraatit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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29.37

Hormonit, prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotriee
nit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut; niiden joh
dannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, mukaan
lukien muunnetut polypeptidiketjut, pääasiallisesti hor
moneina käytettävät:

2937.1

polypeptidihormonit, proteiinihormonit ja glykoproteiini
hormonit, niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vas
taavat aineet:

2937.11

somatotropiini, sen johdannaiset ja sitä rakenteellisesti
vastaavat aineet

Teollisuus

A

2937.12

insuliini ja sen suolat

Teollisuus

A

2937.19

muut

Teollisuus

A

2937.2

steroidiset hormonit, niiden johdannaiset ja niitä raken
teellisesti vastaavat aineet:

2937.21

kortisoni, hydrokortisoni, prednisoni (dehydrokortisoni)
ja prednisoloni (dehydrohydrokortisoni)

Teollisuus

A

2937.22

lisämunuaisen kuorihormonien halogeenijohdannaiset

Teollisuus

A

2937.23

estrogeenit ja progestogeenit

Teollisuus

A

2937.29

muut

Teollisuus

A

2937.50

prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit, niiden
johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet

Teollisuus

A

2937.90

muut:

2937.90.10

epinefriini

Teollisuus

A

2937.90.20

muut katekoliamiinihormonit, niiden johdannaiset ja niitä
rakenteellisesti vastaavat aineet

Teollisuus

A

2937.90.30

aminohappojohdannaiset

Teollisuus

A

2937.90.90

muut

Teollisuus

A

29.38

Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä
niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset:

2938.10

rutosiidi (rutiini) ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2938.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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29.39

Kasvialkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut,
sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset:

2939.1

oopiumalkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat:

2939.11

unikkouute, väkevöity; buprenorfiini (INN), kodeiini, di
hydrokodeiini (INN), etyylimorfiini, etorfiini (INN), he
roiini, hydrokodoni (INN), hydromorfoni (INN), morfiini,
nikomorfiini (INN), oksikodoni (INN), oksimorfoni (INN),
folkodiini (INN), tebakoni (INN) ja tebaiini; niiden suolat:

2939.11.10

kodeiinifosfaatti

Teollisuus

X

2939.11.90

muut

Teollisuus

X

2939.19

muut

Teollisuus

X

2939.20

kiina-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2939.30

kofeiini ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.4

efedriinit ja niiden suolat:

2939.41

efedriini ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.42

pseudoefedriini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.43

katiini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.44

norefedriini ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.49

muut

Teollisuus

A

2939.5

teofylliini ja aminofylliini (teofylliinieteenidiamiini) sekä
niiden johdannaiset; niiden suolat:

2939.51

fenetylliini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.59

muut

Teollisuus

A

2939.6

rukiintorajyväalkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suo
lat:

2939.61

ergometriini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.62

ergotamiini (INN) ja sen suolat

Teollisuus

A

2939.63

lysergihappo ja sen suolat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

Teollisuus

A

2939.69

muut

2939.9

muut:

2939.91

kokaiini, ekgoniini, levometamfetamiini (INN), metamfeta
miini (INN), metamfetamiinirasemaatti; niiden suolat, este
rit ja muut johdannaiset

2939.99

muut:

2939.99.10

skopolamiini (hyoskiini) ja sen johdannaiset

Teollisuus

A

2939.99.20

teobromiini; emetiini

Teollisuus

A

2939.99.90

muut

Teollisuus

A

2940.00

Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, lak
toosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi); sokerieet
terit, sokeriasetaalit ja sokeriesterit sekä niiden suolat, ei
kuitenkaan nimikkeen 29.37, 29.38 tai 29.39 tuotteet

Teollisuus

A

29.41

Antibiootit:

2941.10

penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakenteiset johdan
naiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2941.20

streptomysiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2941.30

tetrasykliinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2941.40

kloramfenikoli ja sen johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2941.50

erytromysiini ja sen johdannaiset; niiden suolat

Teollisuus

A

2941.90

muut

Teollisuus

A

2942.00

Muut orgaaniset yhdisteet

Teollisuus

A

30.01

Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauha
set ja muut elimet, myös jauhetut; organoterapeuttiseen
käyttöön tarkoitetut rauhasten tai muiden elimien tai nii
den eritteiden uutteet; hepariini ja sen suolat; muut tera
peuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut
ihmis- ja eläinaineet, muualle kuulumattomat:

3001.20

rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet

Teollisuus

A

3001.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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30.02

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmää
rityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit
ja muut verifraktiot sekä immunologiset tuotteet, myös
modifioidut tai bioteknisellä menetelmällä saadut; rokot
teet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hii
vat) ja niiden kaltaiset tuotteet:

3002.10

antiseerumit ja muut verifraktiot sekä immunologiset
tuotteet, myös modifioidut tai bioteknisellä menetelmällä
saadut

Teollisuus

A

3002.20

rokotteet ihmisiä varten

Teollisuus

A

3002.30

rokotteet eläimiä varten

Teollisuus

A

3002.90

muut:

3002.90.10

saxitoksiini

Teollisuus

A

3002.90.20

risiini

Teollisuus

A

3002.90.90

muut

Teollisuus

A

30.03

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 30.02, 30.05 tai
30.06 tuotteet), joissa on terapeuttisessa tai ennalta ehkäi
sevässä tarkoituksessa keskenään sekoitettuina kaksi tai
useampia aineosia, muut kuin annostetut tai vähittäis
myyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat:

3003.10

joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporaken
teisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdan
naisia

Teollisuus

A

3003.20

joissa on muita antibiootteja

Teollisuus

A

3003.3

joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita,
mutta ei antibiootteja:

3003.31

joissa on insuliinia

Teollisuus

A

3003.39

muut

Teollisuus

A

3003.40

joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hor
moneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita eikä anti
biootteja:

3003.40.10

joissa on kodeiinifosfaattia

Teollisuus

A

3003.40.90

muut

Teollisuus

A

3003.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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30.04

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 30.02, 30.05 tai
30.06 tuotteet), joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia
tuotteita terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä var
ten, annostettuina (myös ihon läpi annettavassa muo
dossa) tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa ole
vat:

3004.10

joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporaken
teisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdan
naisia:

3004.10.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.10.90

muut

Teollisuus

A

3004.20

joissa on muita antibiootteja:

3004.20.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.20.90

muut

Teollisuus

A

3004.3

joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita,
mutta ei antibiootteja:

3004.31

joissa on insuliinia:

3004.31.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.31.90

muut

Teollisuus

A

3004.32

joissa on lisämunuaisen kuorihormoneja, niiden johdan
naisia tai niitä rakenteellisesti vastaavia aineita:

3004.32.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.32.90

muut

Teollisuus

A

3004.39

muut:

3004.39.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.39.90

muut

Teollisuus

A

3004.40

joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hor
moneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita eikä anti
biootteja:

3004.40.05

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.40.10

muut, joissa on kodeiinifosfaattia

Teollisuus

A

3004.40.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1391

Toimiala

Vaiheluokka

3004.50

muut lääkkeet, joissa on vitamiineja tai nimikkeen 29.36
muita tuotteita:

3004.50.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.50.90

muut

Teollisuus

A

3004.90

muut:

3004.90.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3004.90.90

muut

Teollisuus

A

30.05

Vanu, sideharso, kääreet ja niiden kaltaiset tavarat (esim.
valmiit haavasiteet, kiinnelaastarit ja hauteet), kyllästetyt
tai päällystetyt farmaseuttisilla aineilla tai kirurgiseen tai
lääkintä-, myös eläinlääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön
tarkoitetuissa vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa:

3005.10

haavalaastarit ja muut tavarat, joissa on liimautuva kerros

Teollisuus

A

3005.90

muut:

3005.90.10

imukykyinen sideharso tai puuvillakangas; siteet (ei kui
tenkaan polyuretaanimuovista valmistetut eikä lasikui
dusta kudotut); boorilla käsitelty ja muu hygroskooppinen
puuvillavanu; sideharso- tai puuvillakangastaitokset (myös
röntgenlangalla tai -nauhalla varustetut)

Teollisuus

A

3005.90.90

muut

Teollisuus

A

30.06

Tämän ryhmän 4 huomautuksessa tarkoitetut farmaseutti
set valmisteet:

3006.10

steriili kirurginen katgutti, sen kaltaiset steriilit haavanom
peluaineet (myös steriilit absorboituvat sidelangat kirurgi
seen tai hammaslääkintäkäyttöön) ja steriilit kudosliimat
kirurgiseen haavansulkemiseen; steriili laminaria ja steriilit
laminariapuikot; steriilit absorboituvat verenvuodon ty
rehdyttimet kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön; ste
riilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirur
giseen tai hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat

Teollisuus

A

3006.20

veriryhmän määritysreagenssit

Teollisuus

A

3006.30

varjoainevalmisteet röntgentutkimuksia varten; potilaalle
sisäisesti tai ulkonaisesti käytettävät taudinmääritysrea
genssit

Teollisuus

A

3006.40

hammassementit ja muut hampaantäytteet; luusementit

Teollisuus

A

3006.50

ensiapulaatikot ja -pakkaukset

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3006.60

hormoneihin, muihin nimikkeen 29.37 tuotteisiin tai
spermisideihin perustuvat kemialliset ehkäisyvalmisteet

Teollisuus

A

3006.70

lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen käyttöön tarkoi
tetut geelivalmisteet, joita käytetään kehon osien voiteluai
neena kirurgisissa toimenpiteissä tai lääkärintarkastuksissa
tai kontaktiaineena kehon ja lääketieteellisen instrumentin
välillä

Teollisuus

A

3006.9

muut:

3006.91

avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvikkeet

Teollisuus

A

3006.92

farmaseuttiset jätteet

Teollisuus

A

3101.00

Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut
tai kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet, jotka on tehty se
koittamalla tai kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasvi
aineista

Teollisuus

A

31.02

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset:

3102.10

virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena

Teollisuus

A

3102.2

ammoniumsulfaatti; ammoniumsulfaatin ja ammonium
nitraatin kaksoissuolat ja seokset:

3102.21

ammoniumsulfaatti

Teollisuus

A

3102.29

muut

Teollisuus

A

3102.30

ammoniumnitraatti, myös vesiliuoksena

Teollisuus

A

3102.40

ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai
muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka
eivät ole lannoitteita

Teollisuus

A

3102.50

natriumnitraatti

Teollisuus

A

3102.60

kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja
seokset

Teollisuus

A

3102.80

virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesitai ammoniakkiliuoksena

Teollisuus

A

3102.90

muut, myös edellisissä alanimikkeissä mainitsemattomat
seokset

Teollisuus

A

31.03

Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset:

3103.10

superfosfaatit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3103.90

muut

31.04

Kalilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset:

3104.20

kaliumkloridi

Teollisuus

A

3104.30

kaliumsulfaatti

Teollisuus

A

3104.90

muut

Teollisuus

A

31.05

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai
kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia
tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet
tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopai
noltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa:

3105.10

tähän ryhmään kuuluvat lannoitteet tabletteina tai niiden
kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:
n pakkauksissa

Teollisuus

A

3105.20

kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lan
noittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja kaliumia

Teollisuus

A

3105.30

diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti)

Teollisuus

A

3105.40

ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti)
sekä ammoniumdivetyortofosfaatti sekoitettuna diammo
niumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa

Teollisuus

A

3105.5

muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta
lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia:

3105.51

joissa on nitraatteja ja fosfaatteja

Teollisuus

A

3105.59

muut

Teollisuus

A

3105.60

kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lan
noittavaa ainetta: fosforia ja kaliumia

Teollisuus

A

3105.90

muut

Teollisuus

A

32.01

Kasviperäiset parkitusuutteet; tanniinit sekä niiden suolat,
eetterit, esterit ja muut johdannaiset:

3201.10

kebratshouute

Teollisuus

A

3201.20

mimoosan- eli wattlekuoriuute

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3201.90

muut

32.02

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet; epäorgaaniset parki
tusaineet; parkitusvalmisteet, myös luonnon parkitusai
neita sisältävät; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta var
ten:

3202.10

synteettiset orgaaniset parkitusaineet

Teollisuus

A

3202.90

muut

Teollisuus

A

3203.00

Kasvi- tai eläinperäiset väriaineet (myös väriuutteet, mutta
ei ”eläinmusta”), myös kemiallisesti määritellyt; tämän
ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut kasvi- tai eläinpe
räisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet:

Teollisuus

A

32.04

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti mää
ritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut syn
teettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet;
synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluore
soivina kirkasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti
määritellyt:

3204.1

synteettiset orgaaniset väriaineet ja niihin perustuvat, tä
män ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut valmisteet:

3204.11

dispersiovärit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

3204.12

happovärit, myös esimetalloidut, ja niihin perustuvat val
misteet; peittavärit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

3204.13

emäksiset värit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

3204.14

suorat värit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

3204.15

kyyppivärit (myös ne, joita sellaisenaan voidaan käyttää
pigmenttiväreinä) ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

3204.16

reaktiovärit ja niihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

3204.17

pigmenttivärit ja niihin perustuvat valmisteet:

3204.17.10

seuraavat atsopigmentit, kuvaus ja kansainvälinen väri-in
deksinumero (C.I.): Pigment Yellow 1, nro 11680- C.I.
Pigment Yellow 3, nro 11710- C.I. Pigment Yellow 12,
nro 21090- C.I. Pigment Yellow 13, nro 21100- C.I. Pig
ment Yellow 14, nro 21095- C.I. Pigment Orange13, nro
21110- C.I. Pigment Red 4, nro 12085- C.I. Pigment Red
57, nro 15850- C.I. Pigment Red 48:2, nro 15865- C.I.
Pigment Red 48:4, nro 15865

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3204.17.90

muut

3204.19

muut, myös kahden tai useamman alanimikkeiden
3204.11–3204.19 väriaineen seokset:

3204.19.10

seuraaviin atsopigmentteihin perustuvat seokset (kuvaus
ja kansainvälinen väri-indeksinumero C.I.): Pigment Yel
low 1, nro 11680- C.I. Pigment Yellow 3, nro 11710- C.I.
Pigment Yellow 12, nro 21090- C.I. Pigment Yellow 13,
nro 21100- C.I. Pigment Yellow 14, nro 21095- C.I. Pig
ment Orange13, nro 21110- C.I. Pigment Red 4, nro
12085- C.I. Pigment Red 57, nro 15850- C.I. Pigment
Red 48:2, nro 15865- C.I. Pigment Red 48:4, nro 15865

Teollisuus

A

3204.19.90

muut

Teollisuus

A

3204.20

synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluore
soivina kirkasteina

Teollisuus

A

3204.90

muut

Teollisuus

A

3205.00

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa
tarkoitetut substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

32.06

Muut väriaineet; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoi
tetut valmisteet, muut kuin nimikkeisiin 32.03, 32.04 ja
32.05 kuuluvat; epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään
luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt:

3206.1

titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet:

3206.11

joissa on vähintään 80 prosenttia titaanidioksidia kuivaaineen painosta

Teollisuus

A

3206.19

muut:

3206.19.10

titaanioksidilla päällystetty kiille

Teollisuus

A

3206.19.90

muut

Teollisuus

A

3206.20

kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet

3206.20.10

seuraavat kromioksidivihreään, lyijy-, sinkki-, barium- tai
strontiumkromaattiin tai epäorgaanisiin pigmentteihin pe
rustuvat pigmentit ja valmisteet (kuvaus ja kansainvälinen
väri-indeksinumero C.I.): Pigment Yellow 34, nro 77603C.I. Pigment Yellow 34, nro 77600- C.I. Pigment Red
104, nro 77605- C.I. Pigment Red 104 ja 84:4, nro
77605 ja nro 15865- C.I. Pigment Green 15, nro 77603
ja nro 77520- C.I. Pigment Green 13, nro 77603 ja nro
74200- C.I. Pigment Green 17, nro 77288- C.I. Pigment
Yellow 32, nro 77839- C.I. Pigment Yellow 36, nro
77955- C.I.

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3206.20.90

muut

3206.4

muut väriaineet ja muut valmisteet:

3206.41

ultramariini ja siihen perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

3206.42

litoponi ja muut sinkkisulfidiin perustuvat pigmentit ja
valmisteet

Teollisuus

A

3206.49

muut:

3206.49.10

nokiväkevöite

Teollisuus

A

3206.49.20

seuraavat epäorgaaniset pigmentit (kuvaus ja kansainväli
nen väri-indeksinumero – C.I.): Pigment Blue 27, nro
77510

Teollisuus

A

3206.49.90

muut

Teollisuus

A

3206.50

epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina

Teollisuus

A

32.07

Valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet ja val
mistetut värit, lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit, neste
mäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia käyte
tään keraamisessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa; lasisu
late (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai
hiutaleina:

3207.10

valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet, val
mistetut värit ja niiden kaltaiset valmisteet

Teollisuus

A

3207.20

lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit ja niiden kaltaiset
valmisteet:

3207.20.10

lasiintuvat emalit ja niiden kaltaiset valmisteet

Teollisuus

A

3207.20.20

lasiintuvat, enkopit ja niiden kaltaiset valmisteet

Teollisuus

A

3207.30

nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet

Teollisuus

A

3207.40

lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina
tai hiutaleina

Teollisuus

A

32.08

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisäl
tävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin syn
teettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin
luonnonpolymeereihin; tämän ryhmän 4 huomautuksessa
määritellyt liuokset:

3208.10

polyestereihin perustuvat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3208.20

akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

3208.90

muut:

3208.90.30

tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset, si
likonia sisältävät

Teollisuus

A

3208.90.90

muut

Teollisuus

A

32.09

Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään väliainee
seen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin poly
meereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpoly
meereihin:

3209.10

akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

3209.10.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3209.10.90

muut

Teollisuus

A

3209.90

muut:

3209.90.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3209.90.90

muut

Teollisuus

A

3210.00

Muut maalit ja lakat; valmistetut vesipigmenttivärit, jollai
sia käytetään nahan viimeistelyyn:

3210.00.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3210.00.90

muut

Teollisuus

A

3211.00

Valmistetut kuivikkeet (sikkatiivit)

Teollisuus

A

32.12

Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältä
vään väliaineeseen dispergoidut pigmentit (myös metalli
jauheet ja -hiutaleet), jollaisia käytetään maalien valmis
tuksessa; pronssi- ja värilehtiset; vähittäismyyntimuo
doissa tai -pakkauksissa olevat värit ja väriaineet:

3212.10

pronssi- ja värilehtiset

Teollisuus

A

3212.90

muut:

3212.90.10

muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut
alumiinijauheet tai -suomut

Teollisuus

A

3212.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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32.13

Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit, harrastevärit
ja niiden kaltaiset värit, tabletteina, putkiloissa, tölkeissä,
pulloissa tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa:

3213.10

värit lajitelmina:

3213.10.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3213.10.90

muut

Teollisuus

A

3213.90

muut:

3213.90.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3213.90.90

muut

Teollisuus

A

32.14

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyteja tiivistystahnat silotteet; muut kuin tulenkestävät julkisi
vujen, sisäseinien, lattioiden, sisäkattojen ja niiden kaltais
ten pintojen peittämiseen tarkoitetut valmisteet:

3214.10

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyteja tiivistystahnat; silotteet

Teollisuus

A

3214.90

muut

Teollisuus

A

32.15

Painovärit, kirjoitus- ja piirustusmusteet, myös tussi, sekä
muut musteet, myös tiivistetyt ja kiinteät:

3215.1

painovärit:

3215.11

mustat

Teollisuus

A

3215.19

muut

Teollisuus

A

3215.90

muut

Teollisuus

A

33.01

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös
jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet
(absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljy
jen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden
kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai ma
seroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saa
daan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtu
vien öljyjen vesitisleet ja -liuokset:

3301.1

sitrushedelmistä saadut haihtuvat öljyt:

3301.12

appelsiiniöljy

Maatalous

A

3301.13

sitruunaöljy

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3301.19

muut:

3301.19.10

limettiöljy

Maatalous

A

3301.19.90

muut

Maatalous

A

3301.2

muut kuin sitrushedelmistä saadut haihtuvat öljyt:

3301.24

piparminttuöljy (Mentha piperita):

Maatalous

A

3301.25

muut minttuöljyt

Maatalous

A

3301.29

muut:

3301.29.10

pelargoniöljy

Maatalous

A

3301.29.20

jasmiiniöljy

Maatalous

A

3301.29.30

laventeliöljy ja lavandiiniöljy

Maatalous

A

3301.29.90

muut

Maatalous

A

3301.30

resinoidit

Maatalous

A

3301.90

muut:

3301.90.10

haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

Maatalous

A

3301.90.20

oopiumia uuttamalla saadut uutetut oleohartsit

Maatalous

A

3301.90.30

lakritsia uuttamalla saadut uutetut oleohartsit

Maatalous

A

3301.90.40

humalaa uuttamalla saadut uutetut oleohartsit

Maatalous

A

3301.90.50

pyretrum-kasvia tai rotenonia sisältäviä juuria uuttamalla
saadut uutetut oleohartsit

Maatalous

A

3301.90.60

muut uutetut oleohartsit, jotka on saatu uuttamalla luon
non kasvisoluaineksia, farmaseuttiseen käyttöön soveltu
vat

Maatalous

A

3301.90.80

uutetut oleohartsit, jollaisia käytetään elintarviketeollisuu
dessa, Capsicum-sukuisia hedelmiä uuttamalla saadut

Maatalous

A

3301.90.90

muut

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

33.02

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useam
paan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alko
holiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuu
dessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet,
jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302.10

jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa

3302.90

muut:

3302.90.10

joissa on vähintään 50 tilavuusprosenttia etyyli- tai pro
pyylialkoholia (ei kuitenkaan hajuvesipohjat)

Teollisuus

A

3302.90.90

muut

Teollisuus

A

3303.00

Hajuvedet ja toalettivedet:

3303.00.10

pastat ja muut välituotteet, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodossa

Teollisuus

A

3303.00.90

muut

Teollisuus

A

33.04

Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoitoval
misteet (muut kuin lääkkeet), myös aurinkosuoja- ja rus
ketusvalmisteet; manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet:

3304.10

huulimeikkivalmisteet:

3304.10.10

pastat ja muut välituotteet, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodossa

Teollisuus

A

3304.10.20

valmisteet. joiden aurinkosuojakerroin (SPF) on vähintään
15

Teollisuus

A

3304.10.90

muut

Teollisuus

A

3304.20

silmämeikkivalmisteet:

3304.20.10

pastat ja muut välituotteet, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodossa

Teollisuus

A

3304.20.90

muut

Teollisuus

A

3304.30

manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet:

3304.30.10

pastat ja muut välituotteet, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodossa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3304.30.90

muut

3304.9

muut:

3304.91

puuterit, myös puristepuuterit:

3304.91.10

pastat ja muut välituotteet, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodossa

Teollisuus

A

3304.91.20

pikkulasten hoitoon tarkoitetut talkit

Teollisuus

A

3304.91.30

valmisteet. joiden aurinkosuojakerroin (SPF) on vähintään
15

Teollisuus

A

3304.91.90

muut

Teollisuus

A

3304.99

muut:

3304.99.10

pastat ja muut välituotteet, ei kuitenkaan vähittäismyynti
muodossa

Teollisuus

A

3304.99.20

suojavoide, pakkauksen paino vähintään 5 kg

Teollisuus

A

3304.99.30

valmisteet. joiden aurinkosuojakerroin (SPF) on vähintään
15

Teollisuus

A

3304.99.90

muut

Teollisuus

A

33.05

Hiuksiin käytettävät valmisteet:

3305.10

sampoot

Teollisuus

A

3305.20

permanenttivalmisteet hiusten kihartamista tai suorista
mista varten:

3305.20.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3305.20.90

muut

Teollisuus

A

3305.30

hiuskiinteet:

3305.30.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3305.30.90

muut

Teollisuus

A

3305.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

33.06

Suun- ja hampaidenhoitovalmisteet, myös hammasprotee
sin kiinnitystahnat ja -jauheet; hammasvälien puhdistuk
seen käytettävä lanka (hammaslanka), yksittäisissä vähit
täismyyntipakkauksissa:

3306.10

hampaiden puhdistusaineet

3306.20

hammasvälien puhdistukseen käytettävä lanka (hammas
lanka):

3306.20.10

erikoislujaa aramidilankaa

Teollisuus

A

3306.20.90

muut

Teollisuus

A

3306.90

muut

Teollisuus

A

33.07

Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shavevalmisteet, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodo
rantit, kylpyvalmisteet, karvanpoistoaineet ja muut
muualle kuulumattomat hajuste-, kosmeettiset ja toaletti
valmisteet; huoneilman raikasteet, myös hajustetut ja de
sinfioivat:

3307.10

parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shavevalmisteet:

3307.10.10

haavapuikot

Teollisuus

A

3307.10.20

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3307.10.90

muut

Teollisuus

A

3307.20

henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit ja an
tiperspirantit:

3307.20.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3307.20.90

muut

Teollisuus

A

3307.30

hajustetut kylpysuolat ja muut kylpyvalmisteet

Teollisuus

A

3307.4

huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut
valmisteet, myös uskonnollisten rituaalien yhteydessä käy
tettävät hyvänhajuiset valmisteet:

3307.41

”agarbatti” ja muut hyvänhajuiset valmisteet, jotka vaikut
tavat palaessaan

Teollisuus

A

3307.49

muut:

3307.49.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3307.49.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3307.90

muut:

3307.90.10

piilolinssien tai silmäproteesien hoitoon tarkoitetut nes
teet, myös liukenevat tabletit

Teollisuus

A

3307.90.90

muut

Teollisuus

A

34.01

Saippua ja suopa; saippuana käytettävät orgaaniset pintaaktiiviset tuotteet ja valmisteet tankoina, paloina tai valet
tuina kappaleina, myös jos niissä on saippuaa; ihon pe
suun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja val
misteet nestemäisinä tai voiteina, vähittäismyyntimuo
dossa, myös jos niissä on saippuaa; saippualla tai puhdis
tusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi,
vanu, huopa tai kuitukangas:

3401.1

saippua, suopa ja orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja
valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina sekä
saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai
peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas:

3401.11

toalettikäyttöön tarkoitetut (myös tuotteet, joihin on li
sätty lääkeainetta)

Teollisuus

A

3401.19

muut

Teollisuus

A

3401.20

saippua ja suopa muissa muodoissa

Teollisuus

A

3401.30

ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet
ja valmisteet nestemäisinä tai voiteina, vähittäismyynti
muodossa, myös jos niissä on saippuaa

Teollisuus

A

34.02

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (muut kuin saippua ja
suopa); pinta-aktiiviset valmisteet, pesuvalmisteet (myös
pesuapuvalmisteet) ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä
on saippuaa tai suopaa, muut kuin nimikkeen 34.01 val
misteet:

3402.1

orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, myös vähittäismyynti
pakkauksissa:

3402.11

anioniaktiiviset:

3402.11.10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 10 kg

Teollisuus

A

3402.11.20

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino suurempi kuin
10 kg

Teollisuus

A

3402.12

kationiaktiiviset

Teollisuus

A

3402.13

ionittomat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3402.19

muut

Teollisuus

A

3402.20

vähittäismyyntipakkauksissa olevat valmisteet

Teollisuus

A

3402.90

muut

Teollisuus

A

34.03

Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja
muttereiden irrottamista helpottavat valmisteet, ruosteenja korroosionestoaineet sekä muotinirrotusvalmisteet, voi
teluaineisiin perustuvat) ja valmisteet, jollaisia käytetään
tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden
öljy- tai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan valmisteet, joissa
on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia:

3403.1

joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öl
jyjä:

3403.11

valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden
aineiden käsittelyyn

Teollisuus

A

3403.19

muut

Teollisuus

A

3403.9

muut:

3403.91

valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden
aineiden käsittelyyn

Teollisuus

A

3403.99

muut

Teollisuus

A

34.04

Tekovahat ja valmistetut vahat:

3404.20

poly(oksieteeniä) (polyeteeniglykolia)

Teollisuus

A

3404.90

muut:

3404.90.10

hapetettuja polyeteenejä

Teollisuus

A

3404.90.90

muut

Teollisuus

A

34.05

Kiillotusaineet ja voiteet jalkineita, huonekaluja, lattioita,
vaununkoreja, lasia tai metallia varten, hankauspastat ja
-jauheet sekä niiden kaltaiset valmisteet (myös paperi,
vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen muovi ja huokoi
nen kumi, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty täl
laisella valmisteella), ei kuitenkaan nimikkeen 34.04 va
hat:

3405.10

kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet jalki
neita ja nahkaa varten:

3405.10.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3405.10.90

muut

3405.20

kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet puu
huonekalujen, -lattioiden ja muiden puupintojen hoitoa
varten:

3405.20.10

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3405.20.90

muut

Teollisuus

A

3405.30

kiillotusaineet ja niiden kaltaiset valmisteet vaununkoreja
varten, muut kuin metallikiillotteet

Teollisuus

A

3405.40

hankauspastat ja -jauheet sekä muut hankausvalmisteet

Teollisuus

A

3405.90

muut:

3405.90.10

timanteista saatua pölyä, jauhetta tai rouhetta sisältävät
hiontavalmisteet

Teollisuus

A

3405.90.90

muut

Teollisuus

A

3406.00

Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden kaltaiset
tavarat

Teollisuus

A

3407.00

Muovailumassat, myös lasten ajanvietteeksi tarkoitetut;
valmisteet, jollaiset tunnetaan ”hammasvahana” tai ”ham
masmallimassana”, sarjoina, vähittäismyyntipakkauksissa,
levyinä, hevosenkengän muotoisina kappaleina, tankoina
tai niiden kaltaisessa muodossa; muut hammaslääkintä
käyttöön tarkoitetut valmisteet, jotka perustuvat kipsiin
(kalsinoituun kipsikiveen tai kalsiumsulfaattiin)

Teollisuus

A

35.01

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiini
liimat:

3501.10

kaseiini

Maatalous

A

3501.90

muut

Maatalous

A

35.02

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tii
visteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80
prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut
albumiinijohdannaiset:

3502.1

muna-albumiini (ovalbumiini):

3502.11

kuivattu

Maatalous

A

3502.19

muu:

3502.19.10

nestemäinen

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3502.19.90

muu

Maatalous

A

3502.20

maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai useam
man heraproteiinin tiivisteet

Maatalous

A

3502.90

muu

Maatalous

A

3503.00

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehti
sinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinijoh
dannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat,
ei kuitenkaan nimikkeen 35.01 kaseiiniliimat:

3503.00.10

gelatiini, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino enin
tään 10 kg

Maatalous

A

3503.00.15

gelatiini, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen paino suu
rempi kuin 10 kg

Maatalous

A

3503.00.30

gelatiinijohdannaiset

Maatalous

A

3503.00.35

kalanrakkoselvikkeet ja muut eläinperäiset liimat

Maatalous

A

3503.00.90

muut

Maatalous

A

3504.00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja
niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe,
myös kromikäsitelty

Maatalous

A

35.05

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

3505.10

dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

Maatalous

A

3505.20

liimat ja liisterit

Maatalous

A

35.06

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; lii
mana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, lii
mana tai liisterinä myytävissä, nettopainoltaan enintään
1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa:

3506.10

liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, lii
mana tai liisterinä myytävissä, nettopainoltaan enintään
1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa

Teollisuus

A

3506.9

muut:

3506.91

kumiin tai nimikkeiden 39.01–39.13 polymeereihin pe
rustuvat liimat ja liisterit

Teollisuus

A

3506.99

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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35.07

Entsyymit; muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet:

3507.10

juoksutin ja juoksutintiivisteet

Teollisuus

A

3507.90

muut

Teollisuus

A

3601.00

Ruuti

Teollisuus

A

3602.00

Valmistetut räjähdysaineet, muut kuin ruuti

Teollisuus

A

3603.00

Tulilanka; räjähtävä tulilanka; sytytysnallit ja räjähdysnal
lit; sytyttimet; sähköräjähdysnallit

Teollisuus

A

36.04

Ilotulitusvälineet, merkinantoraketit, saderaketit, paukkuo
pasteet ja muut pyrotekniset tavarat:

3604.10

ilotulitusvälineet

Teollisuus

A

3604.90

muut

Teollisuus

A

3605.00

Tulitikut, muut kuin nimikkeen 36.04 pyrotekniset tava
rat

Teollisuus

A

36.06

Ferrocerium ja muut pyroforiset seokset kaikissa muo
doissa; tämän ryhmän 2 huomautuksessa tarkoitetut hel
posti syttyvistä aineista valmistetut tavarat:

3606.10

polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään 300 ml vetä
vissä astioissa, jollaisia käytetään savukkeensytyttimien ja
niiden kaltaisten sytyttimien täyttämiseen

Teollisuus

A

3606.90

muut

Teollisuus

A

37.01

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

3701.10

röntgenkäyttöön tarkoitetut:

3701.10.10

valokuvauslevyt ja -laakafilmit

Teollisuus

A

3701.10.90

muut

Teollisuus

A

3701.20

pikakuvafilmit

Teollisuus

A

3701.30

muut levyt ja filmit, joissa vähintään yksi sivu on pidempi
kuin 255 mm:

3701.30.25

Offset-monistuksen paino-originaalit ja kivipainolaatat,
alumiinia

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3701.30.60

muut, ortokromaattiset

Teollisuus

A

3701.30.90

muut

Teollisuus

A

3701.9

muut:

3701.91

värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten tarkoitetut

Teollisuus

A

3701.99

muut:

3701.99.45

Offset-monistuksen paino-originaalit ja kivipainolaatat,
alumiinia

Teollisuus

A

3701.99.70

muut, ortokromaattiset

Teollisuus

A

3701.99.90

muut

Teollisuus

A

37.02

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat,
muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä;
pikakuvafilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat:

3702.10

röntgenkäyttöön tarkoitetut

Teollisuus

A

3702.3

muut filmit, rei'ittämättömät, leveys enintään 105 mm:

3702.31

värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten

Teollisuus

A

3702.32

muut, joissa on hopeahalidiemulsio:

3702.32.10

ortokromaattinen filmi

Teollisuus

A

3702.32.90

muut

Teollisuus

A

3702.39

muut:

3702.39.10

ortokromaattinen filmi

Teollisuus

A

3702.39.90

muut

Teollisuus

A

3702.4

muut filmit, rei'ittämättömät, leveys suurempi kuin
105 mm:

3702.41

leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suurempi kuin
200 m, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten

Teollisuus

A

3702.42

leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus suurempi kuin
200 m, muuhun kuin värivalokuvaukseen tarkoitetut:

3702.42.10

pikakuvafilmit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3702.42.90

muut

3702.43

leveys suurempi kuin 610 mm ja pituus enintään 200 m

3702.43.10

ortokromaattinen filmi

Teollisuus

A

3702.43.90

muut

Teollisuus

A

3702.44

leveys suurempi kuin 105 mm, mutta enintään 610 mm:

3702.44.10

ortokromaattinen filmi

Teollisuus

A

3702.44.90

muut

Teollisuus

A

3702.5

muut filmit, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten:

3702.52

leveys enintään 16 mm ja pituus suurempi kuin 14 m

Teollisuus

A

3702.53

leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään 35 mm ja
pituus enintään 30 m, dioja varten

Teollisuus

A

3702.54

leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään 35 mm ja
pituus enintään 30 m, muut kuin dioja varten

Teollisuus

A

3702.55

leveys suurempi kuin 16 mm, mutta enintään 35 mm ja
pituus suurempi kuin 30 m

Teollisuus

A

3702.56

leveys suurempi kuin 35 mm

Teollisuus

A

3702.9

muut:

3702.96

leveys enintään 35 mm ja pituus enintään 30 m:

3702.96.10

ortokromaattinen filmi

Teollisuus

A

3702.96.90

muut

Teollisuus

A

3702.97

leveys enintään 35 mm ja pituus suurempi kuin 30 m:

3702.97.10

ortokromaattinen filmi

Teollisuus

A

3702.97.90

muut

Teollisuus

A

3702.98

leveys suurempi kuin 35 mm:

3702.98.10

ortokromaattinen filmi

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

Teollisuus

A

3702.98.90

muut

37.03

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteily
herkät, valottamattomat:

3703.10

rullissa, joiden leveys on suurempi kuin 610 mm:

3703.10.10

paperi, rullissa, joiden leveys on suurempi
1 000 mm ja pituus suurempi kuin 100 m

3703.10.90

muut

Teollisuus

A

3703.20

muut, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten

Teollisuus

A

3703.90

muut

Teollisuus

A

3704.00

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, -kartonki, -pahvi ja -teks
tiilit, valotetut, mutta kehittämättömät:

3704.00.10

elokuvafilmit

Teollisuus

A

3704.00.90

muut

Teollisuus

A

37.05

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut ja kehitetyt, muut
kuin elokuvafilmit:

3705.10

offsetpainatusta ja -monistusta varten

Teollisuus

A

3705.90

muut:

3705.90.10

mikrofilmit

Teollisuus

A

3705.90.90

muut

Teollisuus

A

37.06

Elokuvafilmit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä
ääniraitaan tai sisältäen ainoastaan ääniraidan

3706.10

leveys vähintään 35 mm

Teollisuus

A

3706.90

muut

Teollisuus

A

37.07

Kemialliset valmisteet valokuvauskäyttöön (muut kuin la
kat, liimat, liisterit ja niiden kaltaiset valmisteet); sekoitta
mattomat tuotteet valokuvauskäyttöön, annostettuina tai
vähittäismyyntipakkauksissa, käyttövalmiissa muodoissa:

3707.10

säteilylle herkistävät emulsiot

Teollisuus

A

kuin

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3707.90

muut

38.01

Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen
grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmis
teet, massana, möhkäleinä, levyinä tai muina puolivalmis
teina:

3801.10

Keinotekoinen grafiitti:

3801.10.10

työstämättömät elektrodit

Teollisuus

A

3801.10.90

muu

Teollisuus

A

3801.20

kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti

Teollisuus

A

3801.30

hiilipitoiset elektrodimassat ja niiden kaltaiset massat uu
nien vuoraamiseen

Teollisuus

A

3801.90

muut

Teollisuus

A

38.02

Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivennäistuotteet; eläin
hiili, myös käytetty:

3802.10

Aktiivihiili

Teollisuus

A

3802.90

muut

Teollisuus

A

3803.00

Mäntyöljy, myös puhdistettu

Teollisuus

A

3804.00

Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, myös jos
ne on väkevöity tai niistä on sokerit poistettu tai niitä on
käsitelty kemiallisesti, myös ligniinisulfonaatit, ei kuiten
kaan nimikkeen 38.03 mäntyöljy

Teollisuus

A

38.05

Pihka-, puu- ja sulfaattitärpätti sekä muut havupuun tis
lauksessa tai muussa käsittelyssä saadut terpeenipitoiset
öljyt; raaka dipenteeni; sulfiittitärpätti ja muu raaka para
symeeni; ”pine oil”, jonka pääasiallisena aineosana on alfa
terpineoli:

3805.10

pihka-, puu- ja sulfaattitärpättiöljyt

Teollisuus

A

3805.90

muut

Teollisuus

A

38.06

Kolofoni ja hartsihapot sekä niiden johdannaiset; pinoliini
ja hartsiöljyt; sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run
gums):

3806.10

kolofoni ja hartsihapot

Teollisuus

A

3806.20

kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin ja hartsi
happojen johdannaisten suolat (lukuun ottamatta kolofo
nin additiotuotteiden suoloja)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3806.30

hartsiesterit

Teollisuus

A

3806.90

muut

Teollisuus

A

3807.00

Puuterva; puutervaöljyt; puukreosootti; raaka metanoli;
kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset kolofoniin, hartsi
happoihin tai kasvipikeen perustuvat valmisteet

Teollisuus

A

38.08

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja
rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kas
vien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden
kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauk
sissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat,
sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi):

3808.50

Tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa eritellyt tava
rat:

3808.50.21

hyönteisten torjunta-aineet (lukuun ottamatta kamfekloo
ria (ISO) (toksafeeni) sisältävää), aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.23

hyönteisten torjunta-aineet (lukuun ottamatta kamfekloo
ria (ISO) (toksafeeni) sisältävää), ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.25

kamfeklooria (ISO) (toksafeeni) sisältävät tuotteet, aeroso
lisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.27

kamfeklooria (ISO) (toksafeeni) sisältävät tuotteet, ei aero
solisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.29

puun, kasvien, puiden tai siementen käsittelyyn soveltuvat
sienitautien torjunta-aineet (lukuun ottamatta sellaisia,
joissa on vaikuttavana aineena kupari-, kromi- ja arsee
niyhdisteitä tai ditiokarbamaattien tai bis-ditiokarbamaat
tien metalliyhdisteitä, mukaan lukien kuitenkin sellaiset
sienitautien torjunta-aineet, joissa on vaikuttavana aineena
mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti)(polymeerinen)
kompleksi sinkkisuolojen kanssa), aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.31

puun, kasvien, puiden tai siementen käsittelyyn soveltuvat
sienitautien torjunta-aineet (lukuun ottamatta sellaisia,
joissa on vaikuttavana aineena kupari-, kromi- ja arsee
niyhdisteitä tai ditiokarbamaattien tai bis-ditiokarbamaat
tien metalliyhdisteitä, mukaan lukien kuitenkin sellaiset
sienitautien torjunta-aineet, joissa on vaikuttavana aineena
mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti)(polymeerinen)
kompleksi sinkkisuolojen kanssa), ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.33

muut sienitautien torjunta-aineet, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.35

muut sienitautien torjunta-aineet, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3808.50.37

rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet ja kas
vien kasvua säätävät aineet, joissa on vaikuttavana aineena
jokin seuraavista: atratsiini; alakloori; 2-metyyli-4-kloori
fenoksietikkahappo tai sen johdannaiset; 2,4-dikloorife
noksietikkahappo tai sen johdannaiset; trifluraliini, aero
solisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.39

rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet ja kas
vien kasvua säätävät aineet, joissa on vaikuttavana aineena
jokin seuraavista: atratsiini; alakloori; 2-metyyli-4-kloori
fenoksietikkahappo tai sen johdannaiset; 2,4-dikloorife
noksietikkahappo tai sen johdannaiset; trifluraliini, ei ae
rosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.41

muut rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet
ja kasvien kasvua säätävät aineet, joissa on vaikuttavana
aineena diuronia tai simatsiinia, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.43

muut rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet
ja kasvien kasvua säätävät aineet, joissa on vaikuttavana
aineena diuronia tai simatsiinia, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.45

muut kasvien kasvua säätävät aineet ja itämistä estävät ai
neet, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.47

muut kasvien kasvua säätävät aineet ja itämistä estävät ai
neet, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.49

desinfioimisaineet, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.51

muut, desinfioimisaineet, tuotetta lähinnä olevan pak
kauksen nettopaino enintään 5 kg tai enintään 5 litraa ve
tävissä astioissa

Teollisuus

A

3808.50.53

trikloorisyanuurihappoa sisältävät desinfioimisaineet, ae
rosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.55

trikloorisyanuurihappoa sisältävät desinfioimisaineet, ei
aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.59

muut desinfioimisaineet, joissa on vaikuttavana aineena
kivihiilitervan johdannaista, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.61

muut desinfioimisaineet, joissa on vaikuttavana aineena
kivihiilitervan johdannaista, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.9

muut:

3808.50.91

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.50.99

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3808.9

muut:

3808.91

hyönteisten torjunta-aineet:

3808.91.1

joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bromikloo
rimetaania:

3808.91.11

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.91.19

muut

Teollisuus

A

3808.91.9

muut:

3808.91.91

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.91.99

muut

Teollisuus

A

3808.92

sienitautien torjunta-aineet:

3808.92.2

puun, kasvien, puiden tai siementen käsittelyyn soveltuvat
(lukuun ottamatta sellaisia, joissa on vaikuttavana aineena
kupari-, kromi- ja arseeniyhdisteitä tai ditiokarbamaattien
tai bis-ditiokarbamaattien metalliyhdisteitä, mukaan lu
kien kuitenkin sellaiset, joissa on vaikuttavana aineena
mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti)(polymeerinen)
kompleksia sinkkisuolojen kanssa):

3808.92.21

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.92.29

muut

Teollisuus

A

3808.92.3

muut, joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bro
mikloorimetaania:

3808.92.31

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.92.39

muut

Teollisuus

A

3808.92.9

muut:

3808.92.91

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.92.99

muut

Teollisuus

A

3808.93

rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet ja kas
vien kasvua säätävät aineet:

3808.93.04

joissa on vaikuttavana aineena atratsiinia, aerosolisäili
öissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3808.93.07

joissa on vaikuttavana aineena atratsiinia, ei aerosolisäili
öissä

Teollisuus

A

3808.93.09

joissa on vaikuttavana aineena alaklooria, aerosolisäili
öissä

Teollisuus

A

3808.93.13

joissa on vaikuttavana aineena alaklooria, ei aerosolisäili
öissä

Teollisuus

A

3808.93.16

joissa on vaikuttavana aineena diuronia tai simatsiinia, ae
rosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.19

joissa on vaikuttavana aineena diuronia tai simatsiinia, ei
aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.31

joissa on vaikuttavana aineena 2-metyyli-4-kloorifenoksie
tikkahappoa tai sen johdannaisia, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.33

joissa on vaikuttavana aineena 2-metyyli-4-kloorifenoksie
tikkahappoa tai sen johdannaisia, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.34

joissa on vaikuttavana aineena 2,4-dikloorifenoksietikka
happoa tai sen johdannaisia, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.37

joissa on vaikuttavana aineena 2,4-dikloorifenoksietikka
happoa tai sen johdannaisia, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.41

joissa on vaikuttavana aineena trifluraliinia, aerosolisäili
öissä

Teollisuus

A

3808.93.43

joissa on vaikuttavana aineena trifluraliinia, ei aerosolisäi
liöissä

Teollisuus

A

3808.93.77

muut kasvien kasvua säätävät aineet ja itämistä estävät ai
neet, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.79

muut kasvien kasvua säätävät aineet ja itämistä estävät ai
neet, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.83

muut, joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bro
mikloorimetaania, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.85

muut, joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bro
mikloorimetaania, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.9

muut:

3808.93.91

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.93.99

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3808.94

desinfioimisaineet:

3808.94.1

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään
5 kg tai enintään 5 litraa vetävissä astioissa:

3808.94.11

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.94.19

muut

Teollisuus

A

3808.94.3

trikloorisyanuurihappoa sisältävät desinfioimisaineet:

3808.94.31

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.94.39

muut

Teollisuus

A

3808.94.4

muut, joissa on vaikuttavana aineena kivihiilitervan joh
dannaista, aerosolisäiliöissä:

3808.94.41

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.94.49

muut

Teollisuus

A

3808.94.8

muut, joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bro
mikloorimetaania:

3808.94.81

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.94.89

muut

Teollisuus

A

3808.94.9

muut:

3808.94.91

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.94.99

muut

Teollisuus

A

3808.99

muut:

3808.99.1

muut, joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bro
mikloorimetaania:

3808.99.11

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3808.99.19

muut

Teollisuus

A

3808.99.9

muut:

3808.99.91

aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

Maatalous

A

3808.99.99

muut

38.09

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäy
tymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet
ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia
käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa
teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3809.10

tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3809.9

muut:

3809.91

jollaisia käytetään tekstiili- tai sen kaltaisessa teollisuu
dessa

Teollisuus

A

3809.92

jollaisia käytetään paperi- tai sen kaltaisessa teollisuudessa

Teollisuus

A

3809.93

jollaisia käytetään nahka- tai sen kaltaisessa teollisuudessa

Teollisuus

A

38.10

Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edistävät ai
neet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hit
sausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa
on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään
hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä:

3810.10

metallipintojen peittausvalmisteet; juotos- tai hitsausjau
heet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita

Teollisuus

A

3810.90

muut

Teollisuus

A

38.11

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä es
tävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja
muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nestei
den, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäi
söljyjä, lisäainevalmisteet:

3811.1

nakutusta estävät valmisteet:

3811.11

lyijy-yhdisteisiin perustuvat

Teollisuus

A

3811.19

muut

Teollisuus

A

3811.2

voiteluöljyjen lisäaineet:

3811.21

joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öl
jyjä

Teollisuus

A

3811.29

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3811.90

muut

38.12

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle kuulumat
tomat kumin tai muovin pehmitinseokset; hapettumisen
estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset:

3812.10

valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet

Teollisuus

A

3812.20

kumin tai muovin pehmitinseokset

Teollisuus

A

3812.30

hapettumisenestoaineet ja muut kumin tai muovin stabi
laattoriseokset:

3812.30.10

kumin hapettumisenestoaineet

Teollisuus

A

3812.30.20

stabilaattoriseokset, joissa on kadmiumkaprylaattia, kad
miumnaftanaattibentsoaattia, kadmiumoktanoaattia, ba
riumkaprylaattia, bariumnonyylifenaattia, dibutyylitina
tioglykolaattia, dimetyylitinatioglykolaattia, sinkkioktoaat
tia, kaliumoktanoaattia tai sinkkistearaattia

Teollisuus

A

3812.30.90

muut

Teollisuus

A

3813.00

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulen
sammutuskranaatit ja -pommit:

3813.00.25

nestemäiset valmisteet, joissa on fluoriyhdisteitä tai joissa
on proteiinia, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3813.00.27

nestemäiset valmisteet, joissa on fluoriyhdisteitä tai joissa
on proteiinia, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3813.00.29

muut, joissa on bromiklooridifluorimetaania, bromitrif
luorimetaania tai dibromitetrafluorietaaneja, aerosolisäili
öissä

Teollisuus

A

3813.00.31

muut, joissa on bromiklooridifluorimetaania, bromitrif
luorimetaania tai dibromitetrafluorietaaneja, ei aerosoli
säiliöissä

Teollisuus

A

3813.00.33

muut, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin bromif
luorihiilivetyjä (HBFC), aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3813.00.35

muut, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin bromif
luorihiilivetyjä (HBFC), ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3813.00.37

muut, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin osittain
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC), aerosolisäili
öissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3813.00.39

muut, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin osittain
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC), ei aerosolisäi
liöissä

Teollisuus

A

3813.00.41

muut, joissa on bromikloorimetaania, aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3813.00.43

muut, joissa on bromikloorimetaania, ei aerosolisäiliöissä

Teollisuus

A

3813.00.90

muut

Teollisuus

A

3814.00

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulu
mattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet:

3814.00.10

joissa on metaanin, etaanin tai propaanin täysin haloge
noituja kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja mahdollisesti myös
osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC)

Teollisuus

A

3814.00.20

joissa on metaanin, etaanin tai propaanin osittain haloge
noituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC), mutta ei täysin ha
logenoituja kloorifluorihiilivetyjä (CFC)

Teollisuus

A

3814.00.30

joissa on hiilitetrakloridia, bromikloorimetaania tai 1,1,1trikloorietaania (metyylikloroformia)

Teollisuus

A

3814.00.90

muut

Teollisuus

A

38.15

Reaktion käynnistäjät (initiaattorit), reaktion kiihdyttimet
(akseleraattorit) ja katalyyttiset valmisteet, muualle kuulu
mattomat:

3815.1

kantajakatalyytit:

3815.11

joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdisteet

Teollisuus

A

3815.12

joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalli
yhdisteet

Teollisuus

A

3815.19

muut

Teollisuus

A

3815.90

muut

Teollisuus

A

3816.00

Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, tulen
kestävät (lukuun ottamatta nimikkeen 38.01 tuotteita)

Teollisuus

A

3817.00

Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit
(lukuun ottamatta nimikkeisiin 27.07 ja 29.02 kuuluvia)

3817.00.10

seostetut alkyylibentseenit

Teollisuus

A

3817.00.20

seostetut alkyylinaftaleenit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3818.00

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektro
niikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kal
taisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seos
tettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten:

3818.00.10

kemialliset alkuaineet

Teollisuus

A

3818.00.20

kemialliset yhdisteet, vähittäismyyntiä varten pakatut

Teollisuus

A

3818.00.90

muut

Teollisuus

A

3819.00

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiir
rossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lain
kaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä
tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

3819.00.10

hydrauliset jarrunesteet

Teollisuus

A

3819.00.20

hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset val
misteet, joissa on vähintään 44 painoprosenttia dietyylig
lykolia ja vähintään 38 prosenttia eteeni- tai propeeniko
polymeerejä

Teollisuus

A

3819.00.90

muut

Teollisuus

A

3820.00

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja
jäänpoistonesteet

Teollisuus

A

3821.00

Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (myös virus
ten ja niiden kaltaisten organismien) tai kasvi-, ihmis- ja
eläinsoluviljelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten

Teollisuus

A

3822.00

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alus
talla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmis
tetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä lukuun
ottamatta nimikkeisiin 30.02 ja 30.06 kuuluvia); varmen
netut vertailumateriaalit

Teollisuus

A

38.23

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saa
dut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

3823.1

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saa
dut happamat öljyt:

3823.11

steariinihappo

Teollisuus

A

3823.12

öljyhappo

Teollisuus

A

3823.13

mäntyöljyrasvahapot

Teollisuus

A

3823.19

muut

Teollisuus

A

3823.70

teolliset rasva-alkoholit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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38.24

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten;
kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teolli
suuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden
seoksia), muualle kuulumattomat:

3824.10

valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten

Teollisuus

A

3824.30

sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina keskenään
tai metallisten sideaineiden kanssa

Teollisuus

A

3824.40

valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai betonia varten

Teollisuus

A

3824.50

muu kuin tulenkestävä laasti tai betoni

Teollisuus

A

3824.60

sorbitoli (lukuun ottamatta alanimikkeeseen 2905.44
kuuluvaa)

Maatalous

A

3824.7

sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin ha
logeenijohdannaisia

3824.71

joissa on täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC)
ja mahdollisesti myös osittain halogenoitua kloorifluori
hiilivetyä (HCFC), perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilive
tyä (HFC):

3824.71.05

joissa on asyklisiä hiilivetyjä, ainoastaan fluorilla tai kloo
rilla perhalogenoituja (lukuun ottamatta klooridifluorime
taania, diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaania
sisältäviä)

Teollisuus

A

3824.71.20

joissa on diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaa
nia

Teollisuus

A

3824.71.30

muut, joissa on asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdan
naisia, jotka sisältävät vähintään kaksi erilaista halogeenia

Teollisuus

A

3824.71.90

muut

Teollisuus

A

3824.72

joissa on bromiklooridifluorimetaania, bromitrifluorime
taania tai dibromitetrafluorietaania:

3824.72.05

joissa on asyklisiä hiilivetyjä, ainoastaan fluorilla tai kloo
rilla perhalogenoituja (lukuun ottamatta klooridifluorime
taania, diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaania
sisältäviä)

Teollisuus

A

3824.72.20

joissa on diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaa
nia

Teollisuus

A

3824.72.30

muut, joissa on asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdan
naisia, jotka sisältävät vähintään kaksi erilaista halogeenia

Teollisuus

A

3824.72.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3824.73

joissa on bromifluorihiilivetyä (HBFC):

3824.73.05

joissa on asyklisiä hiilivetyjä, ainoastaan fluorilla tai kloo
rilla perhalogenoituja (lukuun ottamatta klooridifluorime
taania, diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaania
sisältäviä)

Teollisuus

A

3824.73.20

joissa on diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaa
nia

Teollisuus

A

3824.73.30

muut, joissa on asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdan
naisia, jotka sisältävät vähintään kaksi erilaista halogeenia

Teollisuus

A

3824.73.90

muut

Teollisuus

A

3824.74

joissa on osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä
(HCFC) ja mahdollisesti myös perfluorihiilivetyä (PFC) tai
fluorihiilivetyä (HFC), mutta ei täysin halogenoitua kloo
rifluorihiilivetyä (CFC):

3824.74.05

joissa on asyklisiä hiilivetyjä, ainoastaan fluorilla tai kloo
rilla perhalogenoituja (lukuun ottamatta klooridifluorime
taania, diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaania
sisältäviä)

Teollisuus

A

3824.74.20

joissa on diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaa
nia

Teollisuus

A

3824.74.30

muut, joissa on asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdan
naisia, jotka sisältävät vähintään kaksi erilaista halogeenia

Teollisuus

A

3824.74.90

muut

Teollisuus

A

3824.75

joissa on hiilitetrakloridia

Teollisuus

A

3824.76

joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia)

Teollisuus

A

3824.77

joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bromikloo
rimetaania:

3824.77.05

joissa on asyklisiä hiilivetyjä, ainoastaan fluorilla tai kloo
rilla perhalogenoituja (lukuun ottamatta klooridifluorime
taania, diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaania
sisältäviä)

Teollisuus

A

3824.77.20

joissa on diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaa
nia

Teollisuus

A

3824.77.30

muut, joissa on asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdan
naisia, jotka sisältävät vähintään kaksi erilaista halogeenia

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3824.77.90

muut

Teollisuus

A

3824.78

joissa on perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä
(HFC), mutta ei täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä
(CFC) eikä osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä
(HCFC)

Teollisuus

A

3824.79

muut:

3824.79.05

joissa on asyklisiä hiilivetyjä, ainoastaan fluorilla tai kloo
rilla perhalogenoituja (lukuun ottamatta klooridifluorime
taania, diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaania
sisältäviä)

Teollisuus

A

3824.79.20

joissa on diklooridifluorimetaania tai trikloorifluorimetaa
nia

Teollisuus

A

3824.79.30

muut, joissa on asyklisten hiilivetyjen perhalogeenijohdan
naisia, jotka sisältävät vähintään kaksi erilaista halogeenia

Teollisuus

A

3824.79.90

muut

Teollisuus

A

3824.8

sekoitukset ja valmisteet, joissa on oksiraania (eteenioksi
dia), polybrominoituja bifenyylejä (PBB), polyklorinoituja
bifenyylejä (PCB), polyklorinoituja terfenyylejä (PCT) tai
tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia:

3824.81

joissa on oksiraania (eteenioksidia)

Teollisuus

A

3824.82

joissa on polyklorinoituja bifenyylejä (PCB), polyklorinoi
tuja terfenyylejä (PCT) tai polybrominoituja bifenyylejä
(PBB):

3824.82.10

joissa on polyklorinoituja bifenyylejä (PCB)

Teollisuus

A

3824.82.90

muut

Teollisuus

A

3824.83

joissa on tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia

Teollisuus

A

3824.90

muut:

3824.90.01

hiilivetyjen ja öljyisyyttä tehostavien lisäaineiden seokset

Teollisuus

A

3824.90.25

Vaahdotusreagenssit, joissa on dikresyyliditiofosforihap
poa tai alkyyliditiofosfaatteja

Teollisuus

A

3824.90.37

rasvahappomodifioimattomien glyseridien mono-, di- ja
triesterit, joiden saippuapitoisuus (natriumstearaattina las
kettuna) on vähintään 3,5 painoprosenttia ja 1-monogly
seridipitoisuus enintään 38 painoprosenttia

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3824.90.40

glyseridien mono-, di- ja triesterit, joiden saippuapitoisuus
(natriumstearaattina laskettuna) on vähemmän kuin 3,5
painoprosenttia ja 1-monoglyseridipitoisuus enintään 45
painoprosenttia

Teollisuus

A

3824.90.45

sekoitettujen alifaattisten alkoholien ftaalihappoesterit

Teollisuus

A

3824.90.47

korjauslakan muodossa olevat valmisteet

Teollisuus

A

3824.90.50

klooratut parafiinit

Teollisuus

A

3824.90.60

muut seokset, jotka sisältävät fosforiatomin, johon on si
toutunut yksi metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli
ryhmä, mutta ei muita hiiliatomeja

Teollisuus

A

3824.90.90

muut

Teollisuus

A

38.25

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet,
muualle kuulumattomat; yhdyskuntajäte; viemäriliete;
muut tämän ryhmän 6 huomautuksessa tarkoitetut jät
teet:

3825.10

yhdyskuntajäte

Teollisuus

A

3825.20

viemäriliete

Teollisuus

A

3825.30

kliiniset jätteet

Teollisuus

A

3825.4

orgaaniset liuotinjätteet:

3825.41

halogenoidut

Teollisuus

A

3825.49

muut

Teollisuus

A

3825.50

metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden, jarrunestei
den ja jäätymisen estoaineiden jätteet

Teollisuus

A

3825.6

muut kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätteet:

3825.61

pääosin orgaanisia aineosia sisältävät

Teollisuus

A

3825.69

muut

Teollisuus

A

3825.90

muut

Teollisuus

A

3826.00

Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maaöljyjä tai bi
tumisista kivennäisistä saatuja öljyjä tai joissa niitä on vä
hemmän kuin 70 painoprosenttia:

3826.00.10

biodiesel, sellaisena kuin se on määritelty 38 ryhmän 1(a)
lisähuomautuksessa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3826.00.90

muut

39.01

Eteenipolymeerit, alkumuodossa:

3901.10

polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94:

3901.10.10

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3901.10.90

muut

Teollisuus

A

3901.20

polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään 0,94:

3901.20.10

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3901.20.90

muut

Teollisuus

A

3901.30

eteeni-vinyyliasetaattikopolymeerit

3901.30.10

tullausarvoltaan enintään 220 c/kg

Teollisuus

A

3901.30.20

tullausarvoltaan suurempi kuin 220 c/kg

Teollisuus

A

3901.90

muut:

3901.90.10

eteenin ja akryyli- tai metakryylihapon kopolymeerit,
joissa karboksyyliryhmät ovat osittain sitoutuneita tai
osittain metalli-ionien neutraloimia

Teollisuus

A

3901.90.20

muut eteenimetakrylaatit

Teollisuus

A

3901.90.30

muut, klooratut

Teollisuus

A

3901.90.90

muut

Teollisuus

A

39.02

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa:

3902.10

polypropeeni:

3902.10.10

paisutetut helmet

Teollisuus

A

3902.10.9

muut:

3902.10.91

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3902.10.99

muut

Teollisuus

A

3902.20

polyisobuteeni

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3902.30

propeenikopolymeerit

Teollisuus

A

3902.90

muut

Teollisuus

A

39.03

Styreenipolymeerit, alkumuodossa:

3903.1

polystyreeni:

3903.11

soluuntuva

Teollisuus

A

3903.19

muu:

3903.19.10

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3903.19.90

muu

Teollisuus

A

3903.20

styreeni-akryylinitriili-(SAN)-kopolymeerit

Teollisuus

A

3903.30

akryylinitriili-butadieeni-sytreeni-(ABS)-kopolymeerit

3903.30.10

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3903.30.90

muut

Teollisuus

A

3903.90

muut

Teollisuus

A

39.04

Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit, alku
muodossa:

3904.10

poly(vinyylikloridi), jota ei ole sekoitettu muiden aineiden
kanssa

Teollisuus

A

3904.2

muu poly(vinyylikloridi):

3904.21

pehmittämätön

3904.21.10

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3904.21.90

muut

Teollisuus

A

3904.22

pehmitetty

3904.22.10

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3904.22.90

muut

Teollisuus

A

3904.30

vinyylikloridi-vinyyliasetaattikopolymeerit

Teollisuus

A

3904.40

muut vinyylikloridikopolymeerit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

3904.50

vinyylideenikloridipolymeerit:

3904.6

fluoripolymeerit:

3904.61

polytetrafluorieteeni

Teollisuus

A

3904.69

muut

Teollisuus

A

3904.90

muut

Teollisuus

A

39.05

Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit, alku
muodossa; muut vinyylipolymeerit, alkumuodossa:

3905.1

poly(vinyyliasetaatti):

3905.12

vesidispersiona

Teollisuus

A

3905.19

muut

Teollisuus

A

3905.2

vinyyliasetaattikopolymeerit:

3905.21

vesidispersiona

Teollisuus

A

3905.29

muut

Teollisuus

A

3905.30

poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät hydrolysoi
mattomia asetaattiryhmiä

Teollisuus

A

3905.9

muut:

3905.91

kopolymeerit

Teollisuus

A

3905.99

muut

Teollisuus

A

39.06

Akryylipolymeerit, alkumuodossa:

3906.10

poly(metyylimetakrylaatti)

Teollisuus

A

3906.90

muut:

3906.90.20

nesteet ja tahnat [lukuun ottamatta polyakryyliamidipoh
jaisia hiutaloittamisaineita ja sen kaltaisia aineita (anioni
set ja ionittomat)]

Teollisuus

A

3906.90.90

muut

Teollisuus

A

39.07

Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuo
dossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja
muut polyesterit, alkumuodossa:

3907.10

polyasetaalit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3907.20

muut polyeetterit:

3907.20.15

polyeetteripolyolit, joissa on vähintään kaksi hydroksyyli
ryhmää, nesteet tai tahnat, hydroksyyliluku suurempi
kuin 100 mg KOH/g mutta enintään 800 mg KOH/g

Teollisuus

A

3907.20.90

muut

Teollisuus

A

3907.30

epoksihartsit

Teollisuus

A

3907.40

polykarbonaatit

Teollisuus

A

3907.50

alkydihartsit

Teollisuus

A

3907.60

poly(eteenitereftalaatti):

3907.60.1

nesteet ja tahnat:

3907.60.11

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3907.60.19

muut

Teollisuus

A

3907.60.9

muut:

3907.60.91

suoraan raaka-aineesta

Teollisuus

A

3907.60.99

muut

Teollisuus

A

3907.70

Poly(maitohappo)

Teollisuus

A

3907.9

muut polyesterit:

3907.91

tyydyttymättömät:

Teollisuus

A

3907.99

muut

Teollisuus

A

39.08

Polyamidit, alkumuodossa:

3908.10

polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12

Teollisuus

A

3908.90

muut

Teollisuus

A

39.09

Aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit, alkumuo
dossa:

3909.10

ureahartsit; tioureahartsit

Teollisuus

A

3909.20

melamiinihartsit

Teollisuus

A

3909.30

muut aminohartsit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3909.40

fenolihartsit:

3909.40.20

öljyliukoiset hartsit

Teollisuus

A

3909.40.90

muut

Teollisuus

A

3909.50

polyuretaanit

Teollisuus

A

3910.00

Silikonit, alkumuodossa

Teollisuus

A

39.11

Maaöljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyterpeenit,
polysulfidit, polysulfonit ja muut tämän ryhmän 3 huo
mautuksessa tarkoitetut tuotteet, muualle kuulumattomat,
alkumuodossa:

3911.10

maaöljyhartsit, kumaroni-, indeeni- tai kumaroni-indeeni
hartsit ja polyterpeenit

Teollisuus

A

3911.90

muut

Teollisuus

A

39.12

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulu
mattomat, alkumuodossa:

3912.1

selluloosa-asetaatit:

3912.11

pehmittämättömät

Teollisuus

A

3912.12

pehmitetyt

Teollisuus

A

3912.20

selluloosanitraatit (myös kollodiumit)

Teollisuus

A

3912.3

selluloosaeetterit:

3912.31

karboksimetyyliselluloosa ja sen suolat

Teollisuus

A

3912.39

muut

Teollisuus

A

3912.90

muut

Teollisuus

A

39.13

Luonnonpolymeerit (esim. algiinihappo) ja muunnetut
luonnonpolymeerit (esim. kovetetut valkuaisaineet ja
luonnonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulu
mattomat, alkumuodossa:

3913.10

algiinihappo, sen suolat ja esterit

Teollisuus

A

3913.90

muut

Teollisuus

A

3914.00

Nimikkeiden 39.01–39.13 polymeereihin perustuvat io
ninvaihtimet, alkumuodossa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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39.15

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:

3915.10

eteenipolymeereista:

3915.10.10

polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94

Teollisuus

A

3915.10.90

polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään 0,94

Teollisuus

A

3915.20

styreenipolymeereista

Teollisuus

A

3915.30

vinyylikloridipolymeereista

Teollisuus

A

3915.90

muusta muovista:

3915.90.40

karboksimetyyliselluloosasta

Teollisuus

A

3915.90.9

muut:

3915.90.91

polypropeeni

Teollisuus

A

3915.90.93

poly(eteenitereftalaatti)

Teollisuus

A

3915.90.99

muut

Teollisuus

A

39.16

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin
mitta on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit,
myös pintakäsitellyt mutta ei muulla tavalla valmistetut,
muovia:

3916.10

eteenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3916.20

vinyylikloridipolymeereista valmistetut:

3916.20.20

punonta- tai palmikointiaineet, joissa on peddigrottinkia
(sydänrottinkia)

Teollisuus

A

3916.20.90

muut

Teollisuus

A

3916.90

muusta muovista:

3916.90.10

fenolihartseista, joihin on sekoitettu kuitua, kangasta tai
paperia

Teollisuus

A

3916.90.20

silikoneista

Teollisuus

A

3916.90.60

selluloosanitraateista

Teollisuus

A

3916.90.70

tekohartseista

Teollisuus

A

3916.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

39.17

Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat (esim. lii
toskappaleet, kulmakappaleet ja laipat), muovia:

3917.10

tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai
selluloosamuovia:

3917.10.30

painamaton

Teollisuus

A

3917.10.90

muut

Teollisuus

A

3917.2

jäykät putket:

3917.21

eteenipolymeereista valmistetut:

3917.21.10

saumattomat, joiden poikkileikkauksen ulkoläpimitta on
vähintään 305 mm mutta enintään 495 mm ja joissa on
sisäänrakennettu spiraalinmuotoinen välilevy ilman liitosja muita osia

Teollisuus

A

3917.21.90

muut

Teollisuus

A

3917.22

propeenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3917.23

vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3917.29

muusta muovista valmistetut:

3917.29.10

saumattomat, fenoplasteista, joihin on sekoitettu kuitua,
kangasta tai paperia, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.29.20

silikoneista, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.29.30

styreenipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.29.40

vinylideenipolymeereista,
vinyyliasetaattipolymeereista,
polyvinyylialkoholeista tai akryylipolymeereista, ilman lii
tos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.29.50

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.29.60

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista,
saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.29.70

selluloosanitraatista, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.29.80

tekohartseista, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.29.85

muut, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.29.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

3917.3

muut putket ja letkut:

3917.31

taipuisat putket ja letkut, jotka kestävät vähintään 27,6
MPa:n paineen

3917.31.05

komposiittiputket, jotka koostuvat polyestereistä valmiste
tusta sisäputkesta ja polyuretaanista valmistetusta ulko
putkesta, joiden välissä on tekstiilipunosta oleva vahvis
tusmateriaali, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.31.10

silikoneista, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.31.20

eteenipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.31.30

styreenipolymeereista, saumattomat ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.31.40

vinyylikloridipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja
muita osia

Teollisuus

A

3917.31.50

propeenipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja
muita osia

Teollisuus

A

3917.31.60

vinylideenikloridipolymeereista, vinyyliasetaattipolymee
reista, polyvinyylialkoholeista tai akryylipolymeereista,
saumattomat ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.31.70

selluloosanitraatista, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.31.75

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.31.80

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista,
saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.31.85

muut, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.31.90

muut

Teollisuus

A

3917.32

muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yh
distämättömät, joissa ei ole liitos- tai muita osia

3917.32.03

tekosuoli (makkarankuoret), saumattu tai päistä suljettu,
painamaton

Teollisuus

A

3917.32.05

tekosuoli (makkarankuoret), saumattu tai päistä suljettu,
painettu

Teollisuus

A

3917.32.10

silikoneista, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.15

Litteät, saumattomat letkut ja putket, eteenipolymeereista,
paksuus vähintään 200 mikronia mutta enintään 300
mikronia, painettu, puhkaisupaine pienempi kuin 0,5
MPa ja sisäpoikkileikkaus vähintään 200 cm mutta enin
tään 500 cm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3917.32.20

muut, eteenipolymeereista, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.30

styreenipolymeereista, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.40

vinyylikloridipolymeereista, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.50

propeenipolymeereista, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.60

vinylideenikloridipolymeereista, vinyyliasetaattipolymee
reista, polyvinyylialkoholeista tai akryylipolymeereista,
saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.70

selluloosanitraateista, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.75

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.80

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista,
saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.85

muut, saumattomat

Teollisuus

A

3917.32.90

muut

Teollisuus

A

3917.33

muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yh
distämättömät, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.39

muut:

3917.39.10

silikoneista, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.39.15

fenoplasteista, joihin on sekoitettu kuitua, kangasta tai pa
peria, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.39.20

eteenipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.39.25

styreenipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.39.30

vinyylikloridipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja
muita osia (lukuun ottamatta punonta- tai palmikointiai
neita, joissa on peddigrottinkia (sydänrottinkia))

Teollisuus

A

3917.39.35

Punonta- tai palmikointiaineet, saumattomat, vinyyliklori
dipolymeereista, joissa on peddigrottinkia (sydänrottinkia)

Teollisuus

A

3917.39.40

propeenipolymeereista, saumattomat, ilman liitos- ja
muita osia

Teollisuus

A

3917.39.45

vinylideenikloridipolymeereista, vinyyliasetaattipolymee
reista, polyvinyylialkoholeista tai akryylipolymeereista,
saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3917.39.50

selluloosanitraatista, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3917.39.55

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.39.60

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista,
saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.39.65

muut, saumattomat, ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

3917.39.90

muut

Teollisuus

A

3917.40

liitos- ja muut osat

Teollisuus

A

39.18

Muoviset lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät, rullina
tai laattoina; tämän ryhmän 9 huomautuksessa määritellyt
muoviset seinän- ja katonpäällysteet:

3918.10

vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3918.90

muusta muovista valmistetut:

3918.90.20

polyeteenitereftalaateista valmistetut, muut kuin itsekiin
nittyvät

Teollisuus

A

3918.90.30

silikoneista valmistetut

Teollisuus

A

3918.90.40

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista valmistetut

Teollisuus

A

3918.90.90

muut

Teollisuus

A

39.19

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja
muut litteät tuotteet, muovia, myös rullina:

3919.10

enintään 20 cm:n levyisinä rullina:

3919.10.01

alkydeistä valmistetut, lasijyväsillä (microspheres) tai mik
roprismoilla päällystetyt

Teollisuus

A

3919.10.03

polyeteenitereftalaateista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.05

silikoneista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.06

solupolyuretaanista valmistetut, molemmilta puolilta itse
kiinnittyvät, tunnetaan yleisesti nimellä kaksipuolinen
teippi

Teollisuus

A

3919.10.07

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.10

eteenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3919.10.13

styreenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.30

vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.35

vinylideenikloridipolymeereista valmistetut, paksuus enin
tään 0,05 mm, painamattomat

Teollisuus

A

3919.10.37

vinylideenikloridipolymeereista (lukuun ottamatta niitä,
joiden paksuus on enintään 0,05 mm, painamattomat),
vinyyliasetaattipolymeereista ja polyvinyylialkoholeista
valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.39

akryylipolymeereista valmistetut, lasijyväsillä (microsphe
res) tai mikroprismoilla päällystetyt

Teollisuus

A

3919.10.40

akryylipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.41

biaksiaalisesti orientoiduista propeenipolymeereista val
mistetut (lukuun ottamatta molemmilta puolilta itsekiin
nittyviä), leveys enintään 25 mm ja tullausarvo suurempi
kuin 1 300c/m2

Teollisuus

A

3919.10.43

biaksiaalisesti orientoiduista propeenipolymeereista val
mistetut (lukuun ottamatta molemmilta puolilta itsekiin
nittyviä), leveys enintään 150 mm

Teollisuus

A

3919.10.47

muut, biaksiaalisesti orientoiduista propeenipolymeereista
valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.50

muut, propeenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.53

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista val
mistetut

Teollisuus

A

3919.10.55

regeneroidusta selluloosakalvosta valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.57

selluloosanitraateista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.60

kovetetuista valkuaisaineista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.63

kautsuhydroklorideista valmistetut,
0,05 mm

enintään

Teollisuus

A

3919.10.65

kautsuhydroklorideista valmistetut, paksuus suurempi
kuin 0,05 mm

Teollisuus

A

3919.10.67

muista tekohartseista valmistetut

Teollisuus

A

3919.10.90

muut

Teollisuus

A

3919.90

muut:

3919.90.01

alkydeistä tai polyuretaanista valmistetut, lasijyväsillä
(microspheres) päällystetyt

Teollisuus

A

paksuus

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

3919.90.03

polyeteenitereftalaateista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.05

silikoneista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.06

solupolyuretaanista valmistetut, molemmilta puolilta itse
kiinnittyvät, tunnetaan yleisesti nimellä kaksipuolinen
teippi

Teollisuus

A

3919.90.07

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista valmistetut, saumattomat, ilman liitos- ja muita
osia

Teollisuus

A

3919.90.10

eteenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.13

styreenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.21

vinyylikloridipolymeereista valmistetut, paksuus enintään
0,25 mm, lasijyväsillä (microspheres) päällystetyt

Teollisuus

A

3919.90.23

muut vinyylikloridipolymeerit, paksuus vähintään 50
mikronia mutta enintään 100 mikronia, rullissa, joiden le
veys on vähintään 450 mm mutta enintään 1 350 mm ja
joiden pituus on vähintään 1 000 m

Teollisuus

A

3919.90.30

muista vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.33

vinylideenikloridipolymeereista valmistetut, paksuus enin
tään 0,05 mm, painamattomat

Teollisuus

A

3919.90.35

vinylideenikloridipolymeereista (lukuun ottamatta niitä,
joiden paksuus on enintään 0,05 mm, painamattomat),
vinyyliasetaattipolymeereista ja polyvinyylialkoholeista
valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.36

akryylipolymeereista valmistetut, lasijyväsillä (microsphe
res) päällystetyt

Teollisuus

A

3919.90.37

muista akryylipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.40

biaksiaalisesti orientoiduista propeenipolymeereista val
mistetut (lukuun ottamatta molemmilta puolilta itsekiin
nittyviä)

Teollisuus

A

3919.90.43

muut, biaksiaalisesti orientoiduista propeenipolymeereista
valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.45

muut, propeenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.47

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista val
mistetut

Teollisuus

A

3919.90.50

regeneroidusta selluloosakalvosta valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.53

selluloosanitraatista valmistetut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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L 250/1437

Toimiala

Vaiheluokka

3919.90.55

kovetetuista valkuaisaineista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.59

kautsuhydroklorideista valmistetut, paksuus suurempi
kuin 0,05 mm

Teollisuus

A

3919.90.63

muista tekohartseista valmistetut

Teollisuus

A

3919.90.90

muut

Teollisuus

A

39.20

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei
kuitenkaan huokoista muovia eikä muihin aineisiin vah
vistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla
yhdistetyt:

3920.10

eteenipolymeereista valmistetut:

3920.10.10

painetut

Teollisuus

A

3920.10.90

muut

Teollisuus

A

3920.20

propeenipolymeereista valmistetut:

3920.20.25

biaksiaalisesti orientoidut, paksuus suurempi kuin
0,012 mm mutta enintään 0,06 mm, ei lämmössä kutis
tuvat, painetut, ei metalloidut

Teollisuus

A

3920.20.30

biaksiaalisesti orientoidut, paksuus suurempi kuin
0,012 mm mutta enintään 0,06 mm, ei lämmössä kutis
tuvat, painamattomat, ei metalloidut

Teollisuus

A

3920.20.35

biaksiaalisesti orientoidut, paksuus suurempi kuin
0,012 mm mutta enintään 0,06 mm, ei lämmössä kutis
tuvat, painetut, metalloidut

Teollisuus

A

3920.20.40

biaksiaalisesti orientoidut, paksuus suurempi kuin
0,012 mm mutta enintään 0,06 mm, ei lämmössä kutis
tuvat, painamattomat, metalloidut

Teollisuus

A

3920.20.45

muut, biaksiaalisesti orientoidut, painetut, ei metalloidut

Teollisuus

A

3920.20.50

muut, biaksiaalisesti orientoidut, painamattomat, ei metal
loidut

Teollisuus

A

3920.20.55

muut, biaksiaalisesti orientoidut

Teollisuus

A

3920.20.9

muut:

3920.20.91

painetut ja metalloidut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Euroopan unionin virallinen lehti
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16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

3920.20.93

painamattomat ja metalloidut

Teollisuus

A

3920.30

styreenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3920.4

vinyylikloridipolymeereista valmistetut:

3920.43

sisältävät vähintään 6 painoprosenttia pehmitteitä

Teollisuus

A

3920.49

muut

Teollisuus

A

3920.5

akryylipolymeereista valmistetut:

3920.51

poly(metyylimetakrylaatista) valmistetut

Teollisuus

A

3920.59

muut

Teollisuus

A

3920.6

polykarbonaateista, alkydihartseista, polyallyyliestereistä
tai muista polyestereistä valmistetut:

3920.61

polykarbonaateista valmistetut

Teollisuus

A

3920.62

poly(eteenitereftalaatista) valmistetut:

3920.62.10

paksuus suurempi kuin 0,18 mm mutta enintään 6 mm

Teollisuus

A

3920.62.90

muut

Teollisuus

A

3920.63

tyydyttymättömistä polyestereistä valmistetut

Teollisuus

A

3920.69

muista polyestereistä valmistetut

Teollisuus

A

3920.7

selluloosasta tai sen kemiallisista johdannaisista valmiste
tut:

3920.71

regeneroidusta selluloosasta valmistetut

Teollisuus

A

3920.73

selluloosa-asetaatista valmistetut:

Teollisuus

A

3920.79

muista selluloosajohdannaisista valmistetut:

3920.79.10

selluloosanitraatista valmistetut

Teollisuus

A

3920.79.90

muut

Teollisuus

A

3920.9

muusta muovista valmistetut:

3920.91

poly(vinyylibutyraalista) valmistetut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

3920.92

polyamideista valmistetut

Teollisuus

A

3920.93

aminohartseista valmistetut

Teollisuus

A

3920.94

fenolihartseista valmistetut

Teollisuus

A

3920.99

muusta muovista valmistetut:

3920.99.05

silikoneista valmistetut

Teollisuus

A

3920.99.10

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista valmistetut

Teollisuus

A

3920.99.15

vinylideenikloridipolymeereista valmistetut, paksuus enin
tään 0,05 mm, painamattomat

Teollisuus

A

3920.99.20

muista vinylideenikloridipolymeereista, vinyyliasetaattipo
lymeereista tai polyvinyylialkoholeista valmistetut

Teollisuus

A

3920.99.25

polytetrafluorietyleenikaistaleet, kierretiivisteteippinä käy
tettäväksi soveltuvat

Teollisuus

A

3920.99.30

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista val
mistetut

Teollisuus

A

3920.99.40

kovetetuista valkuaisaineista valmistetut

Teollisuus

A

3920.99.50

kautsuhydroklorideista valmistetut,
0,05 mm

enintään

Teollisuus

A

3920.99.60

kautsuhydroklorideista valmistetut, paksuus suurempi
kuin 0,05 mm

Teollisuus

A

3920.99.70

muista tekohartseista valmistetut

Teollisuus

A

3920.99.90

muut

Teollisuus

A

39.21

Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia:

3921.1

huokoiset:

3921.11

styreenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.12

vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.13

polyuretaaneista valmistetut:

Teollisuus

A

3921.14

regeneroidusta selluloosasta valmistetut

Teollisuus

A

paksuus

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

3921.19

muusta muovista valmistetut:

3921.19.10

polyeteenitereftalaateista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.30

muista kondensaatio-, polykondensaatio- ja polyadditio
tuotteista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.40

eteenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.50

vinylideenipolymeereista, vinyyliasetaattipolymeereista tai
polyvinyylialkoholeista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.55

akryylipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.60

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista val
mistetut

Teollisuus

A

3921.19.65

selluloosanitraatista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.70

kovetetuista valkuaisaineista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.75

kautsuhydroklorideista valmistetut,
0,05 mm

enintään

Teollisuus

A

3921.19.80

kautsuhydroklorideista valmistetut, paksuus suurempi
kuin 0,05 mm

Teollisuus

A

3921.19.85

muista tekohartseista valmistetut

Teollisuus

A

3921.19.90

muut

Teollisuus

A

3921.90

muut:

3921.90.07

fenolihartseista valmistetut paperirunkoiset laminaatit,
lämpökovettuvat

Teollisuus

A

3921.90.09

fenolihartseista valmistetut tekstiilikuiturunkoiset laminaa
tit, lämpökovettuvat

Teollisuus

A

3921.90.12

muut fenolihartseista valmistetut laminaatit, lämpökovet
tuvat

Teollisuus

A

3921.90.14

alkydihartseista valmistetut, lasijyväsillä (microspheres)
päällystetyt

Teollisuus

A

3921.90.16

täysin polyuretaanin peitossa olevat tai polyuretaanilla
molemmilta puolilta päällystetyt tai peitetyt tekstiilikan
kaat

Teollisuus

A

3921.90.18

polyeteenitereftalaateista valmistetut

Teollisuus

A

paksuus

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

3921.90.20

silikoneista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.22

muista kondensaatio-, polykondensaatio- tai polyadditio
tuotteista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.24

täysin eteenipolymeerien peitossa olevat tai eteenipoly
meereilla molemmilta puolilta päällystetyt tai peitetyt
tekstiilikankaat

Teollisuus

A

3921.90.25

muut, eteenipolymeereista, painetut

Teollisuus

A

3921.90.27

muut, eteenipolymeereista, painamattomat

Teollisuus

A

3921.90.28

styreenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.47

vinyylikloridipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.50

vinylideenikloridipolymeereista valmistetut, paksuus enin
tään 0,05 mm, painamattomat

Teollisuus

A

3921.90.52

vinylideenikloridipolymeereista (lukuun ottamatta niitä,
joiden paksuus on enintään 0,05 mm, painamattomat),
vinyyliasetaattipolymeereista tai polyvinyylialkoholeista
valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.53

akryylipolymeereista valmistetut, lasijyväsillä (microsphe
res) päällystetyt

Teollisuus

A

3921.90.54

muista akryylipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.63

propeenipolymeereista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.64

täysin polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteiden pei
tossa olevat tai polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuot
teilla molemmilta puolilta päällystetyt tai peitetyt tekstiili
kankaat

Teollisuus

A

3921.90.66

muista polymerisaatio- tai kopolymerisaatiotuotteista val
mistetut

Teollisuus

A

3921.90.68

regeneroitu selluloosakalvo

Teollisuus

A

3921.90.70

selluloosanitraatista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.72

kovetetuista valkuaisaineista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.74

kautsuhydrokloridista
0,05 mm

enintään

Teollisuus

A

3921.90.76

kautsuhydrokloridista valmistetut, paksuus suurempi kuin
0,05 mm

Teollisuus

A

valmistetut,

paksuus

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

3921.90.78

muista tekohartseista valmistetut

Teollisuus

A

3921.90.90

muut

Teollisuus

A

39.22

Muoviset kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat, pe
sualtaat, pesuistuimet, wc-altaat, -istuinrenkaat ja -kannet,
huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteettitavarat:

3922.10

kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat ja pesualtaat

Teollisuus

A

3922.20

wc-istuinrenkaat ja -kannet

Teollisuus

A

3922.90

muut:

3922.90.10

Kannettavat muoviset wc:t, joiden paino on enintään 5 kg
ja joissa olevan irrotettavan jätesäiliön tilavuus on enin
tään 20 litraa

Teollisuus

A

3922.90.90

muut

Teollisuus

A

39.23

Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät
muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja
muut sulkimet:

3923.10

rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja niiden kaltai
set tavarat

Teollisuus

A

3923.2

säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt):

3923.21

eteenipolymeereista valmistetut:

3923.21.07

kantokassit, paksuus vähintään 24 mikronia

Teollisuus

A

3923.21.17

litteät pussit, paksuus vähintään 24 mikronia (lukuun ot
tamatta tuotetta lähinnä olevia pakkauksia, liukuvalla sul
jinmekanismilla varustettuja pusseja ja kotitalouksissa
käytettäviä pusseja, jätesäkit ja jätesäiliöiden roskapussit
mukaan luettuina)

Teollisuus

A

3923.21.20

pientiheyspolyeteenistä valmistetut pussit, koko enintään
15 cm × 23 cm, ei aukinaiset, joissa on yksi rei'itetty
reuna ja jotka sisältävät muovipäällysteisen sulkijalangan

Teollisuus

A

3923.21.90

muut

Teollisuus

A

3923.29

muusta muovista valmistetut:

3923.29.40

kantokassit, muista ternoplastisista materiaaleista valmis
tetut, paksuus vähintään 24 mikronia

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

3923.29.50

litteät pussit, muista ternoplastisista materiaaleista valmis
tetut, paksuus vähintään 24 mikronia (lukuun ottamatta
tuotetta lähinnä olevia pakkauksia, liukuvalla suljinmeka
nismilla varustettuja pusseja ja kotitalouksissa käytettäviä
pusseja, jätesäkit ja jätesäiliöiden roskapussit mukaan luet
tuina)

Teollisuus

A

3923.29.90

muut

Teollisuus

A

3923.30

pullot, myös koripullot, ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

A

3923.40

puolat, koopit, pupiinat (bobiinit) ja niiden kaltaiset poh
jalliset:

3923.40.10

tekstiilikoneissa käytettäviksi tarkoitetut

Teollisuus

A

3923.40.90

muut

Teollisuus

A

3923.50

tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet:

3923.50.10

lieriönmuotoiset sulkimet, pituus enintään 75 mm ja hal
kaisija suurempi kuin 15 mm mutta enintään 24 mm

Teollisuus

A

3923.50.20

pussinsulkimet, ei-huokoista polystyreeniä, litteät, joiden
paksuus on enintään 2 mm ja joissa yksikään sivu ei ole
suurempi kuin 30 mm

Teollisuus

A

3923.50.90

muut

Teollisuus

A

3923.90

muut:

3923.90.10

kehruukupit

Teollisuus

A

3923.90.20

pullojen ja niiden kaltaisten astioiden kapselit ja putkimai
set kaulukset

Teollisuus

A

3923.90.90

muut

Teollisuus

A

39.24

Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous-, hygienia- ja toalet
tiesineet, muovia:

3924.10

pöytä- ja keittiöesineet

Teollisuus

A

3924.90

muut

Teollisuus

A

39.25

Muoviset rakennustarvikkeet, muualle kuulumattomat:

3925.10

säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, enemmän
kuin 300 l vetävät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

3925.20

ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit
sekä kynnykset:

3925.20.10

ikkunat ja ikkunankehykset

Teollisuus

A

3925.20.90

muut

Teollisuus

A

3925.30

ikkunaluukut, kaihtimet (myös sälekaihtimet) ja niiden
kaltaiset tavarat sekä niiden osat

Teollisuus

A

3925.90

muut

Teollisuus

A

39.26

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 39.01–39.14
aineista valmistetut tavarat:

3926.10

toimisto- ja koulutarvikkeet

Teollisuus

A

3926.20

vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsi
neet):

3926.20.20

suojatakit ja suojahaalarit, jotka on kiinteästi varustettu
hengityslaitteeseen liittämistä varten

Teollisuus

A

3926.20.90

muut

Teollisuus

A

3926.30

kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden
helat ja varusteet

Teollisuus

A

3926.40

pienoispatsaat ja muut koriste-esineet

Teollisuus

A

3926.90

muut:

3926.90.03

Helmet, ei kalansuomuesanssilla päällystetyt

Teollisuus

A

3926.90.05

levyt, pääasiallisesti polyeteenistä, toinen sivu enintään
160 mm ja toinen enintään 465 mm, joissa on kiinnitet
tynä 16 lastamaista muovilusikkaa

Teollisuus

A

3926.90.15

suojukset, lämmössä kutistuvat tai esivenytetyt, jotka on
erityisesti suunniteltu johtojen, kaapelien, kaapeliliitosten
ja niiden kaltaisten tuotteiden suojaamiseen, eristämiseen
ja jännityksen poistoon

Teollisuus

A

3926.90.17

laboratoriotarvikkeet (lukuun ottamatta vinyylikloridipo
lymeereista valmistettuja)

Teollisuus

A

3926.90.20

käyttöhihnat

Teollisuus

A

3926.90.25

voimajohtoihin liittyvät varusteet

Teollisuus

A

3926.90.27

aluslaatat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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3926.90.30

melua vaimentavat kuulonsuojaimet

Teollisuus

A

3926.90.33

elokuvafilmit, perforoidut, ilman ääniraitaa

Teollisuus

A

3926.90.36

kalaverkon kellukkeet

Teollisuus

A

3926.90.43

kasvojensuojaimet

Teollisuus

A

3926.90.80

muovimerkit, joihin on painettu tunnistusmerkintä, elä
vien kalojen merkitsemiseen käytettävät

Teollisuus

A

3926.90.85

satulan rungot

Teollisuus

A

3926.90.87

kondomit

Teollisuus

A

3926.90.90

muut

Teollisuus

A

40.01

Luonnonkumi, balata, guttaperkka, guayulekumi, chicle
kumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit, alku
muodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina:

4001.10

luonnonkumilateksi, myös esivulkanoitu

Teollisuus

A

4001.2

luonnonkumi muussa muodossa:

4001.21

savustetut levyt

Teollisuus

A

4001.22

teknisesti määritelty luonnonkumi (TSNR)

Teollisuus

A

4001.29

muut

Teollisuus

A

4001.30

balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja muut
luonnosta saadut kumit

4001.30.15

keskinäiset seokset (lukuun ottamatta kreppipohjalevyjä)

Teollisuus

A

4001.30.90

muut

Teollisuus

A

40.02

Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis, alkumuo
dossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina; nimikkeen
40.01 tuotteiden ja tämän nimikkeen tuotteiden seokset,
alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina:

4002.1

styreenibutadieenikumi (SBR); karboksyloitu styreenibuta
dieenikumi (XSBR):

4002.11

lateksi:

4002.11.20

esivulkanoituna

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

4002.11.90

muut

4002.19

muut:

4002.19.20

styreeni-butadieeni-styreeni

Teollisuus

A

4002.19.90

muut

Teollisuus

A

4002.20

butadieenikumi (BR):

4002.20.20

esivulkanoitu lateksi

Teollisuus

A

4002.20.30

muu lateksi

Teollisuus

A

4002.20.90

muu

Teollisuus

A

4002.3

isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR); haloisobuteeniisopreenikumi (CIIR ja BIIR):

4002.31

isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR):

4002.31.30

lateksi (lukuun ottamatta esivulkanoitua lateksia)

Teollisuus

A

4002.31.90

muu

Teollisuus

A

4002.39

muu:

4002.39.30

lateksi (lukuun ottamatta esivulkanoitua lateksia)

Teollisuus

A

4002.39.90

muu

Teollisuus

A

4002.4

kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumi (CR):

4002.41

lateksi:

4002.41.20

esivulkanoituna

Teollisuus

A

4002.41.30

muu, sisältää vähintään 90 painoprosenttia kloropreeniä
kiinteässä muodossa

Teollisuus

A

4002.41.90

muu

Teollisuus

A

4002.49

muu

Teollisuus

A

4002.5

akryylinitriilibutadieenikumi (NBR):

4002.51

lateksi:

4002.51.20

esivulkanoituna

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

4002.51.90

muu

Teollisuus

A

4002.59

muu

Teollisuus

A

4002.60

isopreenikumi (IR)

Teollisuus

A

4002.70

eteenipropeeniterpolymeerikumi (EPDM):

4002.70.30

lateksi (lukuun ottamatta esivulkanoitua lateksia)

Teollisuus

A

4002.70.90

muu

Teollisuus

A

4002.80

nimikkeen 40.01 tuotteiden ja tämän nimikkeen tuottei
den seokset

Teollisuus

A

4002.9

muu:

4002.91

lateksi:

4002.91.20

vinyylipyridiinibutadieenistyreenilateksi

Teollisuus

A

4002.91.30

muu, esivulkanoituna

Teollisuus

A

4002.91.90

muu

Teollisuus

A

4002.99

muu

Teollisuus

A

4003.00

Regeneroitu kumi, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai
kaistaleina

Teollisuus

A

4004.00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (lukuun ottamatta kovaku
mia) sekä niistä saadut jauheet ja rakeet

Teollisuus

A

40.05

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laat
toina, levyinä tai kaistaleina:

4005.10

johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia

Teollisuus

A

4005.20

liuokset; dispersiot (lukuun ottamatta alanimikkeeseen
4005.10 kuuluvia)

Teollisuus

A

4005.9

muut:

4005.91

laatat, levyt ja kaistaleet:

4005.91.30

kaistaleet (lukuun ottamatta balataa, guttaperkkaa tai fak
tista olevia), itsekiinnittyvät, lasijyväsillä (microspheres)
päällystetyt

Teollisuus

A

4005.91.90

muu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4005.99

muut:

4005.99.10

vulkanoimatonta luonnonkumia tai synteettistä kumia
olevat rakeet, seostettu valmiiksi vulkanoimista varten;
luonnonkumin ja synteettisen kumin seokset

Teollisuus

A

4005.99.20

luonnonkumi ja guttaperkka

Teollisuus

A

4005.99.30

styreenibutadieenikumi (SBR)

Teollisuus

A

4005.99.40

butadieenikumi (BR)

Teollisuus

A

4005.99.90

muut

Teollisuus

A

40.06

Vulkanoimaton kumi muissa muodoissa (esim. tankoina,
putkina ja profiileina) sekä tavarat vulkanoimattomasta
kumista (esim. pyörylät ja renkaat):

4006.10

kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoittamista
varten

Teollisuus

A

4006.90

muut

Teollisuus

A

4007.00

Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu

Teollisuus

A

40.08

Laatat, levyt, kaistaleet, tangot ja profiilit, vulkanoitua ku
mia (lukuun ottamatta kovakumia):

4008.1

huokoista kumia:

4008.11

laatat, levyt ja kaistaleet:

4008.11.30

kaistaleet, itsekiinnittyvät, lasijyväsillä (microspheres) pääl
lystetyt

Teollisuus

A

4008.11.90

muut

Teollisuus

A

4008.19

muut

Teollisuus

A

4008.2

muuta kuin huokoista kumia:

4008.21

laatat, levyt ja kaistaleet:

4008.21.40

kaistaleet, itsekiinnittyvät, lasijyväsillä (microspheres) pääl
lystetyt

Teollisuus

A

4008.21.70

telanpäälliset, joiden pinta on mikrohiottu vähintään
1 mm:n mutta enintään 2,58 mm:n standardimittojen
mukaisesti ja joiden elastisuus tai venymiskyky on enin
tään 0,7 prosenttia voiman ollessa 500 N / 5 cm

Teollisuus

A

4008.21.80

muut, vähintään 90 painoprosenttia luonnonkumia sisäl
tävät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4008.21.90

muut

Teollisuus

A

4008.29

muut

Teollisuus

A

40.09

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia (lukuun ottamatta ko
vakumia), myös jos niissä on liitos- ja muita osia (esim.
liitoskappaleita, kulmakappaleita ja laippoja):

4009.1

vahvistamattomat ja muuten muihin aineisiin yhdistämät
tömät:

4009.11

ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

4009.12

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

4009.2

vahvistetut ainoastaan metallilla tai siihen muuten yhdis
tetyt:

4009.21

ilman liitos- ja muita osia:

4009.21.10

sisähalkaisijaltaan enintään 100 mm

Teollisuus

A

4009.21.90

muut

Teollisuus

A

4009.22

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

4009.3

vahvistetut ainoastaan tekstiiliaineella tai siihen muuten
yhdistetyt:

4009.31

ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

4009.32

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

4009.4

vahvistetut muilla aineilla tai niihin muuten yhdistetyt:

4009.41

ilman liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

4009.42

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

Teollisuus

A

40.10

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia:

4010.1

kuljetushihnat:

4010.11

ainoastaan metallilla vahvistetut

Teollisuus

A

4010.12

ainoastaan tekstiiliaineilla vahvistetut

Teollisuus

A

4010.19

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4010.3

käyttöhihnat:

4010.31

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puoli
suunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiilauurretut, ulko
pinnan ympärysmitta suurempi kuin 60 cm mutta enin
tään 180 cm

Teollisuus

A

4010.32

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puoli
suunnikkaan muotoinen (kiilahihnat) (lukuun ottamatta
kiilauurrettuja), ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin
60 cm mutta enintään 180 cm

Teollisuus

A

4010.33

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puoli
suunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiilauurretut, ulko
pinnan ympärysmitta suurempi kuin 180 cm mutta enin
tään 240 cm

Teollisuus

A

4010.34

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puoli
suunnikkaan muotoinen (kiilahihnat) (lukuun ottamatta
kiilauurrettuja), ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin
180 cm mutta enintään 240 cm

Teollisuus

A

4010.35

päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempi kuin 60 cm mutta enintään 150 cm

Teollisuus

A

4010.36

päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympärysmitta suu
rempi kuin 150 cm mutta enintään 198 cm

Teollisuus

A

4010.39

muut

Teollisuus

A

40.11

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia:

4011.10

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa
ja kilpa-autoissa):

4011.10.01

joiden vannekoko on enintään 33 cm (13 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 4

4011.10.03

joiden vannekoko on 35 cm (14 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 4

4011.10.05

joiden vannekoko on 38 cm (15 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 4

4011.10.07

joiden vannekoko on 41 cm (16 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 4

4011.10.09

joiden vannekoko on vähintään 43 cm (17 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 4

4011.20

jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa:

4011.20.1

kuormitustunnus enintään 121:

4011.20.16

joiden vannekoko on enintään 35 cm (14 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 1

4011.20.18

joiden vannekoko on vähintään 38 cm (15 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 1
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

4011.20.2

kuormitustunnus suurempi kuin 121:

4011.20.22

joiden vannekoko on enintään 44 cm (17,5 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 1

4011.20.24

joiden vannekoko on vähintään 44 cm (17,5 tuumaa)
mutta enintään 51 cm (20 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 1

4011.20.26

joiden vannekoko on vähintään 51 cm (20 tuumaa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 1

4011.30

jollaisia käytetään ilma-aluksissa

Teollisuus

A

4011.40

jollaisia käytetään moottoripyörissä

Teollisuus

A

4011.50

jollaisia käytetään polkupyörissä

Teollisuus

A

4011.6

muut, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltainen kulu
tuspinta:

4011.61

jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyökoneissa:

4011.61.10

joiden vannekoko on pienempi kuin 91 cm

Teollisuus

10 %

4011.61.20

joiden vannekoko on vähintään 91 cm

Teollisuus

A

4011.62

jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden kä
sittelykoneissa ja joiden vannekoko on enintään 61 cm

Teollisuus

10 %

Ulkorenkaat 3

4011.63

jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden kä
sittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurempi kuin
61 cm:

4011.63.10

joiden vannekoko on pienempi kuin 91 cm

Teollisuus

10 %

Ulkorenkaat 3

4011.63.20

joiden vannekoko on vähintään 91 cm

Teollisuus

A

4011.69

muut:

4011.69.10

joiden vannekoko on pienempi kuin 91 cm

Teollisuus

10 %

4011.69.20

joiden vannekoko on vähintään 91 cm

Teollisuus

A

4011.9

muut:

4011.92

jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyökoneissa:

4011.92.10

joiden vannekoko on pienempi kuin 91 cm

Teollisuus

10 %

Ulkorenkaat 3

Ulkorenkaat 3

Ulkorenkaat 3
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4011.92.20

joiden vannekoko on vähintään 91 cm

Teollisuus

A

4011.93

jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden kä
sittelykoneissa ja joiden vannekoko on enintään 61 cm

Teollisuus

10 %

Ulkorenkaat 3

4011.94

jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden kä
sittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurempi kuin
61 cm:

4011.94.10

joiden vannekoko on pienempi kuin 91 cm

Teollisuus

10 %

Ulkorenkaat 3

4011.94.20

joiden vannekoko on vähintään 91 cm

Teollisuus

A

4011.99

muut:

4011.99.10

joiden vannekoko on pienempi kuin 91 cm (lukuun otta
matta pyörätuoleissa käytettäviä)

Teollisuus

10 %

4011.99.90

muut

Teollisuus

A

40.12

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkoren
kaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, ulkoren
kaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia:

4012.1

uudelleen pinnoitetut ulkorenkaat:

4012.11

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa
ja kilpa-autoissa)

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 1

4012.12

jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 1

4012.13

jollaisia käytetään ilma-aluksissa

Teollisuus

A

4012.19

muut

Teollisuus

15 %

4012.20

käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat:

4012.20.10

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa
ja kilpa-autoissa)

Teollisuus

A

4012.20.20

jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa

Teollisuus

A

4012.20.90

muut

Teollisuus

A

4012.90

muut

Teollisuus

15 %

Ulkorenkaat 3

Ulkorenkaat 1

Ulkorenkaat 1
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40.13

Sisärenkaat, kumia:

4013.10

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa
ja kilpa-autoissa), linja-autoissa ja kuorma-autoissa

Teollisuus

A

4013.20

jollaisia käytetään polkupyörissä

Teollisuus

A

4013.90

muut

Teollisuus

A

40.14

Hygieeniset ja farmaseuttiset tavarat (myös tutit), vulka
noitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, myös kovaku
miosin:

4014.10

kondomit

Teollisuus

A

4014.90

muut:

4014.90.50

injektioruiskut, joiden tilavuus on suurempi kuin
230 cm3; peräruiskeet; tyynyt (rengasmalliset) ja muut il
matäytteiset tavarat erityisiä sairaanhoitopalveluja varten;
hapenantolaukut, kanyylit, höyrystimet ja muut tavarat
tautien tai sairauksien hoitoon tai ehkäisyyn (korvatulpat
mukaan luettuina); kuumavesipullot

Teollisuus

A

4014.90.90

muut

Teollisuus

A

40.15

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsi
neet), kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua kumia (lukuun
ottamatta kovakumia):

4015.1

kintaat ja muut käsineet:

4015.11

kirurgiseen käyttöön

Teollisuus

A

4015.19

muut:

4015.19.10

erityisesti ulkoliikuntaan tai -peleihin (lukuun ottamatta
sukellustoimintaa) suunnitellut

Teollisuus

A

4015.19.90

muut

Teollisuus

A

4015.90

muut

Teollisuus

A

40.16

Muut tavarat, vulkanoitua kumia (lukuun ottamatta kova
kumia):

4016.10

huokoista kumia:

4016.10.10

tuotantokoneiden erottamattomaksi osaksi tunnistettavat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

11 %

4016.10.90

muut

4016.9

muut:

4016.91

lattianpäällysteet ja matot

Teollisuus

A

4016.92

pyyhekumit

Teollisuus

A

4016.93

tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat:

4016.93.10

tuotantokoneiden erottamattomaksi osaksi tunnistettavat

Teollisuus

A

4016.93.90

muut

Teollisuus

A

4016.94

laivojen ja laitureiden törmyrit (fenders), myös ilmatäyttei
set

Teollisuus

A

4016.95

muut ilmatäytteiset tavarat:

4016.95.10

tuotantokoneiden erottamattomaksi osaksi tunnistettavat

Teollisuus

A

4016.95.20

kumilla käsitellystä kankaasta valmistetut, päistä ilmatii
viisti suljetut, joita käytetään muotteina betoniputkien,
onttojen harkkojen, palkkien, laattojen ja rakenteiden val
mistuksessa, rakentamisessa tai kunnossapidossa

Teollisuus

A

4016.95.30

kumilla käsitellystä kankaasta valmistetut, päistä ilmatii
viisti suljetut, joita käytetään tulppina putkien sulkemi
seen tai tiivistämiseen

Teollisuus

A

4016.95.90

muut

Teollisuus

A

4016.99

muut:

4016.99.10

rautatieveturien, raitiomoottorivaunujen ja muun liikku
van kaluston osat rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja
kiinteät laitteet mekaaniset laitteet, muut kuin sähköllä
toimivat, jotka on tarkoitettu merkinantoon maantie-,
raide- tai muille ajoneuvoille, aluksille tai ilma-aluksille tai
niiden ohjaukseen

Teollisuus

A

4016.99.13

vulkanoidut kuminauhat vähintään 20 kg:n sisäpakkauk
sessa

Teollisuus

A

4016.99.15

ilmajarrujen, alipainejarrujen, hydraulisten ilmajarrujen tai
hydraulisten alipainejarrujen osat, raskaissa moottoriajo
neuvoissa käytettäviksi soveltuvat

Teollisuus

A

4016.99.17

kehyksettömät kumilevyt tuulilasinpyyhkimen sulkia var
ten

Teollisuus

A

4016.99.20

muut moottoriajoneuvoissa käytettävät osat

Teollisuus

10 %

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Moottori 1

Moottori 4
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4016.99.30

ilma-alusten, laskuvarjojen, roottorivarjojen (rotochutes),
ilma-alusten lähetyslaitteiden, lentotukialusten kannella
käytettävien jarrutuslaitteiden tai niiden kaltaisten laittei
den sekä maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten tar
koitettujen laitteiden osat

Teollisuus

A

4016.99.40

kylpyammeiden, huuhtelualtaiden ja pesualtaiden tulpat

Teollisuus

A

4016.99.50

kastraatiorenkaat

Teollisuus

A

4016.99.60

purje- ja liitolentokoneiden lähettämiseen käytettävä kaa
peli

Teollisuus

A

4016.99.70

kokoonpantavat säiliöt, tilavuus vähintään 2 m3

Teollisuus

A

4016.99.85

muut, tuotantokoneiden erottamattomaksi osaksi tunnis
tettavat

Teollisuus

A

4016.99.87

profiilit, teräsraudoitetut, pituus suurempi kuin 175 cm
mutta enintään 225 cm, joissa on vähintään kaksi mutta
enintään kuusi pitkittäistä uraa

Teollisuus

A

4016.99.90

muut

Teollisuus

A

4017.00

Kovakumi (esim. eboniitti) kaikissa muodoissa, myös jät
teet ja romu; kovakumitavarat

Teollisuus

A

41.01

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja
-nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai
muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamentti
nahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karva
peitteettömät tai halkaistut:

4101.20

kokonaiset vuodat ja nahat, halkaisemattomat, paino nah
kaa kohti enintään 8 kg, jos nahka on ainoastaan kui
vattu, enintään 10 kg, jos nahka on kuivasuolattu, ja
enintään 16 kg, jos nahka on tuore, märkäsuolattu tai
muulla tavalla säilötty:

4101.20.10

nautaeläinten, yhden nahan pinta-ala yli 2,15 m2, palautu
valla menetelmällä parkitut (myös esiparkitut)

Maatalous

A

4101.20.90

muut

Maatalous

A

4101.50

kokonaiset vuodat ja nahat, paino yli 16 kg:

4101.50.10

palautuvalla menetelmällä parkitut (myös esiparkitut)

Maatalous

A

4101.50.90

muut

Maatalous

A

4101.90

muut, myös selkämät, puoliselkämät ja vatsanahat:

4101.90.10

palautuvalla menetelmällä parkitut (myös esiparkitut)

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Maatalous

A

Maatalous

A

4101.90.90

muut

41.02

Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kui
vatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta
eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enem
pää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut (lu
kuun ottamatta tämän ryhmän 1 huomautuksen c ala
kohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomia)

4102.10

villapeitteiset

4102.2

villapeitteettömät:

4102.21

piklatut:

4102.21.10

palautuvalla menetelmällä parkitut (myös esiparkitut)

Maatalous

A

4102.21.90

muut

Maatalous

A

4102.29

muut:

4102.29.10

palautuvalla menetelmällä parkitut (myös esiparkitut)

Maatalous

A

4102.29.90

muut

Maatalous

A

41.03

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut,
kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät
parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää val
mistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut (lukuun
ottamatta tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakoh
dan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomia):

4103.20

matelijoiden

Maatalous

A

4103.30

sian

Maatalous

A

4103.90

muut:

4103.90.10

strutsin

Maatalous

A

4103.90.90

muut

Maatalous

A

41.04

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) vuodat ja nahat,
parkitut tai crustkäsitellyt, karvapeitteettömät, myös hal
kaistut, mutta eivät enempää valmistetut:

4104.1

märkänä (myös wet-blue):

4104.11

halkaisematon, ohentamaton nahka; halkaistu, martiolli
nen nahka:

4104.11.10

nautaeläinten halkaisematon, ohentamaton nahka, yhden
nahan pinta-ala alle 2,15 m2

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

4104.11.90

muut

4104.19

muu:

4104.19.10

kokonaiset nautaeläinten vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala alle 2,15 m2 (lukuun ottamatta haljasnahkaa)

Teollisuus

A

4104.19.90

muut

Teollisuus

A

4104.4

kuivana (crust-käsitelty):

4104.41

halkaisematon, ohentamaton nahka; halkaistu, martiolli
nen nahka:

4104.41.10

kokonaiset nautaeläinten vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala alle 2,15 m2

Teollisuus

A

4104.41.90

muut

Teollisuus

A

4104.49

muu:

4104.49.10

kokonaiset nautaeläinten vuodat ja nahat, yhden nahan
pinta-ala alle 2,15 m2 (lukuun ottamatta haljasnahkaa)

Teollisuus

A

4104.49.90

muut

Teollisuus

A

41.05

Parkittu tai crust-käsitelty lampaan- ja karitsannahka, vil
lapeitteetön, myös halkaistu, mutta ei enempää valmis
tettu:

4105.10

märkänä (myös wet-blue)

Teollisuus

A

4105.30

kuivana (crust-käsitelty)

Teollisuus

A

41.06

Muiden eläinten parkitut tai crust-käsitellyt vuodat ja na
hat, ilman villa- tai karvapeitettä, myös halkaistut, mutta
ei enempää valmistetut:

4106.2

vuohen tai vohlan:

4106.21

märkänä (myös wet-blue)

Teollisuus

A

4106.22

kuivana (crust-käsitelty)

Teollisuus

A

4106.3

sian:

4106.31

märkänä (myös wet-blue)

Teollisuus

A

4106.32

kuivana (crust-käsitelty)

Teollisuus

A

4106.40

matelijoiden

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4106.9

muut:

4106.91

märkänä (myös wet-blue):

4106.91.10

strutsin

Teollisuus

A

4106.91.90

muut

Teollisuus

A

4106.92

kuivana (crust-käsitelty):

4106.92.10

strutsin

Teollisuus

A

4106.92.90

muut

Teollisuus

A

41.07

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) nahka, parkituk
sen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös
pergamenttinahaksi valmistettu, karvapeitteetön, myös
halkaistu (lukuun ottamatta nimikkeen 41.14 nahkaa):

4107.1

kokonaiset vuodat ja nahat:

4107.11

halkaisematon, ohentamaton nahka:

4107.11.10

nautaeläinten, yhden nahan pinta-ala alle 2,15 m2

Teollisuus

A

4107.11.90

muu

Teollisuus

A

4107.12

halkaistu, martiollinen nahka:

4107.12.10

nautaeläinten, yhden nahan pinta-ala alle 2,15 m2

Teollisuus

A

4107.12.90

muu

Teollisuus

A

4107.19

muu:

4107.19.10

nautaeläinten, yhden nahan pinta-ala alle 2,15 m2 (lukuun
ottamatta haljasnahkaa)

Teollisuus

A

4107.19.90

muu

Teollisuus

A

4107.9

muut, myös sivut:

4107.91

halkaisematon, ohentamaton nahka

Teollisuus

A

4107.92

halkaistu, martiollinen nahka

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4107.99

muu

Teollisuus

A

4112.00

Lampaan- ja karitsannahka, parkituksen tai crust-käsitte
lyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi
valmistettu, villapeitteetön, myös halkaistu (lukuun otta
matta nimikkeen 41.14 nahkaa)

Teollisuus

A

41.13

Muiden eläinten nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn
jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi
valmistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu (lu
kuun ottamatta nimikkeen 41.14 nahkaa):

4113.10

vuohen tai vohlan

Teollisuus

A

4113.20

sian

Teollisuus

A

4113.30

matelijoiden

Teollisuus

A

4113.90

muut:

4113.90.10

strutsin

Teollisuus

A

4113.90.90

muut

Teollisuus

A

41.14

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka);
kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu
nahka:

4114.10

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka)

Teollisuus

A

4114.20

kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu
nahka

Teollisuus

A

41.15

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka,
laattoina, levyinä tai kaistaleina, myös rullina; leikkuu- ja
muut jätteet nahasta tai tekonahasta, nahkatavaroiden val
mistukseen soveltumattomat; nahkapöly ja -jauhe:

4115.10

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka,
laattoina, levyinä tai kaistaleina, myös rullina

Teollisuus

A

4115.20

leikkuu- ja muut jätteet nahasta tai tekonahasta, nahkata
varoiden valmistukseen soveltumattomat; nahkapöly ja
-jauhe

Teollisuus

A

4201.00

Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten (myös veto
hihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satula
huovat, satulalaukut, koirien takit ja niiden kaltaiset tava
rat), mitä tahansa ainetta

Teollisuus

20 %

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Jalkineet ja nahka
2
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

42.02

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), at
tasealaukut, salkut, koululaukut, silmälasikotelot, kiikari
kotelot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, aseko
telot sekä niiden kaltaiset säilytysesineet; matkakassit ja
-pussit, eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten,
meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput, käsilaukut,
ostoslaukut ja -kassit, lompakot, rahakukkarot, karttakote
lot, savukekotelot, tupakkapussit, työkalulaukut ja -salkut,
urheiluvälinelaukut, pullokotelot, korulippaat ja -rasiat,
puuterirasiat, kotelot ruokailuvälineitä varten ja niiden
kaltaiset säilytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, te
konahasta, muovilevystä tai -kalvosta, tekstiiliaineesta,
vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista tai kokonaan tai
suurimmaksi osaksi päällystetty näillä aineilla tai pape
rilla:

4202.1

matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), at
tasealaukut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilyty
sesineet:

4202.11

joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.12

joiden ulkopinta on muovia tai tekstiiliainetta

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.19

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.2

käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna, myös käsilaukut,
joissa ei ole kädensijaa:

4202.21

joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa:

4202.21.10

strutsinnahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.21.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.22

joiden ulkopinta on muovilevyä, -kalvoa tai tekstiiliainetta

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.29

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.3

tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai käsilau
kussa:

4202.31

joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa:

4202.31.10

strutsinnahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.31.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.32

joiden ulkopinta on muovilevyä, -kalvoa tai tekstiiliainetta

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2
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Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.39

muut

4202.9

muut:

4202.91

joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.92

joiden ulkopinta on muovilevyä, -kalvoa tai tekstiiliainetta

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4202.99

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

42.03

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet nahasta tai tekonahasta:

4203.10

vaatteet:

4203.10.10

strutsinnahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4203.10.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4203.2

kintaat ja muut käsineet:

4203.21

erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut

Teollisuus

A

Jalkineet ja nahka
2

4203.29

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4203.30

vyöt, myös olkavyöt:

4203.30.10

strutsinnahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4203.30.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4203.40

muut vaatetustarvikkeet

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

4205.00

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat:

4205.00.10

tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa lait
teissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin

Teollisuus

A

4205.00.90

muut

Teollisuus

11 %

Moottori 1
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4206.00

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmis
tetut tavarat

Teollisuus

10 %

43.01

Raa'at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat
tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön) (lukuun ot
tamatta nimikkeen 41.01, 41.02 tai 41.03 raakoja vuotia
ja nahkoja):

4301.10

minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää,
häntä tai koivet

Maatalous

A

4301.30

karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, ka
rakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intia
laisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan
nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä
tai koivet

Maatalous

A

4301.60

ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää,
häntä tai koivet

Maatalous

A

4301.80

muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat
päät, hännät tai koivet

Maatalous

A

4301.90

päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopi
vat turkkurien käyttöön

Maatalous

A

43.02

Parkitut tai muokatut turkisnahat (myös päät, hännät, koi
vet ja muut osat tai leikkeet), irralliset tai (muita aineita li
säämättä) yhdistetyt, (lukuun ottamatta nimikkeeseen
43.03 kuuluvia):

4302.1

kokonaiset nahat, myös jos niistä puuttuu pää, häntä tai
koivet, irralliset:

4302.11

minkinnahat

Teollisuus

A

4302.19

muut:

4302.19.10

karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, ka
rakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intia
laisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan
nahat

Teollisuus

A

4302.19.90

muut

Teollisuus

A

4302.20

päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, irralliset

Teollisuus

A

4302.30

kokonaiset nahat sekä nahan osat tai leikkeet, yhdistetyt

Teollisuus

A

43.03

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmis
tetut tavarat:

4303.10

vaatteet ja vaatetustarvikkeet

Teollisuus

A

4303.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Jalkineet ja nahka
1
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4304.00

Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat:

4304.00.10

vaatteet ja vaatetustarvikkeet

Teollisuus

A

4304.00.90

muut

Teollisuus

A

44.01

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risu
kimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina
ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, brike
teiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpu
ristettu:

4401.10

polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risu
kimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

Teollisuus

A

4401.2

puu lastuina ja hakkeena:

4401.21

havupuuta

Teollisuus

A

4401.22

lehtipuuta

Teollisuus

A

4401.3

sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelle
teiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:

4401.31

puupelletit

Teollisuus

A

4401.39

muut

Teollisuus

A

44.02

Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös yhteenpuris
tettu:

4402.10

bambua

Teollisuus

A

4402.90

muut

Teollisuus

A

44.03

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu,
tai karkeasti syrjätty puu:

4403.10

maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsi
telty

Teollisuus

A

4403.20

muut, havupuuta

Teollisuus

A

4403.4

muut, tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa mainit
tua trooppista puulajia:

4403.41

dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau

Teollisuus

A

4403.49

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

4403.9

muut:

4403.91

tammea (Quercus spp.)

Teollisuus

A

4403.92

pyökkiä (Fagus spp.)

Teollisuus

A

4403.99

muu:

4403.99.10

lajeja Podocarpus Falcatus, Podocarpus Henkelli, Podocarpus
Latifolius (Yellowwood)

Teollisuus

A

4403.99.20

lajia Ocotea Bullata (Black Stinkwood)

Teollisuus

A

4403.99.30

mustapuuakaasiaa (Acacia Melanoxylon)

Teollisuus

A

4403.99.90

muut

Teollisuus

A

44.04

Vannepuu; halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituus
suunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit;
puukepit, karkeasti muotoillut, mutta ei sorvatut, taivute
tut eikä muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sateen
varjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroi
den valmistukseen soveltuvat; puusäleet ja niiden kaltaiset
tavarat:

4404.10

havupuuta

Teollisuus

A

4404.20

lehtipuuta

Teollisuus

A

4405.00

Lastuvilla; puujauho

Teollisuus

A

44.06

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt:

4406.10

kyllästämättömät

Teollisuus

A

4406.90

muut

Teollisuus

A

44.07

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päis
tään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:

4407.10

havupuuta

Teollisuus

A

4407.2

tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa mainittua
trooppista puulajia:

4407.21

mahogany (Swietenia spp.)

Teollisuus

A

4407.22

virola, imbuia ja balsa

Teollisuus

A

4407.25

dark red meranti, light red meranti, meranti bakau

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

4407.26

white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti
ja alan

Teollisuus

A

4407.27

sapelli

Teollisuus

A

4407.28

iroko

Teollisuus

A

4407.29

muut

Teollisuus

A

4407.9

muu:

4407.91

tammea (Quercus spp.)

Teollisuus

A

4407.92

pyökkiä (Fagus spp.)

Teollisuus

A

4407.93

vaahteraa (Acer spp.)

Teollisuus

A

4407.94

kirsikkapuuta (Prunus spp.)

Teollisuus

A

4407.95

saarnea (Fraxinus spp.)

Teollisuus

A

4407.99

muu:

4407.99.10

lajeja Podocarpus Falcatus, Podocarpus Henkelli, Podocarpus
Latifolius (Yellowwood)

Teollisuus

A

4407.99.20

lajia Ocotea Bullata (Black Stinkwood)

Teollisuus

A

4407.99.30

mustapuuakaasiaa (Acacia Melanoxylon)

Teollisuus

A

4407.99.90

muut

Teollisuus

A

44.08

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaa
malla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista
kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituus
suunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höy
lätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enin
tään 6 mm:

4408.10

havupuuta

Teollisuus

A

4408.3

tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa mainittua
trooppista puulajia:

4408.31

dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau:

4408.31.10

kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut viilut vanero
intia varten

Teollisuus

A

4408.31.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

4408.39

muu:

4408.39.10

kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut viilut vanero
intia varten

Teollisuus

A

4408.39.90

muut

Teollisuus

A

4408.90

muu:

4408.90.10

kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut viilut vanero
intia varten

Teollisuus

A

4408.90.90

muut

Teollisuus

A

44.09

Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilatti
oita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai
päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipon
tattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmi
pontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty
tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai
päistään jatkettu:

4409.10

havupuuta

Teollisuus

A

4409.2

lehtipuuta:

4409.21

bambua:

4409.21.10

puhdistustikut; sisäkattolaudat ja lattialaudat; yhdistämät
tömät laatat ja rimat parkettilattioita varten

Teollisuus

A

4409.21.90

muut

Teollisuus

A

4409.29

muu:

4409.29.15

vaarnat; sisäkattolaudat ja lattialaudat; yhdistämättömät
laatat ja rimat parkettilattioita varten

Teollisuus

A

4409.29.90

muut

Teollisuus

A

44.10

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastu
levy ja ”oriented strand board” -levy sekä niiden kaltaiset
levyt (esimerkiksi ”waferboard”-levyt), myös hartsilla tai
muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristetut:

4410.1

puuta:

4410.11

lastulevy

Teollisuus

A

4410.12

”oriented strand board” -levy

Teollisuus

A

4410.19

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

4410.90

muu

44.11

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitu
levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yh
teenpuristettu:

4411.1

MDF-levy:

4411.12

paksuus enintään 5 mm

Teollisuus

A

4411.13

paksuus suurempi kuin 5 mm mutta enintään 9 mm

Teollisuus

A

4411.14

paksuus suurempi kuin 9 mm

Teollisuus

A

4411.9

muut:

4411.92

tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm3

Teollisuus

A

4411.93

tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm3 mutta enintään 0,8 g/cm3

Teollisuus

A

4411.94

tiheys enintään 0,5 g/cm3

Teollisuus

A

44.12

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kal
tainen kerrostettu puu:

4412.10

bambua

Teollisuus

A

4412.3

yksinomaan enintään 6 mm paksuisista puuviiluista (lu
kuun ottamatta bambuviiluja) koostuva ristiinliimattu
muu vaneri:

4412.31

joissa ainakin yksi pintaviiluista on tämän ryhmän 2 ala
nimikehuomautuksessa mainittua trooppista puulajia

Teollisuus

A

4412.32

muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta

Teollisuus

A

4412.39

muu

Teollisuus

A

4412.9

muut:

4412.94

rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri

Teollisuus

A

4412.99

muu

Teollisuus

A

4413.00

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profii
leina

Teollisuus

A

4414.00

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten
tavaroiden kehykset

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

44.15

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kal
taiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormala
vat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; pui
set kuormauslavojen lavakaulukset:

4415.10

laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset;
kaapeli- ja johdinkelat

4415.20

kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat;
kuormauslavojen lavakaulukset:

4415.20.10

kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat

Teollisuus

A

4415.20.20

kuormauslavojen lavakaulukset

Teollisuus

A

4416.00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyri
teokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

Teollisuus

A

4417.00

Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen ja -välineiden run
got, varret ja kädensijat, luudan-, harjan- ja siveltimenrun
got, -varret ja -kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pako
tuspuut

Teollisuus

A

44.18

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset
solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut:

4418.10

ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset

Teollisuus

A

4418.20

ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset

Teollisuus

A

4418.40

betonivalumuotit

Teollisuus

A

4418.50

päreet ja paanut

Teollisuus

A

4418.60

pysty- ja vaakapalkit

Teollisuus

A

4418.7

yhdistetyt lattialaatat:

4418.71

mosaiikkilattioita varten

Teollisuus

A

4418.72

muut, monikerroksiset:

4418.72.10

parkettilevyt

Teollisuus

A

4418.72.90

muut

Teollisuus

A

4418.79

muut:

4418.79.10

parkettilevyt

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

4418.79.90

muut

Teollisuus

A

4418.90

muut

Teollisuus

A

4419.00

Puiset pöytä- ja keittiöesineet

Teollisuus

A

44.20

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- tai
ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tava
rat; puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; puiset
94 ryhmään kuulumattomat kalusteet:

4420.10

puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet

Teollisuus

A

4420.90

muut

Teollisuus

A

44.21

Muut puusta valmistetut tavarat:

4421.10

vaateripustimet

Teollisuus

A

4421.90

muut:

4421.90.05

pyykkipojat

Teollisuus

A

4421.90.10

puolat, rullat, koopit, pupiinat (bobiinit), lankarullat ja nii
den kaltaiset tavarat, sorvattua puuta, tekstiilikoneissa
käytettäviksi tarkoitetut

Teollisuus

A

4421.90.15

kenkien kiilat (splines), jalkineiden puunaulat

Teollisuus

A

4421.90.20

tulitikkutikut, pituus enintään 42 mm ja paksuus tai le
veys enintään 2,1 mm

Teollisuus

A

4421.90.90

muut

Teollisuus

A

45.01

Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu;
korkkijätteet; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki:

4501.10

Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu

Teollisuus

A

4501.90

muut

Teollisuus

A

4502.00

Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakul
maisiksi kappaleiksi tai suorakaiteen tai neliön muotoisina
paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina (myös teräväsär
mäiset teelmät pullontulppia ja muita tulppia varten)

Teollisuus

A

45.03

Luonnonkorkkitavarat:

4503.10

pullontulpat ja muut tulpat

Teollisuus

A

4503.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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45.04

Puristekorkki (myös jos siinä on sideainetta) sekä puriste
korkkitavarat:

4504.10

palat, laatat, levyt ja kaistaleet; lattia- ja seinälaatat, kai
kenmuotoiset; täyteiset lieriöt, myös pyörylät

Teollisuus

A

4504.90

muut

Teollisuus

A

46.01

Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja
niiden kaltaiset tuotteet, myös nauhoiksi yhdistetyt; pu
nonta- tai palmikointiaineet, näistä aineista valmistetut
palmikot ja niiden kaltaiset tavarat, yhdensuuntaisista säi
keistä sidottuina tai kudottuina levyinä, myös jos ne ovat
valmiita tavaroita (esim. mattoja tai säleikköjä):

4601.2

kasviaineista valmistetut matot ja säleiköt:

4601.21

bambua

Teollisuus

A

4601.22

rottinkia

Teollisuus

A

4601.29

muut

Teollisuus

A

4601.9

muut:

4601.92

bambua

Teollisuus

A

4601.93

rottinkia:

4601.93.10

kudotut

Teollisuus

A

4601.93.90

muut

Teollisuus

A

4601.94

muuta kasviainetta

Teollisuus

A

4601.99

muut

Teollisuus

A

46.02

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi
määrämuotoisiksi punonta- tai palmikointiaineista tai
tehty nimikkeen 46.01 tavaroista; luffasta valmistetut ta
varat:

4602.1

kasviainetta:

4602.11

bambua

Teollisuus

A

4602.12

rottinkia

Teollisuus

A

4602.19

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

4602.90

muut

Teollisuus

A

4701.00

Mekaaninen puumassa

Teollisuus

A

4702.00

Puusta kemiallisesti valmistettu liukosellu

Teollisuus

A

47.03

Puusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu,
muu kuin liukosellu:

4703.1

valkaisematon:

4703.11

havupuuta

Teollisuus

A

4703.19

lehtipuuta

Teollisuus

A

4703.2

puolivalkaistu tai valkaistu:

4703.21

havupuuta

Teollisuus

A

4703.29

lehtipuuta

Teollisuus

A

47.04

Puusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liu
kosellu:

4704.1

valkaisematon:

4704.11

havupuuta

Teollisuus

A

4704.19

lehtipuuta

Teollisuus

A

4704.2

puolivalkaistu tai valkaistu:

4704.21

havupuuta

Teollisuus

A

4704.29

lehtipuuta

Teollisuus

A

4705.00

Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osittain ke
miallisella menetelmällä

Teollisuus

A

47.06

Keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saa
duista kuiduista tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta
valmistettu massa:

4706.10

puuvillalintterimassa

Teollisuus

A

4706.20

keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saa
duista kuiduista valmistettu massa

Teollisuus

A

4706.30

muut, bambua

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4706.9

muu:

4706.91

mekaaninen

Teollisuus

A

4706.92

kemiallinen

Teollisuus

A

4706.93

mekaanisen ja kemiallisen menetelmän yhdistelmällä
saatu

Teollisuus

A

47.07

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte):

4707.10

valkaisematon voimapaperi, -kartonki tai -pahvi tai aalto
paperi, -kartonki tai -pahvi

Teollisuus

A

4707.20

muu, pääasiallisesti valkaistusta kemiallisesta massasta val
mistettu paperi, kartonki tai pahvi, ei kuitenkaan massa
värjätty

Teollisuus

A

4707.30

pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistettu paperi,
kartonki tai pahvi (esim. sanomalehdet, aikakauslehdet ja
niiden kaltaiset painotuotteet)

Teollisuus

A

4707.90

muu, myös lajittelematon jäte

Teollisuus

A

4801.00

Sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina

Teollisuus

A

48.02

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käyte
tään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoituk
seen, sekä rei'ittämätön reikäkorttipaperi ja -kartonki ja
reikänauhapaperi, rullina tai suorakaiteen tai neliön muo
toisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (lukuun otta
matta nimikkeen 48.01 tai 48.03 paperia); käsintehty pa
peri, kartonki ja pahvi:

4802.10

käsintehty paperi, kartonki ja pahvi

Teollisuus

A

4802.20

paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valonherkän,
lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin ja pah
vin pohjana:

4802.20.20

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on suurempi kuin
150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 360 mm
ja toinen suurempi kuin 150 mm kun arkki on aukilevi
tetty

Teollisuus

A

4802.20.90

muu

Teollisuus

A

4802.40

tapettipaperi:

4802.40.20

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on suurempi kuin
150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 360 mm
ja toinen suurempi kuin 150 mm kun arkki on aukilevi
tetty

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1473

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

4802.40.90

muu

4802.5

muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa ei ole mekaanisella
tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai
jossa niitä on enintään 10 painoprosenttia kokonaiskui
tusisällöstä:

4802.54

paino pienempi kuin 40 g/m2:

4802.54.05

paino vähintään 25 g/m2 mutta enintään 35 g/m2

Teollisuus

A

4802.54.20

muu, kaistaleina tai rullina, joiden leveys on suurempi
kuin 150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina ark
keina, joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin
360 mm ja toinen suurempi kuin 150 mm kun arkki on
aukilevitetty

Teollisuus

A

4802.54.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

4802.54.90

muu

Teollisuus

A

4802.55

paino vähintään 40 g/m2 mutta enintään 150 g/m2, rul
lina:

4802.55.20

leveys suurempi kuin 150 mm

Teollisuus

A

4802.55.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

4802.55.90

muu

Teollisuus

A

4802.56

paino vähintään 40 g/m2 mutta enintään 150 g/m2, ark
keina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 435 mm
ja toinen enintään 297 mm kun arkki on aukilevitetty:

4802.56.20

suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan suurempi kuin 360 mm ja toinen
suurempi kuin 150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4802.56.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

4802.56.90

muu

Teollisuus

A

4802.57

muut, paino vähintään 40 g/m2 mutta enintään 150 g/
m2:

4802.57.20

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on suurempi kuin
150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 360 mm
ja toinen suurempi kuin 150 mm kun arkki on aukilevi
tetty

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

4802.57.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

4802.57.90

muu

Teollisuus

A

4802.58

paino suurempi kuin 150 g/m2:

4802.58.20

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on suurempi kuin
150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 360 mm
ja toinen suurempi kuin 150 mm kun arkki on aukilevi
tetty

Teollisuus

A

4802.58.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

4802.58.90

muu

Teollisuus

A

4802.6

muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa kokonaiskuitusisäl
löstä enemmän kuin 10 painoprosenttia on mekaanisella
tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja:

4802.61

rullina:

4802.61.20

leveys suurempi kuin 150 mm

Teollisuus

A

4802.61.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

4802.61.90

muut

Teollisuus

A

4802.62

arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään
435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on aukile
vitetty:

4802.62.20

suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan suurempi kuin 360 mm ja toinen
suurempi kuin 150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4802.62.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

4802.62.90

muut

Teollisuus

A

4802.69

muu:

4802.69.20

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on suurempi kuin
150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan suurempi kuin 360 mm
ja toinen suurempi kuin 150 mm kun arkki on aukilevi
tetty

Teollisuus

A

4802.69.30

muu hiilipaperin pohjapaperi

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

4802.69.90

muu

Teollisuus

A

4803.00

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautas
liinapaperi sekä niiden kaltainen paperi, jollaista käytetään
kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin, selluloosavanu ja sel
luloosakuituharso, myös krepattu, poimutettu, kohokuvi
oitu, rei'itetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu,
rullina tai arkkeina

Teollisuus

A

48.04

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina
tai arkkeina (lukuun ottamatta nimikkeeseen 48.02 tai
48.03 kuuluvaa):

4804.1

kraftlaineri:

4804.11

valkaisematon

Teollisuus

A

4804.19

muu

Teollisuus

A

4804.2

säkkipaperi:

4804.21

valkaisematon

Teollisuus

A

4804.29

muu

Teollisuus

A

4804.3

muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino enintään
150 g/m2:

4804.31

valkaisematon

Teollisuus

A

4804.39

muu

Teollisuus

A

4804.4

muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino suurempi
kuin 150 g/m2 mutta pienempi kuin 225 g/m2:

4804.41

valkaisematon

Teollisuus

A

4804.42

valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, kokonaiskuitusi
sällöstä enemmän kuin 95 painoprosenttia kemiallisella
menetelmällä saatuja puukuituja

Teollisuus

A

4804.49

muu

Teollisuus

A

4804.5

muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino vähintään
225 g/m2:

4804.51

valkaisematon

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4804.52

valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, kokonaiskuitusi
sällöstä enemmän kuin 95 painoprosenttia kemiallisella
menetelmällä saatuja puukuituja

Teollisuus

A

4804.59

muu

Teollisuus

A

48.05

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai
arkkeina, ei enempää valmistettu tai käsitelty kuin mitä tä
män ryhmän 3 huomautuksessa määrätään:

4805.1

aallotuspaperi (fluting):

4805.11

puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)

Teollisuus

A

4805.12

oljesta tehty aallotuspaperi

Teollisuus

A

4805.19

muu

Teollisuus

A

4805.2

testlaineri (kierrätetty lainerikartonki):

4805.24

paino enintään 150 g/m2

Teollisuus

A

4805.25

paino suurempi kuin 150 g/m2

Teollisuus

A

4805.30

sulfiittikäärepaperi

Teollisuus

A

4805.40

suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi

Teollisuus

A

4805.50

huopapaperi, -kartonki ja -pahvi

Teollisuus

A

4805.9

muu:

4805.91

paino enintään 150 g/m2

Teollisuus

A

4805.92

paino suurempi kuin 150 g/m2 mutta pienempi kuin
225 g/m2

Teollisuus

A

4805.93

paino vähintään 225 g/m2

Teollisuus

A

48.06

Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit),
kuultopaperit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpi
näkyvät tai läpikuultavat paperit, rullina tai arkkeina:

4806.10

pergamenttipaperi

Teollisuus

A

4806.20

rasvanpitävät paperit (voipaperit)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4806.30

kuultopaperit

Teollisuus

A

4806.40

glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpi
kuultavat paperit

Teollisuus

A

4807.00

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi (valmistettu yhdistä
mällä liimalla tasaisia paperi-, kartonki- tai pahvikerrok
sia), päällystämätön ja kyllästämätön, myös sisältä vahvis
tettu, rullina tai arkkeina

Teollisuus

A

48.08

Paperi, kartonki ja pahvi, aallotettu (myös liimatuin tasai
sin pintalevyin), krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai
rei'itetty, rullina tai arkkeina (lukuun ottamatta nimikkeen
48.03 paperia):

4808.10

aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, myös rei'itetty

Teollisuus

A

4808.40

voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu
tai rei'itetty

Teollisuus

A

4808.90

muu

Teollisuus

A

48.09

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siir
topaperit (myös päällystetty tai kyllästetty paperi vahaksia
tai offsetlevyjä varten), myös painetut, rullina tai arkkeina:

4809.20

itsejäljentävä paperi

Teollisuus

A

4809.90

muut

Teollisuus

A

48.10

Paperi, kartonki ja pahvi, jotka on yhdeltä tai molemmilta
puolilta sideainetta käyttäen tai ilman sitä päällystetty
kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, ilman mi
tään muuta päällystystä, myös pintavärjätty, pintakoris
teltu tai painettu, rullina tai suorakaiteen tai neliön muo
toisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina:

4810.1

paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, mekaanisella
tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältä
mätön tai tällaisia kuituja enintään 10 painoprosenttia ko
konaiskuitusisällöstä sisältävä:

4810.13

rullina:

4810.13.20

leveys enintään 150 mm

Teollisuus

A

4810.13.30

muu lämpöherkkä kopiopaperi

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

4810.13.90

muu

4810.14

arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään
435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on aukile
vitetty:

4810.14.05

lämpöherkkä kopiopaperi

Teollisuus

A

4810.14.10

muut, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 360 mm
ja toinen enintään 150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.14.90

muu

Teollisuus

A

4810.19

muu:

4810.19.05

lämpöherkkä kopiopaperi

Teollisuus

A

4810.19.10

muu, kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään
150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toi
nen enintään 150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.19.90

muu

Teollisuus

A

4810.2

paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, pai
natus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, kokonaiskui
tusisällöstä enemmän kuin 10 painoprosenttia mekaani
sella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja si
sältävä:

4810.22

kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi):

4810.22.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.22.90

muu

Teollisuus

A

4810.29

muu:

4810.29.05

lämpöherkkä kopiopaperi

Teollisuus

A

4810.29.10

muu, kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään
150 mm; suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina,
joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toi
nen enintään 150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.29.90

muu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4810.3

voimapaperi, -kartonki ja -pahvi (lukuun ottamatta kirjoi
tus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käy
tettävää):

4810.31

valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, enemmän kuin
95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella
menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, paino enintään
150 g/m2:

4810.31.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.31.90

muu

Teollisuus

A

4810.32

valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, enemmän kuin
95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella
menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, paino suurempi
kuin 150 g/m2:

4810.32.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.32.90

muu

Teollisuus

A

4810.39

muu:

4810.39.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.39.90

muu

Teollisuus

A

4810.9

muu paperi, kartonki ja pahvi:

4810.92

monikerroksinen:

4810.92.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.92.90

muu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4810.99

muu:

4810.99.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4810.99.90

muu

Teollisuus

A

48.11

Paperi, kartonki ja pahvi, selluloosavanu ja selluloosakui
tuharso, päällystetty, kyllästetty, peitetty, pintavärjätty,
pintakoristeltu tai painettu, rullina tai suorakaiteen tai ne
liön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (lu
kuun ottamatta nimikkeessä 48.03, 48.09 tai 48.10 ku
vattujen kaltaisia tavaroita):

4811.10

terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi:

4811.10.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty (lukuun ottamatta pa
peri-, kartonki- tai pahvipohjaisia lattianpäällysteitä, myös
määräkokoon leikattuja)

Teollisuus

A

4811.10.90

muu

Teollisuus

A

4811.4

liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, myös itseliimautuva:

4811.41

itseliimautuva:

4811.41.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4811.41.90

muu

Teollisuus

A

4811.49

muu:

4811.49.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4811.49.90

muu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4811.5

paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai pei
tetty muovilla (ei kuitenkaan liimalla):

4811.51

valkaistu, paino suurempi kuin 150 g/m2:

4811.51.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty (lukuun ottamatta pa
peri-, kartonki- tai pahvipohjaisia lattianpäällysteitä, myös
määräkokoon leikattuja)

Teollisuus

A

4811.51.90

muu

Teollisuus

A

4811.59

muu:

4811.59.05

muovikalvoon yhdistetty, kalvon paksuus enintään 50
mikronia, painettu

Teollisuus

A

4811.59.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty (lukuun ottamatta pa
peri-, kartonki- tai pahvipohjaisia lattianpäällysteitä, myös
määräkokoon leikattuja)

Teollisuus

A

4811.59.90

muu

Teollisuus

A

4811.60

paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai pei
tetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla:

4811.60.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

4811.60.90

muu

Teollisuus

A

4811.90

muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosa
kuituharso:

4811.90.05

metallifolioon yhdistetty, folion paksuus enintään 15 mik
ronia, painettu

Teollisuus

A

4811.90.10

kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 150 mm;
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa yksi
sivu on pituudeltaan enintään 360 mm ja toinen enintään
150 mm kun arkki on aukilevitetty

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4811.90.90

muu

Teollisuus

A

4812.00

Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt, paperimassaa

Teollisuus

A

48.13

Savukepaperi, myös määräkokoon leikattu tai lehtiöinä tai
hylsyinä:

4813.10

lehtiöinä tai hylsyinä

Teollisuus

A

4813.20

enintään 5 cm:n levyisinä rullina

Teollisuus

A

4813.90

muu

Teollisuus

A

48.14

Paperitapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet; ikkuna
kuultopaperi:

4814.20

tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, paperia, joka
on pintapuolelta päällystetty tai peitetty martioidulla, ko
hokuvioidulla, värjätyllä, kuviopainetulla tai muutoin ko
ristellulla muovikerroksella

Teollisuus

A

4814.90

muut:

4814.90.10

purutapetti (”ingrain” paper)

Teollisuus

A

4814.90.90

muu

Teollisuus

A

48.16

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siir
topaperit (lukuun ottamatta nimikkeeseen 48.09 kuulu
via), paperiset vahakset ja offsetlevyt, myös rasioissa:

4816.20

itsejäljentävä paperi

Teollisuus

A

4816.90

muut:

4816.90.10

hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit

Teollisuus

A

4816.90.90

muu

Teollisuus

A

48.17

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeen
vaihtokortit, paperia, kartonkia tai pahvia; paperiset, kar
tonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms.,
joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.:

4817.10

kirjekuoret

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4817.20

kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit

Teollisuus

A

4817.30

paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot,
salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria
jne.

Teollisuus

A

48.18

Toalettipaperi ja sen kaltainen paperi, selluloosavanu ja
selluloosakuituharso, jollaisia käytetään kotitalous- tai hy
gieniatarkoituksiin, rullina, joiden leveys on enintään
36 cm tai määräkokoon tai -muotoon leikatut; nenäliinat,
kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, la
kanat ja niiden kaltaiset talous-, hygienia- ja sairaalatava
rat, vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia,
selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa:

4818.10

toalettipaperi

Teollisuus

A

4818.20

nenäliinat sekä kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet

Teollisuus

A

4818.30

pöytäliinat ja lautasliinat

Teollisuus

A

4818.50

vaatteet ja vaatetustarvikkeet

Teollisuus

A

4818.90

muut

Teollisuus

A

48.19

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset,
paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosa
kuituharsoa; lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltai
set paperi-, kartonki- tai pahvitavarat, jollaisia käytetään
esim. toimistoissa tai myymälöissä:

4819.10

kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -kartonkia tai -pah
via

Teollisuus

A

4819.20

taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, karton
kia tai pahvia

Teollisuus

A

4819.30

pussit ja säkit, joiden pohjan leveys on vähintään 40 cm

Teollisuus

A

4819.40

muut pussit ja säkit, myös tötteröt

Teollisuus

A

4819.50

muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset

Teollisuus

A

4819.60

lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja niiden kal
taiset tavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai
myymälöissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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48.20

Konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilo
makekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja
niiden kaltaiset tavarat, harjoitusvihot, kirjoitusalustat, ke
räilykannet (sekä irtolehtiä varten että muut), pahvikan
net, asiakirjakannet, lomake- ja niiden kaltaiset sarjat,
myös hiilipaperivälilehdin, ja muut koulu-, toimisto- ym.
tarvikkeet, paperia, kartonkia tai pahvia; näyte- ja keräily
kansiot sekä kirjankannet ja -päällykset, paperia, karton
kia tai pahvia:

4820.10

konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilo
makekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja
niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

A

4820.20

harjoitusvihot

Teollisuus

A

4820.30

keräilykannet (lukuun ottamatta kirjankansia), pahvikan
net ja asiakirjakannet

Teollisuus

A

4820.40

lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälileh
din

Teollisuus

A

4820.50

näyte- ja keräilykansiot

Teollisuus

A

4820.90

muut

Teollisuus

A

48.21

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja
osoitelaput, myös painetut:

4821.10

painetut

Teollisuus

A

4821.90

muut

Teollisuus

A

48.22

Pupiinat (bobiinit), puolat, koopit ja niiden kaltaiset poh
jalliset, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia (myös
rei'itetyt tai kovetetut):

4822.10

jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen:

4822.10.10

jollaisia käytetään tekstiilikoneissa, kartiomaisiksi muo
toillut

Teollisuus

A

4822.10.90

muut

Teollisuus

A

4822.90

muut

Teollisuus

A

48.23

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosa
kuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu; muut ta
varat, paperimassaa, paperia, kartonkia, pahvia, selluloo
savanua tai selluloosakuituharsoa:

4823.20

suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi

Teollisuus

A

4823.40

painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiekkoina

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4823.6

tarjottimet, kulhot, vadit, lautaset, kupit, pikarit ja niiden
kaltaiset tavarat, paperia, kartonkia tai pahvia:

4823.61

bambua

Teollisuus

A

4823.69

muut

Teollisuus

A

4823.70

muotoonpuristetut tavarat, paperimassaa

Teollisuus

A

4823.90

muut:

4823.90.03

itseliimautuva paperi, kaistaleina tai rullina

Teollisuus

A

4823.90.07

kortit, joita käytetään jakardi- ja sen kaltaisissa tekstiiliko
neissa

Teollisuus

A

4823.90.10

kehruukupit

Teollisuus

A

4823.90.40

kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit, rullissa,
joiden leveys on vähintään 110 mm

Teollisuus

A

4823.90.50

vaatteiden kaavat

Teollisuus

A

4823.90.80

muut, kaistaleina tai rullina, joiden leveys on suurempi
kuin 150 mm mutta enintään 360 mm

Teollisuus

A

4823.90.85

paperi-, kartonki- ja pahvipohjaiset lattianpäällysteet

Teollisuus

A

4823.90.90

muut

Teollisuus

A

49.01

Kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet, myös irral
lisina lehtinä:

4901.10

irrallisina lehtinä, myös taitetut

Teollisuus

A

4901.9

muut:

4901.91

sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain ilmestyvät
osat

Teollisuus

A

4901.99

muut

Teollisuus

A

49.02

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös jos ne ovat kuvite
tut tai sisältävät mainosaineistoa:

4902.10

vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät

Teollisuus

A

4902.90

muut

Teollisuus

A

4903.00

Lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4904.00

Painetut tai käsinkirjoitetut nuotit, myös sidotut, nidotut
tai kuvitetut

Teollisuus

A

49.05

Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset
kortit, myös kartastot, seinäkartat, topografiset kartat ja
karttapallot:

4905.10

karttapallot

Teollisuus

A

4905.9

muut:

4905.91

kirjoina

Teollisuus

A

4905.99

muut

Teollisuus

A

4906.00

Arkkitehtoniseen, tekniseen, teolliseen, kaupalliseen, to
pografiseen tai niidenkaltaiseen käyttöön tarkoitetut
kartta-, asemakaava- ja kaavapiirustukset, käsin tehtyinä
alkuperäiskappaleina; käsin kirjoitetut tekstit; edellä mai
nittujen tavaroiden säteilyherkälle paperille otetut valojäl
jennökset ja hiilipaperikopiot

Teollisuus

A

4907.00

Mitätöimättömät posti-, vero- ja niiden kaltaiset merkit,
jotka ovat voimassa tai tulevat voimaan maassa, jossa
niillä on tai tulee olemaan tunnustettu nimellisarvo; lei
mapainettu paperi; setelit; sekkilomakkeet; osake- ja
osuuskirjat, obligaatiot ja niiden kaltaiset arvopaperit:

4907.00.10

postimerkit, veromerkit ja setelit

Teollisuus

A

4907.00.30

matkasekit ja vekselit, valuuttamääräiset

Teollisuus

A

4907.00.90

muut

Teollisuus

A

49.08

Siirtokuvat (dekalkomaniat):

4908.10

siirtokuvat (dekalkomaniat), joissa on lasiintuvia seoksia:

4908.10.10

rullissa, joiden leveys on vähintään 150 cm ja painetun
alueen leveys vähintään 130 cm

Teollisuus

A

4908.10.90

muut

Teollisuus

A

4908.90

muut:

4908.90.10

rullissa, joiden leveys on vähintään 150 cm ja painetun
alueen leveys vähintään 130 cm

Teollisuus

A

4908.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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4909.00

Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut kortit,
joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai
tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirjekuorineen tai ko
risteineen

Teollisuus

A

4910.00

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit

Teollisuus

A

49.11

Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat:

4911.10

kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot ja niiden
kaltaiset tuotteet:

4911.10.10

luettelot, hinnastot ja kaupalliset julkaisut yrityksiltä tai
henkilöiltä, joilla ei ole kyseisessä tasavallassa toimipaik
kaa tai joilla ei ole edustajaa, joka pitää varastoja kysei
sessä tasavallassa

Teollisuus

A

4911.10.20

julkaisut ja muu mainosaineisto, joka liittyy messuihin,
näyttelyihin ja matkailuun ulkomailla

Teollisuus

A

4911.10.30

leikatut näytteet kankaasta, nahasta, linoleumista, tape
tista, matoista tai muovista, kirjan muodossa; värikartat,
maaleja tai vastaavia pintojen peittämiseen tarkoitettuja
valmisteita koskevat, myös kirjan muodossa

Teollisuus

A

4911.10.90

muut

Teollisuus

A

4911.9

muut:

4911.91

kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat

Teollisuus

A

4911.99

muut:

4911.99.10

tunnuslauseet ja tekstit, uskonnollisista aiheista

Teollisuus

A

4911.99.90

muut

Teollisuus

A

5001.00

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

Maatalous

A

5002.00

Raakasilkki (kiertämätön)

Maatalous

A

5003.00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajät
teet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Teollisuus

A

5004.00

Silkkilanka (lukuun ottamatta silkkijätteistä kehrättyä), ei
kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

A

5005.00

Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyn
timuodoissa

Teollisuus

A

5006.00

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, vähittäismyyn
timuodoissa; silkkitoukan gut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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50.07

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat:

5007.10

bourettesilkkikankaat

Teollisuus

A

5007.20

muut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia
silkkiä tai silkkijätettä (lukuun ottamatta bourettesilkkiä)

Teollisuus

A

5007.90

muut kankaat

Teollisuus

A

51.01

Karstaamaton ja kampaamaton villa:

5101.1

pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana
pesty villa:

5101.11

keritty villa

Maatalous

A

5101.19

muu

Maatalous

A

5101.2

rasvaton, karbonoimaton villa:

5101.21

keritty villa

Maatalous

A

5101.29

muu

Maatalous

A

5101.30

karbonoitu villa:

5101.30.10

ei valkaistu eikä värjätty tai muulla tavalla käsitelty

Maatalous

A

5101.30.20

valkaistu, värjätty tai muulla tavalla käsitelty

Maatalous

A

51.02

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimen
karva:

5102.1

hieno eläimenkarva:

5102.11

kashmirvuohien

5102.11.10

ei enempää käsitelty kuin valkaistu tai värjätty

Maatalous

A

5102.11.90

muu

Maatalous

A

5102.19

muu:

5102.19.10

ei enempää käsitelty kuin valkaistu tai värjätty

Maatalous

A

5102.19.90

muu

Maatalous

A

5102.20

karkea eläimenkarva:

5102.20.10

ei enempää käsitelty kuin valkaistu

Maatalous

A

5102.20.90

muu

Maatalous

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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51.03

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet,
myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja
lumput:

5103.10

villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

Maatalous

A

5103.20

muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

Maatalous

A

5103.30

karkean eläimenkarvan jätteet

Maatalous

A

5104.00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno
tai karkea eläimenkarva

Teollisuus

A

51.05

Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kam
mattu (myös kammattu irtovilla):

5105.10

karstattu villa

Teollisuus

A

5105.2

villatopsit ja muu kammattu villa:

5105.21

kammattu irtovilla

Teollisuus

A

5105.29

muut

Teollisuus

A

5105.3

karstattu tai kammattu hieno eläimenkarva:

5105.31

kashmirvuohien

Teollisuus

A

5105.39

muu

Teollisuus

A

5105.40

karstattu tai kammattu karkea eläimenkarva

Teollisuus

A

51.06

Karstavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa:

5106.10

jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa

Teollisuus

A

5106.20

jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia villaa

Teollisuus

A

51.07

Kampavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa:

5107.10

jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5107.20

jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia villaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

51.08

Lanka hienoa (karstattua tai kammattua) eläimenkarvaa,
ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa:

5108.10

karstalanka

Teollisuus

A

5108.20

kampalanka

Teollisuus

A
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51.09

Lanka villaa tai hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyynti
muodoissa:

5109.10

jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa
eläimenkarvaa:

5109.10.10

yksinkertainen karstavillalanka, joka on vähintään 2 000
desitexiä

Teollisuus

A

5109.10.20

yksinkertainen kampavillalanka, joka on vähintään 2 000
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.10.30

yksinkertainen lanka hienoa eläimenkarvaa, joka on vä
hintään 2 000 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.10.40

muu lanka vain villaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.10.50

muu lanka villaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.10.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.90

muut:

5109.90.10

yksinkertainen karstavillalanka, joka on vähintään 2 000
desitexiä

Teollisuus

A

5109.90.20

yksinkertainen kampavillalanka, joka on vähintään 2 000
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.90.30

yksinkertainen lanka hienoa eläimenkarvaa, joka on vä
hintään 2 000 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.90.40

muu lanka vain villaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.90.50

muu lanka villaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5109.90.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5110.00

Lanka karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta (myös kierrepääl
lystetty jouhilanka), myös vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

A

51.11

Kudotut kankaat karstavillaa tai karstattua hienoa eläi
menkarvaa:

5111.1

joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa
eläimenkarvaa:

5111.11

paino enintään 300 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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5111.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5111.20

muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokui
tufilamenttien kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5111.30

muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan katkot
tujen tekokuitujen kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5111.90

muut

Teollisuus

A

51.12

Kudotut kankaat kampavillaa tai kammattua hienoa eläi
menkarvaa:

5112.1

joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa
eläimenkarvaa:

5112.11

paino enintään 200 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5112.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5112.20

muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokui
tufilamenttien kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5112.30

muut, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan katkot
tujen tekokuitujen kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5112.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5113.00

Kudotut kankaat karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5201.00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla:

5201.00.10

puhdistamaton

Maatalous

A

5201.00.20

puhdistettu mutta ei enempää käsitelty

Maatalous

A

5201.00.90

muu

Maatalous

A

52.02

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
lumput):

5202.10

lankajätteet

Maatalous

A

5202.9

muut:

5202.91

garnetoidut jätteet ja lumput

Maatalous

A

5202.99

muut

Maatalous

A

5203.00

Karstattu tai kammattu puuvilla

Maatalous

A
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52.04

Puuvillaompelulanka, myös vähittäismyyntimuodoissa:

5204.1

ei vähittäismyyntimuodoissa:

5204.11

jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5204.19

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5204.20

vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

52.05

Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), jossa on vähin
tään 85 painoprosenttia puuvillaa, ei kuitenkaan vähittäis
myyntimuodoissa:

5205.1

yksinkertainen lanka, kampaamattomista kuiduista val
mistettu:

5205.11

vähintään 714,29 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.12

pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.13

pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.14

pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.15

pienempi kuin 125 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.2

yksinkertainen lanka, kammatuista kuiduista valmistettu:

5205.21

vähintään 714,29 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.22

pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.23

pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.24

pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.26

pienempi kuin 125 desitexiä mutta vähintään 106,38 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.27

pienempi kuin 106,38 desitexiä mutta vähintään 83,33
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

16.9.2016

Koodi

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tavaran kuvaus

L 250/1493

Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.28

pienempi kuin 83,33 desitexiä

5205.3

kerrattu tai kertokerrattu lanka, kampaamattomista kui
duista valmistettu:

5205.31

jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään 714,29 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.32

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.33

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.34

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
192,31 desitexiä mutta vähintään 125 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.35

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin 125
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.4

kerrattu tai kertokerrattu lanka, kammatuista kuiduista
valmistettu:

5205.41

jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään 714,29 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.42

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.43

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.44

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
192,31 desitexiä mutta vähintään 125 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.46

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin 125
desitexiä mutta vähintään 106,38 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.47

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
106,38 desitexiä mutta vähintään 83,33 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5205.48

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin 83,33
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

52.06

Puuvillalanka (lukuun ottamatta ompelulankaa), jossa on
vähemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, ei kuiten
kaan vähittäismyyntimuodoissa:

5206.1

yksinkertainen lanka, kampaamattomista kuiduista val
mistettu:

5206.11

vähintään 714,29 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.12

pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

L 250/1494

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5206.13

pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.14

pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.15

pienempi kuin 125 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.2

yksinkertainen lanka, kammatuista kuiduista valmistettu:

5206.21

vähintään 714,29 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.22

pienempi kuin 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.23

pienempi kuin 232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.24

pienempi kuin 192,31 desitexiä mutta vähintään 125 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.25

pienempi kuin 125 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.3

kerrattu tai kertokerrattu lanka, kampaamattomista kui
duista valmistettu:

5206.31

jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään 714,29 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.32

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.33

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.34

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
192,31 desitexiä mutta vähintään 125 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.35

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin 125
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.4

kerrattu tai kertokerrattu lanka, kammatuista kuiduista
valmistettu:

5206.41

jossa jokainen yksinkertainen lanka vähintään 714,29 de
sitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.42

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

Koodi

16.9.2016
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5206.43

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
232,56 desitexiä mutta vähintään 192,31 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.44

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin
192,31 desitexiä mutta vähintään 125 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5206.45

jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin 125
desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

52.07

Puuvillalanka (lukuun ottamatta ompelulankaa), vähittäis
myyntimuodoissa:

5207.10

jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5207.90

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

52.08

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 paino
prosenttia puuvillaa, paino enintään 200 g/m2:

5208.1

valkaisemattomat:

5208.11

palttina, paino enintään 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.12

palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.13

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.19

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.2

valkaistut:

5208.21

palttina, paino enintään 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.22

palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.23

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.29

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.3

värjätyt:

5208.31

palttina, paino enintään 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.32

palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

Koodi
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5208.33

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.39

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.4

erivärisistä langoista kudotut:

5208.41

palttina, paino enintään 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.42

palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.43

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.49

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.5

painetut:

5208.51

palttina, paino enintään 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.52

palttina, paino suurempi kuin 100 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5208.59

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

52.09

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 paino
prosenttia puuvillaa, paino suurempi kuin 200 g/m2:

5209.1

valkaisemattomat:

5209.11

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.12

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.19

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.2

valkaistut:

5209.21

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.22

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.29

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

16.9.2016
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5209.3

värjätyt:

5209.31

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.32

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.39

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.4

erivärisistä langoista kudotut:

5209.41

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.42

denim

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.43

muut 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.49

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.5

painetut:

5209.51

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.52

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5209.59

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

52.10

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähemmän kuin 85
painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuna pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino enintään 200 g/
m2:

5210.1

valkaisemattomat:

5210.11

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.19

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.2

valkaistut:

5210.21

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.29

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

L 250/1498

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5210.3

värjätyt:

5210.31

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.32

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.39

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.4

erivärisistä langoista kudotut:

5210.41

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.49

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.5

painetut:

5210.51

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5210.59

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

52.11

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähemmän kuin 85
painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuna pääasiallisesti tai
yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin
200 g/m2:

5211.1

valkaisemattomat:

5211.11

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.12

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.19

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.20

valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.3

värjätyt:

5211.31

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.32

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.39

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

16.9.2016
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5211.4

erivärisistä langoista kudotut:

5211.41

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.42

denim

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.43

muut 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.49

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.5

painetut:

5211.51

palttina

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.52

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5211.59

muut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

52.12

Muut kudotut puuvillakankaat:

5212.1

paino enintään 200 g/m2:

5212.11

valkaisemattomat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.12

valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.13

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.14

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.15

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.2

paino suurempi kuin 200 g/m2:

5212.21

valkaisemattomat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.22

valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.23

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

L 250/1500

Euroopan unionin virallinen lehti
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5212.24

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5212.25

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

53.01

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellava
rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jät
teet ja lumput):

5301.10

raaka tai liotettu pellava

Maatalous

X

5301.2

loukutettu, lihdattu, häkilöity tai muulla tavalla käsitelty
pellava, ei kuitenkaan kehrätty:

5301.21

loukutettu tai lihdattu

Maatalous

X

5301.29

muu

Maatalous

X

5301.30

pellavarohtimet ja -jätteet

Maatalous

X

53.02

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuiten
kaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajät
teet ja garnetoidut jätteet ja lumput):

5302.10

raaka tai liotettu hamppu

Maatalous

X

5302.90

muut

Maatalous

X

53.03

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (lukuun ottamatta pella
vaa, hamppua ja ramia), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan
kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lanka
jätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):

5303.10

juutti ja muut niinitekstiilikuidut, raa'at tai liotetut

Teollisuus

X

5303.90

muut

Teollisuus

A

5305.00

Kookoskuidut, manilla (abaca tai Musa textilis Nee), rami
ja muut kasvitekstiilikuidut, muualle kuulumattomat,
raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen
rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet (myös lankajät
teet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Teollisuus

A

53.06

Pellavalanka:

5306.10

yksinkertainen

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5306.20

kerrattu tai kertokerrattu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

16.9.2016
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

53.07

Juuttilanka ja muista nimikkeen 53.03 niinitekstiilikui
duista valmistettu lanka:

5307.10

yksinkertainen

Teollisuus

X

5307.20

kerrattu tai kertokerrattu

Teollisuus

X

53.08

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperi
lanka:

5308.10

kookoskuitulanka

Teollisuus

A

5308.20

hamppulanka

Teollisuus

X

5308.90

muu

Teollisuus

A

53.09

Kudotut pellavakankaat:

5309.1

joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa:

5309.11

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5309.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5309.2

joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia pellavaa:

5309.21

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5309.29

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

53.10

Kudotut kankaat, juutista tai muista nimikkeen 53.03 nii
nitekstiilikuiduista valmistetut:

5310.10

valkaisemattomat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5310.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5311.00

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmiste
tut; kudotut paperilankakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

54.01

Ompelulanka, tekokuitufilamenttia, myös vähittäismyynti
muodoissa:

5401.10

synteettikuitufilamenttia

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

L 250/1502
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Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5401.20

muuntokuitufilamenttia:

5401.20.10

vähittäismyyntimuodoissa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5401.20.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

54.02

Lanka, synteettikuitufilamenttia (lukuun ottamatta ompe
lulankaa), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös
pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, synteet
tikuituainetta:

5402.1

erikoisluja lanka nailonia tai muuta polyamidia:

5402.11

aramidia

Teollisuus

A

5402.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.20

erikoisluja lanka polyesteriä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.3

teksturoitu lanka:

5402.31

nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen lanka enin
tään 500 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.32

nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen lanka suu
rempi kuin 500 desitexiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.33

polyesteriä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.34

polypropeenia

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.39

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.4

muu lanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jon
ka kierre on enintään 50 kierrosta metrillä:

5402.44

elastomeerilanka:

5402.44.10

polyuretaania

Teollisuus

A

5402.44.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.45

muut, nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

16.9.2016
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

muut, polyesteriä, osittain orientoitu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.47

muut, polyesteriä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.48

muut, polypropeenista

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.49

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.5

muu lanka, yksinkertainen, kierretty, jonka kierre on suu
rempi kuin 50 kierrosta metrillä:

5402.51

nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.52

polyesteriä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.59

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.6

muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu:

5402.61

nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.62

polyesteriä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5402.69

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

54.03

Lanka, muuntokuitufilamenttia (lukuun ottamatta ompe
lulankaa), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös
pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, muun
tokuituainetta:

5403.10

erikoisluja lanka viskoosia

Teollisuus

A

5403.3

muu lanka, yksinkertainen:

5403.31

viskoosia, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on enin
tään 120 kierrosta metrillä:

5403.31.10

teksturoitu lanka, enemmän kuin 150 desitexiä mutta
enintään 700 desitexiä

Teollisuus

PM40

5403.31.20

muu teksturoitu lanka (lukuun ottamatta enemmän kuin
150 desitexiä ja enintään 700 desitexiä olevia)

Teollisuus

A

Koodi

Tavaran kuvaus
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Tekstiilit – Langat
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

5403.31.90

muu

5403.32

viskoosia, kierretty, jonka kierre on suurempi kuin 120
kierrosta metrillä:

5403.32.10

teksturoitu lanka, enemmän kuin 150 desitexiä mutta
enintään 700 desitexiä

Teollisuus

PM40

5403.32.20

muu teksturoitu lanka (lukuun ottamatta enemmän kuin
150 desitexiä ja enintään 700 desitexiä olevia)

Teollisuus

A

5403.32.90

muu

Teollisuus

A

5403.33

selluloosa-asetaattia:

5403.33.10

teksturoitu lanka, enemmän kuin 150 desitexiä mutta
enintään 700 desitexiä

Teollisuus

PM40

5403.33.20

muu teksturoitu lanka (lukuun ottamatta enemmän kuin
150 desitexiä ja enintään 700 desitexiä olevia)

Teollisuus

A

5403.33.90

muu

Teollisuus

A

5403.39

muu:

5403.39.10

teksturoitu lanka selluloosakuitua, enemmän kuin 150 de
sitexiä mutta enintään 700 desitexiä

Teollisuus

PM40

5403.39.20

muu teksturoitu lanka selluloosakuitua (lukuun ottamatta
enemmän kuin 150 desitexiä ja enintään 700 desitexiä
olevia)

Teollisuus

A

5403.39.90

muu

Teollisuus

A

5403.4

muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu:

5403.41

viskoosia

5403.41.10

teksturoitu lanka, enemmän kuin 150 desitexiä mutta
enintään 700 desitexiä

Teollisuus

PM40

5403.41.20

muu teksturoitu lanka (lukuun ottamatta enemmän kuin
150 desitexiä ja enintään 700 desitexiä olevia)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Tekstiilit – Langat

Tekstiilit – Langat

Tekstiilit – Langat

Tekstiilit – Langat
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5403.41.90

muu

5403.42

selluloosa-asetaattia:

5403.42.10

teksturoitu lanka, enemmän kuin 150 desitexiä mutta
enintään 700 desitexiä

Teollisuus

PM40

5403.42.20

muu teksturoitu lanka (lukuun ottamatta enemmän kuin
150 desitexiä ja enintään 700 desitexiä olevia)

Teollisuus

A

5403.42.90

muu

Teollisuus

A

5403.49

muu:

5403.49.20

teksturoitu lanka selluloosakuitua, enemmän kuin 150 de
sitexiä mutta enintään 700 desitexiä

Teollisuus

PM40

5403.49.25

teksturoitu lanka selluloosakuitua, enintään 150 desitexiä
ja enemmän kuin 700 desitexiä olevat

Teollisuus

A

5403.49.30

muu, selluloosakuitua

Teollisuus

A

5403.49.90

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

54.04

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, synteettikui
tuainetta, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm;
kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) syn
teettikuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm:

5404.1

monofilamenttilanka:

5404.11

elastomeerilanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5404.12

muut, polypropeenia

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5404.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5404.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5405.00

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, muuntokui
tuainetta, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm;
kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini),
muuntokuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

Tekstiilit – Langat

Tekstiilit – Langat
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Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5406.00

Tekokuitufilamenttilanka (lukuun ottamatta ompelulan
kaa), vähittäismyyntimuodoissa:

5406.00.10

Lanka, synteettikuitufilamenttia

Teollisuus

A

5406.00.20

Lanka, muuntokuitufilamenttia

Teollisuus

A

54.07

Kudotut kankaat synteettikuitufilamenttilankaa, myös ni
mikkeen 54.04 aineista kudotut kankaat:

5407.10

kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislujasta nailo
nia tai muuta polyamidia tai polyesteriä olevasta langasta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.20

kudotut kankaat, jotka on valmistettu kaistaleista tai nii
den kaltaisista tuotteista

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.30

XI jakson 9 huomautuksessa mainitut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.4

muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painopro
senttia nailon- tai muita polyamidifilamentteja:

5407.41

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.42

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.43

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.44

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.5

muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painopro
senttia teksturoituja polyesterifilamentteja:

5407.51

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.52

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.53

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.54

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.6

muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painopro
senttia polyesterifilamentteja:

5407.61

joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoimattomia
polyesterifilamentteja

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.69

muut

5407.7

muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painopro
senttia synteettikuitufilamentteja:

5407.71

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.72

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.73

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.74

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.8

muut kudotut kankaat, joissa on vähemmän kuin 85 pai
noprosenttia synteettikuitufilamentteja ja jotka on sekoi
tettu pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa:

5407.81

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.82

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.83

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.84

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.9

muut kudotut kankaat:

5407.91

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.92

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.93

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5407.94

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

54.08

Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttilankaa, myös ni
mikkeen 54.05 tuotteista kudotut kankaat:

5408.10

kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislujasta vis
koosilangasta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5408.2

muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painopro
senttia muuntokuitufilamentteja, kaistaleita tai niiden kal
taisia tuotteita:

5408.21

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5408.22

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5408.23

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5408.24

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5408.3

muut kudotut kankaat:

5408.31

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5408.32

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5408.33

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5408.34

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

55.01

Synteettikuitufilamenttitouvi:

5501.10

nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

A

5501.20

polyesteriä

Teollisuus

A

5501.30

polyakryylia tai modakryylia

Teollisuus

A

5501.40

polypropeenia

Teollisuus

A

5501.90

muut

Teollisuus

A

5502.00

Muuntokuitufilamenttitouvi

Teollisuus

A

55.03

Synteettikatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat
tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät:

5503.1

nailonia tai muuta polyamidia:

5503.11

aramidia

Teollisuus

A

5503.19

muu

Teollisuus

A
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5503.20

polyesteriä

Teollisuus

A

5503.30

polyakryylia tai modakryylia

Teollisuus

A

5503.40

polypropeenia

Teollisuus

A

5503.90

muut

Teollisuus

A

55.04

Muuntokatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat
tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät:

5504.10

viskoosia

Teollisuus

A

5504.90

muut

Teollisuus

A

55.05

Tekokuitujätteet (myös kampausjätteet, lankajätteet ja gar
netoidut jätteet ja lumput):

5505.10

synteettikuitua:

5505.10.30

polyesteri- tai polypropeenikuitua

Teollisuus

A

5505.10.90

muut

Teollisuus

A

5505.20

muuntokuitua

Teollisuus

A

55.06

Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten
kehruuta varten käsitellyt:

5506.10

nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

A

5506.20

polyesteriä

Teollisuus

A

5506.30

polyakryylia tai modakryylia

Teollisuus

A

5506.90

muut

Teollisuus

A

5507.00

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten keh
ruuta varten käsitellyt

Teollisuus

A

55.08

Ompelulanka, katkottua tekokuitua, myös vähittäismyyn
timuodoissa:

5508.10

synteettikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5508.20

muuntokatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

L 250/1510
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

55.09

Lanka (lukuun ottamatta ompelulankaa), synteettikatko
kuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa:

5509.1

jossa on vähintään 85 painoprosenttia nailon- tai muita
polyamidikatkokuituja:

5509.11

yksinkertainen lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.12

kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.2

jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatkokui
tuja:

5509.21

yksinkertainen lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.22

kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.3

jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai
modakryylikatkokuituja:

5509.31

yksinkertainen lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.32

kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.4

muu lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia muita
synteettikatkokuituja:

5509.41

yksinkertainen lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.42

kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.5

muu lanka, polyesterikatkokuitua:

5509.51

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan muuntokatko
kuitujen kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.52

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan villan tai hie
non eläimenkarvan kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.53

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan
kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.59

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.6

muu lanka, polyakryyli- tai modakryylikatkokuitua:

5509.61

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan villan tai hie
non eläimenkarvan kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5509.62

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan
kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.69

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.9

muu lanka:

5509.91

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan villan tai hie
non eläimenkarvan kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.92

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan
kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5509.99

muu

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

55.10

Lanka (lukuun ottamatta ompelulankaa), muuntokatko
kuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa:

5510.1

jossa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatkokui
tuja:

5510.11

yksinkertainen lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5510.12

kerrattu tai kertokerrattu lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5510.20

muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan vil
lan tai hienon eläimenkarvan kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5510.30

muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5510.90

muu lanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

55.11

Lanka (lukuun ottamatta ompelulankaa), katkottua teko
kuitua vähittäismyyntimuodoissa:

5511.10

synteettikatkokuitua, vähintään 85 painoprosenttia tällai
sia kuituja sisältävä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5511.20

synteettikatkokuitua, vähemmän kuin 85 painoprosenttia
tällaisia kuituja sisältävä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5511.30

muuntokatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

55.12

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään
85 painoprosenttia synteettikatkokuituja:

5512.1

joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatko
kuituja:

5512.11

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

Koodi
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5512.19

muut

5512.2

joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai
modakryylikatkokuituja:

5512.21

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5512.29

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5512.9

muut:

5512.91

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5512.99

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

55.13

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän
kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja sekoitettuna
pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino
enintään 170 g/m2:

5513.1

valkaisemattomat tai valkaistut:

5513.11

palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.12

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyes
terikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.13

muut kudotut kankaat polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.19

muut kudotut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.2

värjätyt:

5513.21

palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.23

muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.29

muut kudotut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.3

erivärisistä langoista kudotut:

5513.31

palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.39

muut kudotut kankaat

5513.4

painetut:

5513.41

palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5513.49

muut kudotut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

55.14

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän
kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja sekoitettuna
pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino suu
rempi kuin 170 g/m2:

5514.1

valkaisemattomat tai valkaistut:

5514.11

palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.12

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyes
terikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.19

muut kudotut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.2

värjätyt:

5514.21

palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.22

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyes
terikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.23

muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.29

muut kudotut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.30

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.4

painetut:

5514.41

palttina, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.42

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyes
terikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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5514.43

muut kudotut kankaat, polyesterikatkokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5514.49

muut kudotut kankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

55.15

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat:

5515.1

polyesterikatkokuitua:

5515.11

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan viskoosikatko
kuitujen kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.12

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitufila
menttien kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.13

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan villan tai hie
non eläimenkarvan kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.2

polyakryyli- tai modakryylikatkokuitua:

5515.21

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitufila
menttien kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.22

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan villan tai hie
non eläimenkarvan kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.29

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.9

muut kudotut kankaat:

5515.91

sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitufila
menttien kanssa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5515.99

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

55.16

Kudotut muuntokatkokuitukankaat:

5516.1

joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatkokui
tuja:

5516.11

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.12

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.13

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.14

painetut

5516.2

joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia muuntokat
kokuituja sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan teko
kuitufilamenttien kanssa:

5516.21

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.22

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.23

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.24

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.3

joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia muuntokat
kokuituja sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan villan
tai hienon eläimenkarvan kanssa:

5516.31

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.32

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.33

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.34

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.4

joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia muuntokat
kokuituja sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puu
villan kanssa:

5516.41

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.42

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.43

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.44

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.9

muut:

5516.91

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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5516.92

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.93

erivärisistä langoista kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5516.94

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

56.01

Vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat; tekstiili
kuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiili
nöyhtä ja -nypyt:

5601.2

vanu; muut vanusta valmistetut tavarat:

5601.21

puuvillaa

Teollisuus

A

5601.22

tekokuitua

Teollisuus

A

5601.29

muut

Teollisuus

A

5601.30

tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt

Teollisuus

A

56.02

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerros
tettu:

5602.10

neulahuopa ja kuitusilmukkasidottu kangas

Teollisuus

A

5602.2

muu huopa, kyllästämätön, päällystämätön, peittämätön
tai kerrostamaton:

5602.21

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

A

5602.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

A

5602.90

muut

Teollisuus

A

56.03

Kuitukangas, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai ker
rostettu:

5603.1

tekokuitufilamenttia:

5603.11

paino enintään 25 g/m2:

5603.11.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.11.90

muu

Teollisuus

A
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5603.12

paino suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään 70 g/m2:

5603.12.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.12.90

muu

Teollisuus

A

5603.13

paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään 150 g/m2:

5603.13.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.13.90

muu

Teollisuus

A

5603.14

paino suurempi kuin 150 g/m2:

5603.14.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.14.90

muu

Teollisuus

A

5603.9

muu:

5603.91

paino enintään 25 g/m2:

5603.91.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.91.90

muu

Teollisuus

A

5603.92

paino suurempi kuin 25 g/m2 mutta enintään 70 g/m2:

5603.92.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.92.90

muu

Teollisuus

A

5603.93

paino suurempi kuin 70 g/m2 mutta enintään 150 g/m2:

5603.93.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.93.90

muu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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5603.94

paino suurempi kuin 150 g/m2:

5603.94.10

muovilla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Teollisuus

A

5603.94.90

muu

Teollisuus

A

56.04

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällys
tetty; tekstiililangat ja nimikkeen 54.04 tai 54.05 kaista
leet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kylläs
tetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippai
set:

5604.10

yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällys
tetty

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5604.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5605.00

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka
tai nimikkeen 54.04 tai 54.05 kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jau
heena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5606.00

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen
54.04 tai 54.05 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (lu
kuun ottamatta nimikkeen 56.05 tuotteita ja kierrepääl
lystettyä jouhilankaa); chenillelanka (myös flokki-chenille
lanka); chainettelanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

56.07

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai
punotut ja myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt muo
villa tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset:

5607.2

sisalia tai muuta AGAVE-sukuisista kasveista saatua teks
tiiliainetta:

5607.21

lyhdelanka ja paalinaru

Teollisuus

A

5607.29

muut

Teollisuus

A

5607.4

polyeteeniä tai polypropeenia:

5607.41

lyhdelanka ja paalinaru

Teollisuus

A

5607.49

muut

Teollisuus

A

5607.50

muuta synteettikuitua

Teollisuus

A

5607.90

muut:

5607.90.10

punotut katgutin jäljitelmät, muuntokuitua

Teollisuus

A
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

5607.90.20

juuttia tai muuta nimikkeen 53.03 niinitekstiilikuitua

Teollisuus

A

5607.90.90

muut

Teollisuus

A

56.08

Solmittu verkkokangas, side- tai purjelangasta tai nuorasta
valmistetut; sovitetut kalaverkot ja muut sovitetut verkot,
tekstiiliainetta:

5608.1

tekstiilitekokuituainetta:

5608.11

sovitetut kalaverkot

Teollisuus

A

5608.19

muut

Teollisuus

A

5608.90

muut

Teollisuus

A

5609.00

Muualle kuulumattomat tavarat, langasta, nimikkeen
54.04 tai 54.05 kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista,
side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä valmistetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

57.01

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, solmitut,
myös sovitetut:

5701.10

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5701.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

57.02

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, kudotut,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, myös sovitetut, myös
kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudo
tut matot:

5702.10

kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudo
tut matot

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5702.20

lattianpäällysteet kookoskuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.3

muut, nukalliset, sovittamattomat:

5702.31

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.32

tekstiilitekokuituainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.39

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät
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5702.4

muut, nukalliset, sovitetut:

5702.41

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.42

tekstiilitekokuituainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.49

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.50

muut, nukattomat, sovittamattomat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.9

muut, nukattomat, sovitetut:

5702.91

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.92

tekstiilitekokuituainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5702.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

57.03

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, tuftatut,
myös sovitetut:

5703.10

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5703.20

nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5703.30

muuta tekstiilitekokuituainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5703.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

57.04

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, myös sovitetut:

5704.10

laatat, pinta-ala enintään 0,3 m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät
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huomautukset (1)

5704.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5705.00

Muut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta,
myös sovitetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

58.01

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (lukuun ottamatta
nimikkeiden 58.02 ja 58.06 kankaita):

5801.10

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.2

puuvillaa:

5801.21

leikkaamattomat kudenukkakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.22

leikattu vakosametti

Teollisuus

A

5801.23

muut kudenukkakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.26

chenillelankakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.27

loiminukkakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.3

tekokuitua:

5801.31

leikkaamattomat kudenukkakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.32

leikattu vakosametti

Teollisuus

A

5801.33

muut kudenukkakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.36

chenillelankakankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.37

loiminukkakankaat:

5801.37.10

sametti, paino suurempi kuin 275 g/m2

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.37.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5801.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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58.02

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat
(lukuun ottamatta nimikkeen 58.06 nauhoja); tuftatut
tekstiilikankaat (lukuun ottamatta nimikkeen 57.03 tuot
teita):

5802.1

pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat,
puuvillaa:

5802.11

valkaisemattomat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5802.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5802.20

pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat,
muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5802.30

tuftatut tekstiilikankaat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5803.00

Lintuniisikankaat (lukuun ottamatta nimikkeen 58.06
nauhoja)

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

58.04

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat; pitsit
ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvi
oina (lukuun ottamatta nimikkeiden 60.02–60.06 neulok
sia):

5804.10

tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat

Teollisuus

A

5804.2

koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat:

5804.21

tekokuitua

Teollisuus

A

5804.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

A

5804.30

käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat

Teollisuus

A

5805.00

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-,
aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin
neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut ku
vakudokset, myös sovitetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

58.06

Kudotut nauhat (lukuun ottamatta nimikkeen 58.07 tava
roita); yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai
kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs):

5806.10

kudotut nukkanauhat (myös pyyheliinafrotee- ja sen kal
taiset froteenauhat) ja chenillelankanauhat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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5806.20

muut kudotut nauhat, joissa on vähintään 5 painopro
senttia elastomeerilankaa tai kumilankaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5806.3

muut kudotut nauhat:

5806.31

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5806.32

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5806.39

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5806.40

yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen
muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs)

Teollisuus

A

58.07

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliai
netta, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai
määräkokoon leikattuina, koruompelemattomat:

5807.10

kudotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5807.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

58.08

Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; koriste
nauhat metritavarana, koruompelemattomat (lukuun otta
matta neuloksia); tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset ta
varat:

5808.10

punokset ja palmikoidut nauhat metritavarana

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5808.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5809.00

Metallilangasta tai nimikkeen 56.05 metalloidusta lan
gasta kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisus
tuskankaina tai niiden kaltaisiin tarkoituksiin, muualle
kuulumattomat

Teollisuus

A

58.10

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvi
oina:

5810.10

koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa:

5810.10.10

ommeltu pitsi

Teollisuus

PM40

Koodi

Tekstiilit – Langat
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Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5810.10.90

muut

5810.9

muut koruompelukset:

5810.91

puuvillaa:

5810.91.10

ommeltu pitsi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5810.91.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5810.92

tekokuitua:

5810.92.10

ommeltu pitsi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5810.92.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5810.99

muuta tekstiiliainetta:

5810.99.10

ommeltu pitsi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5810.99.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5811.00

Tikatut tekstiilituotteet, joissa yksi tai useampi tekstiiliai
nekerros on yhdistetty pehmusteeseen ompelemalla tai
muulla tavalla, metritavarana (lukuun ottamatta nimik
keen 58.10 koruompeluksia):

5811.00.45

tyllistä, lankauudinkankaasta ja solmituista verkkokan
kaista (muista kuin neuloksista), kuvioiduista, muista kuin
kyllästetyistä, muista kuin päällystetyistä, muista kuin pei
tetyistä tai muista kuin kerrostetuista

Teollisuus

A

5811.00.90

muut

Teollisuus

PM40

59.01

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiili
kankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen
tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta
varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen
kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään ha
tunrunkoihin:

5901.10

liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiili
kankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen
tai sen kaltaiseen tarkoitukseen

Teollisuus

A

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät
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Tekstiilit – Kankaat

5901.90

muut:

5901.90.10

kuultokangas

Teollisuus

PM40

5901.90.20

maalausta varten käsitellyt kankaat

Teollisuus

A

5901.90.30

muut, kudotut, joissa on enemmän kuin 50 painoprosent
tia selluloosakuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5901.90.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

59.02

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta po
lyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta
langasta valmistettu:

5902.10

nailonia tai muuta polyamidia

Teollisuus

A

5902.20

polyesteriä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5902.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

59.03

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut
tekstiilikankaat (lukuun ottamatta nimikkeeseen 59.02
kuuluvia):

5903.10

poly(vinyylikloridilla) käsitellyt:

5903.10.10

palttina, perustekstiilikankaan paino suurempi kuin
340 g/m2, tunnetaan nimellä käsitelty kangas (canvas) tai
kanvasti, päällystetty

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5903.10.20

sähköeristeteippi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5903.10.40

muut, lasijyväsiä (microspheres) sisältävät

Teollisuus

A

5903.10.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5903.20

polyuretaanilla käsitellyt:

5903.20.10

palttina, perustekstiilikankaan paino suurempi kuin
340 g/m2, tunnetaan nimellä käsitelty kangas (canvas) tai
kanvasti, päällystetty

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5903.20.20

sähköeristeteippi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat
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5903.20.40

muut, lasijyväsiä (microspheres) sisältävät

Teollisuus

A

5903.20.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5903.90

muut:

5903.90.10

palttina, perustekstiilikankaan paino suurempi kuin
340 g/m2, tunnetaan nimellä käsitelty kangas (canvas) tai
kanvasti, päällystetty

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5903.90.20

sähköeristeteippi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5903.90.35

muut, lasijyväsiä (microspheres) sisältävät

Teollisuus

A

5903.90.40

muut, paino pienempi kuin 200 g/m2 ja leveys tai ympä
rysmitta suurempi kuin 200 mm

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5903.90.50

muut, paino vähintään 200 g/m2 ja leveys tai ympärys
mitta suurempi kuin 200 mm

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5903.90.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

59.04

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpääl
lysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai
peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut:

5904.10

linoleumi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5904.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5905.00

Seinänpäällysteet tekstiiliainetta:

5905.00.20

tyllistä tai muista lankauudinkankaista ja solmituista verk
kokankaista tai pitsistä

Teollisuus

A

5905.00.30

yhdensuuntaisista tekstiililangoista, paperialustalla

Teollisuus

A

5905.00.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

59.06

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat (lukuun ottamatta ni
mikkeeseen 59.02 kuuluvia):

5906.10

liimanauha, jonka leveys on enintään 20 cm:

5906.10.10

sähköeristeteippi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat
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5906.10.15

polyvinyylialkoholeista valmistetut kudotut kankaat, joi
den leveys on vähintään 30 mm mutta enintään 60 mm
ja paino vähintään 60 g/m2 mutta enintään 130 g/m2

Teollisuus

A

5906.10.20

muut kankaat, jotka on yhdistetty huokoiseen kumiin

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5906.10.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5906.9

muut:

5906.91

neulosta:

5906.91.10

kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5906.91.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5906.99

muut:

5906.99.10

huokoiseen kumiin yhdistetyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5906.99.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5907.00

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

5907.00.10

palttinakankaat, perustekstiilikankaan paino suurempi
kuin 340 g/m2, tunnetaan nimellä käsitelty kangas (can
vas) tai kanvasti, päällystetty

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5907.00.20

siteet, kipsi ja niiden kaltaiset tuotteet, sinkkioksidia sisäl
tävät; kipsillä päällystetyt siteet

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5907.00.30

vahakangas

Teollisuus

A

5907.00.40

varttamisteippi puita varten

Teollisuus

A

5907.00.50

sähköeristeteippi

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5907.00.60

teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista
tarkoitusta varten maalattu kangas

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5907.00.80

muut, leveys suurempi kuin 20 cm, mutta enintään
40 cm

Teollisuus

A
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Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5907.00.90

muut

5908.00

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kal
taisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, pal
mikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneu
lottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt:

5908.00.10

kynttilänsydänlanka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5908.00.20

hehkusukat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

5908.00.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5909.00

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös
vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

5910.00

Käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta, myös muovilla
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tai metal
lilla tai muilla aineilla vahvistetut:

5910.00.10

käyttöhihnat

Teollisuus

A

5910.00.40

kuljetushihnat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

59.11

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin, tämän
ryhmän 7 huomautuksessa mainitut:

5911.10

tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut kudotut kan
kaat, jotka on päällystetty, peitetty tai kerrostettu kumilla,
nahalla tai muulla aineella ja jollaisia käytetään karstakan
kaan valmistukseen, sekä niiden kaltaiset kankaat, jollaisia
käytetään muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kumilla
kyllästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen:

5911.10.10

kumilla kyllästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

5911.10.20

tekstiilikankaat, kerrostetut bentoniittisavella tai siihen
muuten yhdistetyt

Teollisuus

A

5911.10.90

muut

Teollisuus

A
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huomautukset (1)

5911.20

seulakangas, myös sovitettu

5911.3

päättömät tai liittimin varustetut tekstiilikankaat ja huo
vat, jollaisia käytetään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa
koneissa (esim. massa- tai asbestisementtikoneissa):

5911.31

paino pienempi kuin 650 g/m2

Teollisuus

A

5911.32

paino vähintään 650 g/m2

Teollisuus

A

5911.40

suodatuskangas, jollaista käytetään öljynpuristimissa tai
niiden kaltaisissa laitteissa, myös hiuksista valmistettu

Teollisuus

A

5911.90

muut:

5911.90.10

kiillotus ja -hiontalaikat

Teollisuus

A

5911.90.20

moottoriajoneuvoissa käytettäviksi soveltuvat suodatino
sat

Teollisuus

PM40

5911.90.30

moottoripyörissä käytettäviksi soveltuvat suodatinosat

Teollisuus

A

5911.90.40

suodatinpussit

Teollisuus

A

5911.90.50

pölynimurien pölypussit

Teollisuus

A

5911.90.60

teollisten suodattimien suodatinkankaat, määräkokoon tai
-muotoon leikatut

Teollisuus

A

5911.90.70

muut suodatinkankaat, määräkokoon tai -muotoon leika
tut

Teollisuus

PM40

5911.90.90

muut

Teollisuus

A

60.01

Nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset ja fro
teeneulokset (silmukkanukkaneulokset):

6001.10

”pitkänukkaiset” neulokset

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6001.2

silmukkanukkaneulokset:

6001.21

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6001.22

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6001.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

Tekstiilit – Kankaat

Tekstiilit – Kankaat
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6001.9

muut:

6001.91

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6001.92

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6001.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

60.02

Neulokset, leveys enintään 30 cm, vähintään 5 painopro
senttia elastomeerilankaa tai kumilankaa sisältävät (lu
kuun ottamatta nimikkeeseen 60.01 kuuluvia):

6002.40

vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa mutta ei
kumilankaa sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6002.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

60.03

Neulokset, leveys enintään 30 cm (lukuun ottamatta ni
mikkeisiin 60.01 tai 60.02 kuuluvia):

6003.10

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6003.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6003.30

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6003.40

muuntokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6003.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

60.04

Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm, vähintään 5 pai
noprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa sisältävät
(lukuun ottamatta nimikkeeseen 60.01 kuuluvia):

6004.10

vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa mutta ei
kumilankaa sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6004.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

60.05

Loimineulokset (myös virkkuuneulekoneella neulotut) (lu
kuun ottamatta nimikkeisiin 60.01–60.04 kuuluvia):

6005.2

puuvillaa:

6005.21

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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6005.22

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.23

erivärisistä langoista neulotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.24

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.3

synteettikuitua:

6005.31

valkaisemattomat tai valkaistut:

6005.31.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6005.31.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.32

värjätyt:

6005.32.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6005.32.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.33

erivärisistä langoista neulotut:

6005.33.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6005.33.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.34

painetut:

6005.34.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6005.34.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.4

muuntokuitua:

6005.41

valkaisemattomat tai valkaistut:

6005.41.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6005.41.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.42

värjätyt:

6005.42.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

L 250/1532
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.42.90

muut

6005.43

erivärisistä langoista neulotut:

6005.43.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6005.43.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.44

painetut:

6005.44.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6005.44.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6005.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

60.06

Muut neulokset:

6006.10

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.2

puuvillaa:

6006.21

valkaisemattomat tai valkaistut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.22

värjätyt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.23

erivärisistä langoista neulotut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.24

painetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.3

synteettikuitua:

6006.31

valkaisemattomat tai valkaistut:

6006.31.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.31.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.32

värjätyt:

6006.32.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.32.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6006.33

erivärisistä langoista valmistetut:

6006.33.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.33.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.34

painetut:

6006.34.05

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.34.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.4

muuntokuitua:

6006.41

valkaisemattomat tai valkaistut:

6006.41.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.41.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.42

värjätyt:

6006.42.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.42.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.43

erivärisistä langoista neulotut:

6006.43.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.43.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.44

painetut:

6006.44.10

tylli

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Langat

6006.44.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

6006.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit – Kankaat

L 250/1534
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

61.01

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut,
anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuuli
takit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, lukuun ottamatta
nimikkeeseen 61.03 kuuluvia):

6101.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6101.30

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6101.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.02

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut,
anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuuli
takit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta (lukuun ottamatta
nimikkeeseen 61.04 kuuluvia):

6102.10

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6102.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6102.30

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6102.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.03

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (lu
kuun ottamatta uimahousuja), neulosta:

6103.10

puvut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.2

yhdistelmäasut:

6103.22

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.23

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6103.3

takit ja bleiserit:

6103.31

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.32

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.33

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.39

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.4

pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit:

6103.41

villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

6103.41.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.41.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.41.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.42

puuvillaa:

6103.42.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.42.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.42.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.43

synteettikuitua:

6103.43.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.43.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.43.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

L 250/1536

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6103.49

muuta tekstiiliainetta:

6103.49.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.49.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6103.49.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.04

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja
bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut,
lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (lukuun ottamatta
uimapukuja), neulosta:

6104.1

puvut:

6104.13

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.2

yhdistelmäasut:

6104.22

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.23

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.3

jakut, takit ja bleiserit:

6104.31

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.32

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.33

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.39

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

16.9.2016
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6104.4

leningit:

6104.41

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.42

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.43

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.44

muuntokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.49

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.5

hameet ja housuhameet:

6104.51

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.52

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.53

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.59

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.6

pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit:

6104.61

villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

6104.61.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.61.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.61.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.62

puuvillaa:

6104.62.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.62.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.62.90

muut

6104.63

synteettikuitua:

6104.63.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.63.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.63.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.69

muuta tekstiiliainetta:

6104.69.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.69.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6104.69.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.05

Miesten ja poikien paidat, neulosta:

6105.10

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6105.20

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6105.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.06

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta:

6106.10

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6106.20

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6106.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

61.07

Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpyta
kit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta:

6107.1

alushousut:

6107.11

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.12

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.2

yöpaidat ja pyjamat:

6107.21

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.22

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.9

muut:

6107.91

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.99

muuta tekstiiliainetta:

6107.99.10

kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6107.99.20

muut, villaa

Teollisuus

A

6107.99.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.08

Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alus
housut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpyta
kit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta:

6108.1

alushameet:

6108.11

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

L 250/1540
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6108.19

muuta tekstiiliainetta:

6108.19.10

villaa

Teollisuus

A

6108.19.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.2

pikkuhousut ja muut alushousut:

6108.21

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.22

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.3

yöpaidat ja pyjamat:

6108.31

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.32

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.39

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.9

muut:

6108.91

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.92

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6108.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.09

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat,
neulosta:

6109.10

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6109.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

61.10

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltai
set tavarat, neulosta:

6110.1

villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

6110.11

villaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6110.12

kashmirvuohen karvaa:

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6110.19

muuta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6110.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6110.30

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6110.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.11

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta:

6111.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6111.30

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6111.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.12

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahou
sut, neulosta:

6112.1

verryttelypuvut:

6112.11

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6112.12

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6112.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

L 250/1542
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huomautukset (1)

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6112.20

hiihtopuvut

6112.3

miesten ja poikien uimapuvut:

6112.31

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6112.39

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6112.4

naisten ja tyttöjen uimapuvut:

6112.41

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6112.49

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6113.00

Nimikkeiden 59.03, 59.06 ja 59.07 neuloksista valmiste
tut vaatteet:

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.14

Muut vaatteet, neulosta:

6114.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6114.30

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6114.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.15

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden
kaltaiset neuletuotteet, myös tukisukat (esimerkiksi suoni
kohjusukat) ja jalkineet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa,
neulosta:

6115.10

tukisukat (esimerkiksi suonikohjusukat):

Teollisuus

A

6115.2

muut sukkahousut:

6115.21

synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67
desitexiä

Teollisuus

A

6115.22

synteettikuitua, yksinkertainen lanka vähintään 67 desite
xiä

Teollisuus

A
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6115.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

A

6115.30

muut naisten pitkät sukat ja polvisukat, yksinkertainen
lanka pienempi kuin 67 desitexiä

Teollisuus

A

6115.9

muut:

6115.94

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6115.95

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6115.96

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6115.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

61.16

Kintaat ja muut käsineet, neulosta:

6116.10

muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt

Teollisuus

A

6116.9

muut:

6116.91

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

A

6116.92

puuvillaa

Teollisuus

A

6116.93

synteettikuitua

Teollisuus

A

6116.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

A

61.17

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet, neulosta; vaatteiden tai
vaatetustarvikkeiden neulotut osat:

6117.10

hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut
ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6117.80

muut tarvikkeet

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6117.90

osat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

62.01

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut,
anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuuli
takit ja niiden kaltaiset tavarat (lukuun ottamatta nimik
keeseen 62.03 kuuluvia):

6201.1

päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden
kaltaiset tavarat:

6201.11

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6201.12

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6201.13

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6201.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6201.9

muut:

6201.91

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6201.92

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6201.93

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6201.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.02

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut,
anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuuli
takit ja niiden kaltaiset tavarat (lukuun ottamatta nimik
keeseen 62.04 kuuluvia):

6202.1

päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden
kaltaiset tavarat:

6202.11

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6202.12

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6202.13

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6202.19

muuta tekstiiliainetta

6202.9

muut:

6202.91

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6202.92

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6202.93

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6202.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.03

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (lu
kuun ottamatta uimahousuja):

6203.1

puvut:

6203.11

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.12

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.2

yhdistelmäasut:

6203.22

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.23

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.3

takit ja bleiserit:

6203.31

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6203.32

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.33

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.39

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.4

pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit:

6203.41

villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

6203.41.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.41.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.41.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.42

puuvillaa:

6203.42.05

alanimikkeiden 5209.42 ja 5211.42 kankaista valmistetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.42.10

muut, pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.42.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.42.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.43

synteettikuitua:

6203.43.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.43.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.43.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.49

muuta tekstiiliainetta:

6203.49.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6203.49.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6203.49.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.04

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja
bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut,
lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (lukuun ottamatta
uimapukuja):

6204.1

puvut:

6204.11

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.12

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.13

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.2

yhdistelmäasut:

6204.21

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.22

puuvillaa

Teollisuus

A

6204.23

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.3

jakut, takit ja bleiserit:

6204.31

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.32

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.33

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

L 250/1548

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016
Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.39

muuta tekstiiliainetta

6204.4

leningit:

6204.41

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.42

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.43

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.44

muuntokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.49

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.5

hameet ja housuhameet:

6204.51

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.52

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.53

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.59

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.6

pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit:

6204.61

villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

6204.61.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.61.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.61.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Toimiala

Vaiheluokka

6204.62

puuvillaa:

6204.62.05

alanimikkeiden 5209.42 ja 5211.42 kankaista valmistetut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.62.10

muut, pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.62.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.62.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.63

synteettikuitua:

6204.63.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.63.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.63.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.69

muuta tekstiiliainetta:

6204.69.10

pitkät housut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.69.20

polvihousut ja shortsit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6204.69.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.05

Miesten ja poikien paidat:

6205.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6205.30

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6205.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

L 250/1550
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

62.06

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot:

6206.10

silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6206.20

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6206.30

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6206.40

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6206.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.07

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyja
mat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat:

6207.1

alushousut:

6207.11

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6207.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6207.2

yöpaidat ja pyjamat:

6207.21

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6207.22

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6207.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6207.9

muut:

6207.91

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6207.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

62.08

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja
muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negli
ges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat:

6208.1

alushameet:

6208.11

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6208.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6208.2

yöpaidat ja pyjamat:

6208.21

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6208.22

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6208.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6208.9

muut:

6208.91

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6208.92

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6208.99

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.09

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet:

6209.20

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6209.30

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6209.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

L 250/1552
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

62.10

Nimikkeiden 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ja 59.07 kan
kaista valmistetut vaatteet:

6210.10

nimikkeen 56.02 tai 56.03 kankaista valmistetut:

6210.10.20

nimikkeen 56.03 kankaista valmistetut kertakäyttöiset
alushousut

Teollisuus

A

6210.10.30

steriloidut kirurgiset suojavaatteet

Teollisuus

A

6210.10.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6210.20

muut vaatteet, alanimikkeissä 6201.11–6201.19 kuvatun
kaltaiset

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6210.30

muut vaatteet, alanimikkeissä 6202.11–6202.19 kuvatun
kaltaiset

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6210.40

muut miesten ja poikien vaatteet:

6210.40.20

yksiosaiset suojapuvut, joissa on ainoastaan ilmanpoisto
venttiili, sisäpuolella olevan hengityslaitteen kanssa käytet
tävät

Teollisuus

A

6210.40.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6210.50

muut naisten ja tyttöjen vaatteet

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.11

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahou
sut; muut vaatteet:

6211.1

uimahousut ja uimapuvut:

6211.11

miesten ja poikien

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6211.12

naisten ja tyttöjen

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6211.20

hiihtopuvut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6211.3

muut miesten ja poikien vaatteet:

6211.32

puuvillaa:

6211.32.10

puvut ja haalarit, sähköä johtavat, ilmassa kulkevien voi
majohtojen asentajien käyttöön suunnitellut, tullausarvo
vähintään 275 ZAR

Teollisuus

A

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1553

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

PM40

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6211.32.90

muut

Tekstiilit –
Vaatetus

6211.33

tekokuitua:

6211.33.10

puvut ja haalarit, sähköä johtavat, ilmassa kulkevien voi
majohtojen asentajien käyttöön suunnitellut, tullausarvo
vähintään 275 ZAR

Teollisuus

A

6211.33.90

muut

Teollisuus

PM40

6211.39

muuta tekstiiliainetta:

6211.39.10

puvut ja haalarit, sähköä johtavat, ilmassa kulkevien voi
majohtojen asentajien käyttöön suunnitellut, tullausarvo
vähintään 275 ZAR

Teollisuus

A

6211.39.90

muut

Teollisuus

PM40

6211.4

muut naisten ja tyttöjen vaatteet:

6211.42

puuvillaa:

6211.42.10

sarit

Teollisuus

A

6211.42.90

muut

Teollisuus

PM40

6211.43

tekokuitua:

6211.43.10

sarit

Teollisuus

A

6211.43.90

muut

Teollisuus

PM40

6211.49

muuta tekstiiliainetta:

6211.49.10

sarit

Teollisuus

A

6211.49.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.12

Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukan
pitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat sekä nii
den osat, myös neulosta:

6212.10

rintaliivit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

Tekstiilit –
Vaatetus

Tekstiilit –
Vaatetus

Tekstiilit –
Vaatetus

Tekstiilit –
Vaatetus
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6212.20

lantioliivit ja housuliivit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6212.30

korseletit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6212.90

muut:

6212.90.10

sukkanauhavyöt

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6212.90.20

korsetit

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6212.90.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.13

Nenäliinat ja taskuliinat:

6213.20

puuvillaa:

6213.20.10

pitsiä sisältävät tai monineulaisilla brodeerauskoneilla ko
ruommellut, tullausarvo suurempi kuin 6,25 c

Teollisuus

A

6213.20.90

muut

Teollisuus

PM40

6213.90

muuta tekstiiliainetta:

6213.90.10

pellavaa, pitsiä sisältävät tai monineulaisilla brodeerausko
neilla koruommellut, tullausarvo suurempi kuin 6,25 c

Teollisuus

A

6213.90.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

62.14

hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut
ja niiden kaltaiset tavarat:

6214.10

silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6214.20

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6214.30

synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6214.40

muuntokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6214.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

Tekstiilit –
Vaatetus
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

62.15

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit:

6215.10

silkkiä tai jätesilkkiä

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6215.20

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6215.90

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

6216.00

Kintaat ja muut käsineet

Teollisuus

A

62.17

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetus
tarvikkeiden osat (lukuun ottamatta nimikkeeseen 62.12
kuuluvia):

6217.10

tarvikkeet:

6217.10.30

painetut merkit ja laput

Teollisuus

A

6217.10.90

muut

Teollisuus

A

6217.90

osat

Teollisuus

A

63.01

Vuode- ja matkahuovat:

6301.10

sähköhuovat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6301.20

vuodehuovat (lukuun ottamatta sähköhuopia) ja matka
huovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6301.30

vuodehuovat (lukuun ottamatta sähköhuopia) ja matka
huovat, puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6301.40

vuodehuovat (lukuun ottamatta sähköhuopia) ja matka
huovat, synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6301.90

muut vuode- ja matkahuovat

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

63.02

Vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat
sekä pyyheliinat:

6302.10

vuodeliinavaatteet, neulosta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6302.2

muut vuodeliinavaatteet, painetut:

6302.21

puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.22

tekokuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.3

muut vuodeliinavaatteet:

6302.31

puuvillaa:

6302.31.10

koruommellut; tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.31.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.32

tekokuitua:

6302.32.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.32.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.39

muuta tekstiiliainetta:

6302.39.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.39.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.40

pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.5

muut pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat:

6302.51

puuvillaa:

6302.51.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät
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Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.51.90

muut

6302.53

tekokuitua:

6302.53.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.53.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.59

muuta tekstiiliainetta:

6302.59.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.59.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.60

pyyheliinat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaista froteekan
gasta, puuvillaa:

6302.60.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.60.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.9

muut:

6302.91

puuvillaa:

6302.91.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.91.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.93

tekokuitua:

6302.93.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.93.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6302.99

muuta tekstiiliainetta:

6302.99.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6302.99.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

63.03

Verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot:

6303.1

neulosta:

6303.12

synteettikuitua:

6303.12.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6303.12.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6303.19

muuta tekstiiliainetta:

6303.19.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6303.19.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6303.9

muut:

6303.91

puuvillaa:

6303.91.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6303.91.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6303.92

synteettikuitua:

6303.92.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6303.92.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6303.99

muuta tekstiiliainetta:

6303.99.10

koruommellut tai applikaatiota sisältävät

Teollisuus

A

6303.99.90

muut

Teollisuus

A

63.04

Muut sisustustavarat (lukuun ottamatta nimikkeeseen
94.04 kuuluvia):

6304.1

päiväpeitteet:

6304.11

neulosta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6304.19

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6304.9

muut:

6304.91

neulosta:

6304.91.10

kartiomaiset vuoteisiin tarkoitetut hyttysverkot, yksin
omaan monisäikeisiä polyesterilankoja sisältävät

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6304.91.90

muut

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6304.92

muuta kuin neulosta, puuvillaa

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6304.93

muuta kuin neulosta, synteettikuitua

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

6304.99

muuta kuin neulosta, muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Kotitalouksissa
käytettävät

63.05

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaami
seen:

6305.10

juuttia tai muuta nimikkeen 53.03 niinitekstiilikuitua:

6305.10.10

neulosta

Teollisuus

A

6305.10.90

muut

Teollisuus

A

6305.20

puuvillaa:

6305.20.10

neulosta

Teollisuus

A
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Teollisuus

A

6305.20.90

muut

6305.3

tekokuituainetta:

6305.32

suursäkit:

6305.32.10

neulosta

Teollisuus

A

6305.32.90

muut

Teollisuus

A

6305.33

muut, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta tai sen kal
taista tuotetta:

6305.33.10

neulosta

Teollisuus

A

6305.33.90

muut

Teollisuus

A

6305.39

muut:

6305.39.10

neulosta

Teollisuus

A

6305.39.90

muut

Teollisuus

A

6305.90

muuta tekstiiliainetta:

6305.90.10

neulosta

Teollisuus

A

6305.90.90

muut

Teollisuus

A

63.06

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

6306.1

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset:

6306.12

synteettikuitua

Teollisuus

A

6306.19

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

A

6306.2

teltat:

6306.22

synteettikuitua

Teollisuus

A

6306.29

muuta tekstiiliainetta

Teollisuus

A

6306.30

purjeet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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6306.40

ilmapatjat:

6306.40.10

kutomatonta tekstiiliainetta (lukuun ottamatta puuvillasta
valmistettuja)

Teollisuus

A

6306.40.90

muut

Teollisuus

A

6306.90

muut:

6306.90.10

kutomatonta tekstiiliainetta (lukuun ottamatta puuvillasta
valmistettuja)

Teollisuus

A

6306.90.90

muut

Teollisuus

A

63.07

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat:

6307.10

lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puh
distusliinat

Teollisuus

A

6307.20

pelastusliivit ja -vyöt:

6307.20.10

neulosta, ei kuitenkaan kimmoisat tai kumilla käsitellyt

Teollisuus

A

6307.20.90

muut

Teollisuus

A

6307.90

muut:

6307.90.10

tekstiiliaineista valmistettua kuitukangasta

Teollisuus

A

6307.90.30

jalkineiden nauhat, muuta kuin neulosta

Teollisuus

A

6307.90.40

harsokankaat tai kääreet, muuta kuin neulosta

Teollisuus

A

6307.90.50

tukea antavat polvisuojukset, nilkkasuojat ja rannesuojat,
kimmoisat tai kumilla käsitellyt

Teollisuus

A

6307.90.90

muut

Teollisuus

A

6308.00

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi
olla myös tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruom
meltujen pöytäliinojen tai lautasliinojen tai niiden kaltais
ten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähittäismyynti
pakkauksissa

Teollisuus

A

6309.00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet
ja päähineet:

6309.00.13

käytetyt päällystakit, autoilutakit, sadetakit, anorakit, las
kettelutakit, duffelitakit, viitat, kolmeneljäsosapituiset ta
kit, manttelit, hupulliset viitat, trenssit, gabardiinitakit,
toppaliivit ja parkat

Teollisuus

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6309.00.17

muut käytetyt vaatteet

Teollisuus

X

6309.00.25

käytetyt matkahuovat ja vuodehuovat

Teollisuus

X

6309.00.45

käytetyt päähineet

Teollisuus

X

6309.00.90

muut

Teollisuus

X

63.10

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden
jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuo
rasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:

6310.10

lajitellut

Teollisuus

A

6310.90

muut

Teollisuus

X

64.01

Vedenpitävät jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat
kumia tai muovia ja joiden päällisiä ei ole kiinnitetty poh
jaan eikä koottu ompelemalla, niittaamalla, naulaamalla,
ruuvaamalla, tapittamalla tai niiden kaltaisella menetel
mällä:

6401.10

kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6401.9

muut jalkineet:

6401.92

jotka peittävät nilkan, mutta eivät polvea

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6401.99

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

64.02

Muut jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia
tai muovia:

6402.1

urheilujalkineet:

6402.12

laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät sekä lumilau
tailukengät

Teollisuus

A

6402.19

muut

Teollisuus

A

6402.20

jalkineet, joissa päällishihnat on kiinnitetty pohjaan ta
peilla

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6402.9

muut jalkineet:

6402.91

jotka peittävät nilkan

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6402.99

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

64.03

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa
tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa:

6403.1

urheilujalkineet:

6403.12

laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät sekä lumilau
tailukengät

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.19

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.20

jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa ja päälliset koos
tuvat jalkapöydän yli ja isovarpaan ympäri menevistä nah
kahihnoista

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.40

muut jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.5

muut jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa:

6403.51

jotka peittävät nilkan

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.59

muut:

6403.59.10

jalkineet, joiden päälliset ovat strutsinnahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.59.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.9

muut jalkineet:

6403.91

jotka peittävät nilkan

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.99

muut:

6403.99.10

jalkineet, joiden päälliset ovat strutsinnahkaa

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6403.99.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

64.04

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa
tai tekonahkaa ja päälliset tekstiiliainetta:

6404.1

jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia tai muovia:

6404.11

urheilujalkineet; tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoi
tuskengät sekä niiden kaltaiset kengät:

6404.11.05

laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät

Teollisuus

A
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ja/tai selittävät
huomautukset (1)

6404.11.10

piikkarit

Teollisuus

A

6404.11.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6404.19

muut:

6404.19.10

aamutohvelit

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6404.19.12

balettitossut, kovakärkiset

Teollisuus

A

6404.19.15

muut balettitossut

Teollisuus

A

6404.19.17

kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6404.19.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6404.20

jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa tai tekonahkaa:

6404.20.10

aamutohvelit

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6404.20.20

balettitossut, kovakärkiset

Teollisuus

A

6404.20.30

muut balettitossut

Teollisuus

A

6404.20.40

kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6404.20.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

64.05

muut jalkineet:

6405.10

päälliset nahkaa tai tekonahkaa:

6405.10.35

balettitossut, kovakärkiset

Teollisuus

A

6405.10.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6405.20

päälliset tekstiiliainetta:

6405.20.10

aamutohvelit

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6405.20.15

balettitossut, kovakärkiset

Teollisuus

A
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huomautukset (1)

6405.20.17

muut balettitossut

Teollisuus

A

6405.20.20

vauvoille tarkoitetut tossut

Teollisuus

A

6405.20.90

muut

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6405.90

muut:

6405.90.10

aamutohvelit

Teollisuus

20 %

Jalkineet ja nahka
2

6405.90.15

balettitossut, kovakärkiset

Teollisuus

A

6405.90.17

muut balettitossut

Teollisuus

A

6405.90.90

muut

Teollisuus

20 %

64.06

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on
kiinnitetty pohjiin (lukuun ottamatta ulkopohjia)); irto
pohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkai
met, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden
osat:

6406.10

päälliset ja niiden osat (lukuun ottamatta kovikkeita):

6406.10.10

parittomat, puisille mallilesteille asetetut tai asettamatto
mat, tuotantomalleina käytettäviksi soveltuvat

Teollisuus

A

6406.10.15

suojaavat metalliset kärjykset

Teollisuus

A

6406.10.25

muut osat, rautaa tai terästä

Teollisuus

A

6406.10.35

muut, tekstiiliainetta, kumia tai muovia

Teollisuus

10 %

Jalkineet ja nahka
1

6406.10.90

muut

Teollisuus

10 %

Jalkineet ja nahka
1

6406.20

ulkopohjat ja korot, kumia tai muovia

Teollisuus

10 %

Jalkineet ja nahka
1

6406.90

muut:

6406.90.05

puuta: pohjat; korko- ja pohjaosat; kärjet; korot; kovik
keet; holvikaarentuet; sisäkorot

Teollisuus

A

6406.90.10

korkkia: puukenkien pohjat; korko- ja pohjaosat; kärjet;
korot

Teollisuus

A

Jalkineet ja nahka
2
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6406.90.15

muut jalkineiden kovikkeet, holvikaarentuet ja sisäkorot
(lukuun ottamatta puisia)

Teollisuus

A

6406.90.20

irrotettavat jalkineiden osat, puuta

Teollisuus

A

6406.90.25

muut irrotettavat jalkineiden osat

Teollisuus

A

6406.90.30

nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä nii
den osat, kokonaan tai pääosin nahkaa tai tekonahkaa

Teollisuus

A

6406.90.35

nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä nii
den osat (lukuun ottamatta sellaisia, jotka ovat kokonaan
tai pääosin nahkaa tai tekonahkaa)

Teollisuus

A

6406.90.40

jalkineiden osat, rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia

Teollisuus

A

6406.90.90

muut

Teollisuus

A

6501.00

Hatunteelmät, huopaa, muotoon puristamattomat ja lierit
tömät; litteät ja lieriömäiset (myös auki leikatut) hatun
teelmät, huopaa

Teollisuus

A

6502.00

Hatunteelmät, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla
mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista, muotoon puris
tamattomat, lierittömät, vuoraamattomat ja somistamatto
mat

Teollisuus

A

6504.00

Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut ko
koamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista, myös
vuoratut ja somistetut

Teollisuus

A

6505.00

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neulok
sesta, pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiili
metritavarasta (ei kuitenkaan kaistaleista) tehdyt, myös
vuoratut ja somistetut; mitä ainetta tahansa olevat hius
verkot, myös vuoratut ja somistetut:

6505.00.10

hiusverkot

Teollisuus

A

6505.00.90

muut

Teollisuus

A

65.06

Muut päähineet, myös vuoratut ja somistetut:

6506.10

turvapäähineet:

6506.10.10

palomiesten kypärät; päähineet, jotka voidaan tunnistaa
kaivostyöntekijöiden ja muiden teollisuustyöntekijöiden
käyttöön tarkoitetuiksi

Teollisuus

A

6506.10.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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6506.9

muut:

6506.91

kumia tai muovia:

6506.91.10

kumiset uimalakit

Teollisuus

A

6506.91.90

muut

Teollisuus

A

6506.99

muuta ainetta

Teollisuus

A

6507.00

Hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -ke
hykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten

Teollisuus

A

66.01

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisateenvar
jot, puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot):

6601.10

puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot

Teollisuus

A

6601.9

muut:

6601.91

joissa on teleskooppivarsi

Teollisuus

A

6601.99

muut

Teollisuus

A

6602.00

Kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden kal
taiset tavarat

Teollisuus

A

66.03

Nimikkeeseen 66.01 tai 66.02 kuuluvien tavaroiden osat
ja tarvikkeet:

6603.20

sateenvarjon- tai päivänvarjonkehikot, myös varsiin asen
netut

Teollisuus

A

6603.90

muut

Teollisuus

A

6701.00

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat,
höyhenet, höyhenen osat ja untuvat sekä niistä valmiste
tut tavarat (muut kuin nimikkeen 05.05 tavarat sekä val
mistetut sulkakynät ja ruodit)

Teollisuus

A

67.02

Tekokukat, -lehdet ja -hedelmät sekä niiden osat; tekoku
kista, -lehdistä ja -hedelmistä valmistetut tavarat:

6702.10

muovia

Teollisuus

A

6702.90

muuta ainetta

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1568

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

6703.00

Hiukset, muokatut, ohennetut, valkaistut tai muulla ta
valla valmistetut; villa, muu eläimenkarva ja muut tekstii
liaineet, jotka on käsitelty peruukkien tai niiden kaltaisten
tavaroiden valmistusta varten

Teollisuus

A

67.04

Peruukit ja tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset, irtopal
mikot ja niiden kaltaiset tavarat hiuksista, eläimenkarvasta
tai tekstiiliaineesta valmistetut; muualle kuulumattomat
hiuksista valmistetut tavarat:

6704.1

synteettistä tekstiiliainetta:

6704.11

kokoperuukit

Teollisuus

A

6704.19

muut

Teollisuus

A

6704.20

hiuksista valmistetut

Teollisuus

A

6704.90

muuta ainetta

Teollisuus

A

6801.00

Katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi, luonnonkiveä
(ei kuitenkaan liuskekiveä)

Teollisuus

A

68.02

Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi (ei kuitenkaan
liuskekivi) ja siitä tehdyt tavarat, muut kuin nimikkeeseen
68.01 kuuluvat; mosaiikki- ja niiden kaltaiset kivet, luon
nonkiveä (myös liuskekiveä), myös alustalle kiinnitetyt;
keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet, luonnon
kiveä (myös liuskekiveä):

6802.10

laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, myös suorakai
teen tai neliön muotoiset, joiden suurin pinta-ala mahtuu
neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm; keinotekoi
sesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet

Teollisuus

A

6802.2

muut muistomerkki- ja rakennuskivet ja niistä tehdyt ta
varat, ainoastaan leikatut tai sahatut ja tasa- tai sileäpintai
set:

6802.21

marmoria, travertiinia ja alabasteria

Teollisuus

A

6802.23

graniittia

Teollisuus

A

6802.29

muuta kiveä

Teollisuus

A

6802.9

muut:

6802.91

marmoria, travertiinia ja alabasteria

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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6802.92

muuta kalkkikiveä

Teollisuus

A

6802.93

graniittia

Teollisuus

A

6802.99

muuta kiveä

Teollisuus

A

6803.00

Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös yhteenpuris
tettua liuskekiveä

Teollisuus

A

68.04

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset
tavarat, ilman telinettä, hiomiseen, teroittamiseen, kiillot
tamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen, kovasimet,
käsikiillotuskivet ja niiden osat, luonnonkiveä, yhteenpu
ristettua luonnon tai keinotekoista hioma-ainetta tai ke
raamista ainetta, myös jos niissä on muuta ainetta olevia
osia:

6804.10

myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai
kuiduttamiseen

Teollisuus

A

6804.2

muut hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat:

6804.21

puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia

Teollisuus

A

6804.22

muuta yhteenpuristettua hioma-ainetta tai keraamista ai
netta:

6804.22.10

myllynkivet, halkaisija suurempi kuin 150 cm (ei kuiten
kaan smirgelistä tai korundista valmistetut)

Teollisuus

A

6804.22.90

muut

Teollisuus

A

6804.23

luonnonkiveä

Teollisuus

A

6804.30

kovasimet ja käsikiillotuskivet

Teollisuus

A

68.05

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe
tekstiiliaine-, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alus
talla, myös määrämuotoiseksi leikattuna tai ommeltuna
tai muulla tavalla sovitettuna:

6805.10

ainoastaan kudottua tekstiilikangasta olevalla alustalla

Teollisuus

A

6805.20

ainoastaan paperi-, kartonki- tai pahvialustalla

Teollisuus

A

6805.30

muulla alustalla

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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68.06

Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla; pai
sutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja
niiden kaltaiset paisutetut kivennäisaineet; sekoitukset ja
tavarat, lämpöä tai ääntä eristävää tai ääntä imevää kiven
näisainetta, nimikkeeseen 68.11 tai 68.12 tai 69 ryhmään
kuulumattomat:

6806.10

kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla
(myös näiden keskinäiset sekoitukset), massatavarana, le
vyinä tai rullina

Teollisuus

A

6806.20

paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona
ja niiden kaltaiset paisutetut kivennäisaineet (myös näiden
keskinäiset sekoitukset)

Teollisuus

A

6806.90

muut:

6806.90.30

kuonavillasta, kivivillasta tai niiden kaltaisista villoista val
mistetut tavarat

Teollisuus

A

6806.90.90

muut

Teollisuus

A

68.07

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta (esim. maaöljybitu
mista tai kivihiilitervapiestä) valmistetut tavarat:

6807.10

rullina

Teollisuus

A

6807.90

muut

Teollisuus

A

6808.00

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kasvikuitua, olkea,
puulastua, sahanpurua tai muuta puujätettä, joka on pu
ristettu yhteen sementin, kipsin tai muun kivennäissideai
neen avulla

Teollisuus

A

68.09

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tava
rat:

6809.1

laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, koristamattomat:

6809.11

ainoastaan paperilla, kartongilla tai pahvilla päällystetyt
tai vahvistetut

Teollisuus

A

6809.19

muut

Teollisuus

A

6809.90

muut tavarat

Teollisuus

A

68.10

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat,
myös vahvistetut:

6810.1

laatat, tiilet ja niiden kaltaiset tavarat:

6810.11

rakennusharkot ja -tiilet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

6810.19

muut

6810.9

muut tavarat:

6810.91

tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonrakentamiseen
tai tie- ja vesirakentamiseen

Teollisuus

A

6810.99

muut

Teollisuus

A

68.11

Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden
kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat:

6811.40

asbestia sisältävät

Teollisuus

A

6811.8

asbestia sisältämättömät:

6811.81

aaltolevyt

Teollisuus

A

6811.82

muut levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

A

6811.89

muut tavarat

Teollisuus

A

68.12

Muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magne
siumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset; tällaisista sekoi
tuksista tai asbestista valmistetut tavarat (esim. lanka, ku
dottu kangas, vaatteet, päähineet, jalkineet, tiivisteet),
myös vahvistetut, nimikkeeseen 68.11 tai 68.13 kuulu
mattomat:

6812.80

krokidoliittia:

6812.80.10

vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet; kar
tonki ja pahvi, paksuus vähintään 1 mm, vahvistamaton
ja lisättyä kumia sisältämätön; suodatinlevyt, paksuus suu
rempi kuin 2,5 mm; puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä
tai rullina (ei kuitenkaan metallilevyyn yhdistetyt)

Teollisuus

A

6812.80.20

narut ja nuora, ei palmikoidut tai punotut

Teollisuus

A

6812.80.30

kudotut kankaat (ei kuitenkaan kumilla tai alumiinilla
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut)

Teollisuus

A

6812.80.90

muut

Teollisuus

A

6812.9

muut:

6812.91

vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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6812.92

paperi, kartonki, pahvi ja huopa

6812.92.10

kartonki ja pahvi, paksuus vähintään 1 mm, vahvistama
ton ja lisättyä kumia sisältämätön

Teollisuus

A

6812.92.20

suodatinlevyt, paksuus suurempi kuin 2,5 mm

Teollisuus

A

6812.92.90

muut

Teollisuus

A

6812.93

puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rullina:

6812.93.10

metallilevyyn yhdistetty

Teollisuus

A

6812.93.90

muut

Teollisuus

A

6812.99

muut:

6812.99.10

narut ja nuora, ei palmikoidut tai punotut

Teollisuus

A

6812.99.20

kudotut kankaat (ei kuitenkaan kumilla tai alumiinilla
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut)

Teollisuus

A

6812.99.90

muut

Teollisuus

A

68.13

Kitkamateriaali ja siitä valmistetut tavarat (esim. levyt, rul
lat, kaistaleet, segmentit, kiekot, renkaat), asentamattomat,
jarruja, kytkimiä tai niiden kaltaisia tavaroita varten, as
bestiin, muihin kivennäisaineisiin tai selluloosaan perustu
vat, myös jos ne on yhdistetty tekstiili- tai muuhun aine
eseen:

6813.20

asbestia sisältävät

6813.20.10

jarruhihnat, puristettua tai vastaavasti muovattua materi
aalia

Teollisuus

PM40

6813.20.90

muut

Teollisuus

A

6813.8

asbestia sisältämättömät:

6813.81

jarruhihnat ja -palat:

6813.81.10

jarruhihnat, puristettua tai vastaavasti muovattua materi
aalia

Teollisuus

PM40

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Tekstiilit – Kankaat
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6813.81.90

muut

Teollisuus

A

6813.89

muut

Teollisuus

A

68.14

Työstetty kiille ja kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai
rekonstruoitu kiille, myös paperi-, kartonki-, pahvi- tai
muulla alustalla:

6814.10

levyt ja kaistaleet, yhteenpuristettua tai rekonstruoitua
kiillettä, myös alustalla

Teollisuus

A

6814.90

muut

Teollisuus

A

68.15

Kivestä tai muista kivennäisaineista tehdyt tavarat (myös
hiilikuidut ja hiilikuiduista tai turpeesta tehdyt tavarat),
muualle kuulumattomat:

6815.10

muut kuin sähköiset tavarat grafiitista tai muusta hiilestä

Teollisuus

A

6815.20

turpeesta tehdyt tavarat

Teollisuus

A

6815.9

muut tavarat:

6815.91

magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältävät

Teollisuus

A

6815.99

muut

Teollisuus

A

6901.00

Piipitoisista fossiilijauheista (esim. piimaasta, trippelistä tai
diatomiitista) tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista
valmistetut tiilet, laatat ja muut keraamiset tavarat

Teollisuus

A

69.02

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät
keraamiset rakennustarvikkeet, muut kuin piipitoisista
fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maala
jeista valmistetut tavarat:

6902.10

joissa on erikseen tai yhteensä enemmän kuin 50 paino
prosenttia alkuaineita Mg, Ca tai Cr, laskettuna MgO:na,
CaO:na tai Cr2O3:na

Teollisuus

A

6902.20

joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia alumiinioksi
dia (Al2O3), piidioksidia (SiO2) tai näiden tuotteiden seosta
tai yhdistettä

Teollisuus

A

6902.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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69.03

Muut tulenkestävät keraamiset tavarat (esim. retortit,
upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat
ja tangot), muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai nii
den kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut tavarat:

6903.10

joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia grafiittia tai
muuta hiilen muotoa tai näiden tuotteiden seosta

Teollisuus

A

6903.20

joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia alumiinioksi
dia (Al2O3) tai alumiinioksidin ja piidioksidin (SiO2) seosta
tai yhdistettä

Teollisuus

A

6903.90

muut

Teollisuus

A

69.04

Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tuki- tai täytetiilet ja
niiden kaltaiset tuotteet:

6904.10

rakennustiilet

Teollisuus

A

6904.90

muut

Teollisuus

A

69.05

Kattotiilet, savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun si
sävuoraukset, arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset
rakennustarvikkeet:

6905.10

kattotiilet

Teollisuus

A

6905.90

muut

Teollisuus

A

6906.00

Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja muut
osat

Teollisuus

A

69.07

Lasittamattomat keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinä
laatat; lasittamattomat keraamiset mosaiikkikuutiot ja nii
den kaltaiset tavarat, myös alustalla:

6907.10

laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset (myös muun kuin suora
kaiteen tai neliön muotoiset) tavarat, joiden suurin pintaala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm

Teollisuus

A

6907.90

muut

Teollisuus

A

69.08

Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat;
lasitetut keraamiset mosaiikkikuutiot ja niiden kaltaiset
tuotteet, myös alustalla:

6908.10

laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset (myös muun kuin suora
kaiteen tai neliön muotoiset) tavarat, joiden suurin pintaala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti
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Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1575

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

6908.90

muut

69.09

Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun
tekniseen käyttöön; keraamiset kaukalot, sammiot ja nii
den kaltaiset astiat, jollaisia käytetään maataloudessa; ke
raamiset ruukut, tölkit ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia
käytetään tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen:

6909.1

keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun
tekniseen käyttöön:

6909.11

posliinia

Teollisuus

A

6909.12

tavarat, joiden lujuus on vähintään 9 Mohsin asteikolla
mitattuna

Teollisuus

A

6909.19

muut

Teollisuus

A

6909.90

muut

Teollisuus

A

69.10

Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, pesualtaan jalustat,
kylpyammeet, pesuistuimet, wc-altaat, huuhtelusäiliöt, uri
naalit ja niiden kaltaiset kiinteät saniteettikalusteet:

6910.10

posliinia

Teollisuus

A

6910.90

muut

Teollisuus

A

69.11

Posliiniset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toa
lettiesineet:

6911.10

pöytä- ja keittiöesineet

Teollisuus

A

6911.90

muut

Teollisuus

A

6912.00

Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toa
lettiesineet, muut kuin posliiniset:

Teollisuus

A

69.13

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet:

6913.10

posliinia

Teollisuus

A

6913.90

muut

Teollisuus

A

69.14

Muut keraamiset tavarat:

6914.10

posliinia

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1576

Euroopan unionin virallinen lehti
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Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

6914.90

muut

Teollisuus

A

7001.00

Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu; lasimassa

Teollisuus

A

70.02

Valmistamattomat lasikuulat [muut kuin nimikkeen 70.18
lasijyväset (microspheres)], -tangot ja -putket:

7002.10

kuulat

Teollisuus

A

7002.20

tangot

Teollisuus

A

7002.3

putket:

7002.31

sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia

Teollisuus

A

7002.32

muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5
× 10– 6/K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella

Teollisuus

A

7002.39

muut

Teollisuus

A

70.03

Valettu tai valssattu tasolasi ja valetut tai valssatut lasipro
fiilit, myös sellaiset, joissa on absorboiva, heijastava tai
heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla val
mistettu:

7003.1

tasolasi ilman lankavahvistusta:

7003.12

massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi
tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton
kerros:

7003.12.10

optinen lasi

Teollisuus

A

7003.12.20

auringonsuojalasi

Teollisuus

A

7003.12.90

muu

Teollisuus

A

7003.19

muu:

7003.19.10

optinen lasi

Teollisuus

A

7003.19.20

auringonsuojalasi

Teollisuus

A

7003.19.90

muu

Teollisuus

A

7003.20

lankavahvisteinen tasolasi (lankalasi)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7003.30

lasiprofiilit

70.04

Vedetty tai puhallettu tasolasi, myös sellainen, jossa on
absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta jota
ei ole muulla tavalla valmistettu:

7004.20

massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi
tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton
kerros:

7004.20.10

optinen lasi

Teollisuus

A

7004.20.90

muu

Teollisuus

A

7004.90

muu lasi:

7004.90.10

optinen lasi

Teollisuus

A

7004.90.90

muu

Teollisuus

A

70.05

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi,
myös sellaiset, joissa on absorboiva, heijastava tai heijasta
maton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla valmis
tettu:

7005.10

ilman lankavahvistusta oleva lasi, jossa on absorboiva,
heijastava tai heijastamaton kerros:

7005.10.10

optinen lasi

Teollisuus

A

7005.10.20

auringonsuojalasi

Teollisuus

A

7005.10.90

muu

Teollisuus

A

7005.2

muu lasi ilman lankavahvistusta:

7005.21

massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi
tehty tai ainoastaan pinnalta hiottu:

7005.21.10

optinen lasi

Teollisuus

A

7005.21.13

paksuus enintään 2 mm (lukuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.15

paksuus suurempi kuin 2,5 mm, mutta enintään 2,5 mm
(lukuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.17

paksuus suurempi kuin 2,5 mm, mutta enintään 3 mm
(lukuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Euroopan unionin virallinen lehti
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Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7005.21.23

paksuus suurempi kuin 3 mm, mutta enintään 4 mm (lu
kuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.29

paksuus suurempi kuin 4 mm, mutta enintään 5 mm (lu
kuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.35

paksuus suurempi kuin 5 mm, mutta enintään 6 mm (lu
kuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.45

paksuus suurempi kuin 6 mm, mutta enintään 8 mm (lu
kuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.55

paksuus suurempi kuin 8 mm, mutta enintään 10 mm
(lukuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.65

paksuus suurempi kuin 10 mm, mutta enintään 12 mm
(lukuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.21.85

paksuus suurempi kuin 12 mm (lukuun ottamatta optista
lasia)

Teollisuus

A

7005.29

muu:

7005.29.05

auringonsuojalasi

Teollisuus

A

7005.29.10

optinen lasi

Teollisuus

A

7005.29.13

paksuus enintään 2 mm (lukuun ottamatta auringonsuo
jalasia ja optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.15

paksuus suurempi kuin 2 mm, mutta enintään 2,5 mm
(lukuun ottamatta auringonsuojalasia ja optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.17

paksuus suurempi kuin 2,5 mm, mutta enintään 3 mm
(lukuun ottamatta auringonsuojalasia ja optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.23

paksuus suurempi kuin 3 mm, mutta enintään 4 mm (lu
kuun ottamatta auringonsuojalasia ja optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.25

paksuus suurempi kuin 4 mm, mutta enintään 5 mm (lu
kuun ottamatta auringonsuojalasia ja optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.35

paksuus suurempi kuin 5 mm, mutta enintään 6 mm (lu
kuun ottamatta auringonsuojalasia ja optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.45

paksuus suurempi kuin 6 mm, mutta enintään 8 mm (lu
kuun ottamatta auringonsuojalasia ja optista lasia)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7005.29.55

paksuus suurempi kuin 8 mm, mutta enintään 10 mm
(lukuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.65

paksuus suurempi kuin 10 mm, mutta enintään 12 mm
(lukuun ottamatta optista lasia)

Teollisuus

A

7005.29.85

paksuus suurempi kuin 12 mm (lukuun ottamatta optista
lasia)

Teollisuus

A

7005.30

lankavahvisteinen lasi (lankalasi)

Teollisuus

A

7006.00

Nimikkeen 70.03, 70.04 tai 70.05 lasi, taivutettu, reu
noista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla
tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä muihin aineisiin
yhdistetty:

7006.00.30

optinen lasi; lasimaalausikkunat

Teollisuus

A

7006.00.90

muu

Teollisuus

A

70.07

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi:

7007.1

karkaistu varmuuslasi:

7007.11

kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi ajoneuvoi
hin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin:

Teollisuus

X

7007.19

muu:

7007.19.10

auringonsuojalasi

Teollisuus

A

7007.19.90

muu

Teollisuus

A

7007.2

laminoitu varmuuslasi:

7007.21

kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi ajoneuvoi
hin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin:

7007.21.20

ajoneuvojen tuulilasit

Teollisuus

15 %

7007.21.90

muu

Teollisuus

X

7007.29

muu

Teollisuus

A

7008.00

Monikerroksiset eristyslasielementit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

70.09

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät, myös taustapei
lit:

7009.10

ajoneuvojen taustapeilit

7009.9

muut:

7009.91

kehystämättömät

Teollisuus

A

7009.92

kehystetyt

Teollisuus

A

70.10

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja
muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai
pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet
ja muut sulkimet:

7010.10

ampullit

Teollisuus

A

7010.20

tulpat, kannet ja muut sulkimet

Teollisuus

A

7010.90

muut:

7010.90.20

lappoastiat

Teollisuus

A

7010.90.3

säilöntätölkit:

7010.90.31

tilavuus enintään 250 ml

Teollisuus

A

7010.90.33

tilavuus suurempi kuin 250 ml

Teollisuus

A

7010.90.4

muut tölkit ja ruukut:

7010.90.41

tilavuus enintään 300 ml

Teollisuus

A

7010.90.43

tilavuus suurempi kuin 300 ml mutta enintään 500 ml

Teollisuus

A

7010.90.45

tilavuus suurempi kuin 500 ml mutta enintään 750 ml

Teollisuus

A

7010.90.47

tilavuus suurempi kuin 750 ml mutta enintään 1 100 ml

Teollisuus

A

7010.90.49

tilavuus suurempi kuin 1 100 ml

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

7010.90.5

pullot:

7010.90.51

tilavuus enintään 250 ml

Teollisuus

A

7010.90.53

tilavuus suurempi kuin 250 ml mutta enintään 330 ml

Teollisuus

A

7010.90.55

tilavuus suurempi kuin 330 ml mutta enintään 500 ml

Teollisuus

A

7010.90.57

tilavuus suurempi kuin 500 ml mutta enintään 750 ml

Teollisuus

A

7010.90.58

tilavuus suurempi kuin 750 ml mutta enintään 1 100 ml

Teollisuus

A

7010.90.59

tilavuus suurempi kuin 1 100 ml

Teollisuus

A

7010.90.90

muut

Teollisuus

A

70.11

Sähkölamppujen, katodisädeputkien ja niiden kaltaisten
tavaroiden avonaiset lasikuvut ja niiden lasiosat, ilman
asennuksia:

7011.10

sähkövalaistusta varten

Teollisuus

A

7011.20

katodisädeputkia varten

Teollisuus

A

7011.90

muut

Teollisuus

A

70.13

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai
toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoi
tukseen (muut kuin nimikkeeseen 70.10 tai 70.18 kuulu
vat):

7013.10

lasikeramiikkaa:

7013.10.05

tuhkakupit

Teollisuus

A

7013.10.27

lautaset, kupit ja asetit, koneellisesti valmistetut

Teollisuus

A

7013.10.90

muut

Teollisuus

A

7013.2

jalalliset juomalasit, muuta kuin lasikeramiikkaa:

7013.22

lyijykristallia

Teollisuus

A

7013.28

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

7013.3

muut juomalasit, muuta kuin lasikeramiikkaa:

7013.33

lyijykristallia

Teollisuus

A

7013.37

muut

Teollisuus

A

7013.4

lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä (muut kuin
juomalasit) tai keittiöesineinä, muuta kuin lasikeramiik
kaa:

7013.41

lyijykristallia:

7013.41.10

lautaset, kupit ja asetit, koneellisesti valmistetut

Teollisuus

A

7013.41.90

muut

Teollisuus

A

7013.42

lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10–
6/K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella:

7013.42.10

lautaset, kupit ja asetit, koneellisesti valmistetut

Teollisuus

A

7013.42.90

muut

Teollisuus

A

7013.49

muut:

7013.49.10

lautaset, kupit ja asetit, koneellisesti valmistetut

Teollisuus

A

7013.49.90

muut

Teollisuus

A

7013.9

muut lasiesineet:

7013.91

lyijykristallia

Teollisuus

A

7013.99

muut

Teollisuus

A

7014.00

Lasiesineet merkinantoa varten ja optiset lasielementit
(muut kuin nimikkeen 70.15 tavarat), optisesti työstämät
tömät

Teollisuus

A

70.15

Kellonlasit ja niiden kaltaiset lasit, lasit näköä korjaamat
tomiin tai korjaaviin silmälaseihin, kuperat, taivutetut, ko
verretut tai vastaavalla tavalla muotoillut, optisesti työstä
mättömät; ontot lasipallot ja niiden segmentit, tällaisten
lasien valmistukseen käytettävät:

7015.10

lasit näköä korjaaviin silmälaseihin

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

Teollisuus

A

7015.90

muut

70.16

Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitavarat,
myös lankavahvisteiset, jollaisia käytetään rakennuksiin ja
muihin rakenteisiin; lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alus
talla, mosaiikkityöhön tai sen kaltaiseen koristetarkoituk
seen; lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset tavarat;
solu- tai vaahtolasi laattoina, levyinä, eristysvaippoina tai
niiden kaltaisessa muodossa:

7016.10

lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alustalla, mosaiikkityöhön
tai sen kaltaiseen koristetarkoitukseen

7016.90

muut:

7016.90.10

solu- tai vaahtolasi laattoina, levyinä, eristysvaippoina tai
niiden kaltaisessa muodossa

Teollisuus

A

7016.90.20

tiilet (ei kuitenkaan solu- tai vaahtolasista valmistetut)

Teollisuus

A

7016.90.90

muut

Teollisuus

A

70.17

Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseutti
set lasiesineet, myös asteikolla varustetut tai täsmätyt:

7017.10

sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia:

7017.10.10

verinäyteputket

Teollisuus

A

7017.10.90

muut

Teollisuus

A

7017.20

muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5
× 10– 6/K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella

7017.20.10

verinäyteputket

Teollisuus

A

7017.20.90

muut

Teollisuus

A

7017.90

muut:

7017.90.10

verinäyteputket

Teollisuus

A

7017.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

70.18

Lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien
jäljitelmät ja niiden kaltaiset pienet lasitavarat ja niistä val
mistetut esineet, muut kuin epäaidot korut; lasisilmät,
muut kuin proteesit; pienoispatsaat ja muut koriste-esi
neet, lasista ns. lampputyönä tehdyt, muut kuin epäaidot
korut; lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään
1 mm:

7018.10

lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien
jäljitelmät ja niiden kaltaiset pienet lasitavarat

Teollisuus

A

7018.20

lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään 1 mm

Teollisuus

A

7018.90

muut

Teollisuus

A

70.19

Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat
(esim. lanka, kudotut kankaat):

7019.1

raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka
(rovings), lanka ja silvotut säikeet:

7019.11

silvotut säikeet, pituus enintään 50 mm

Teollisuus

A

7019.12

jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings)

Teollisuus

A

7019.19

muu:

7019.19.10

lanka

Teollisuus

A

7019.19.90

muu

Teollisuus

A

7019.3

ohutlevy (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset kutomat
tomat tuotteet:

7019.31

matot

Teollisuus

A

7019.32

ohutlevyt (voiles)

Teollisuus

A

7019.39

muut

Teollisuus

A

7019.40

jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings) val
mistetut kudotut kankaat:

7019.40.10

jatkuvakuituisesta kiertämättömästä multifilamenttilan
gasta (rovings) kudotut kankaat

Teollisuus

A

7019.40.20

muut, muovilla päällystetyt

Teollisuus

A

7019.40.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

7019.5

muut kudotut kankaat:

7019.51

leveys enintään 30 cm:

7019.51.10

muovilla päällystetty

Teollisuus

A

7019.51.90

muut

Teollisuus

A

7019.52

leveys suurempi kuin 30 cm, palttinasidos, paino pie
nempi kuin 250 g/m2, filamentista, jossa yksinkertainen
lanka on enintään 136 desitexiä:

7019.52.10

muovilla päällystetty

Teollisuus

A

7019.52.90

muu

Teollisuus

A

7019.59

muu:

7019.59.10

muovilla päällystetty

Teollisuus

A

7019.59.90

muu

Teollisuus

A

7019.90

muut:

7019.90.20

tuuliturbiineissa käytettäviin lapoihin

Teollisuus

A

7019.90.30

suodatinpussit; valmistettu sähköeristeteippi, päällystetty
tai kyllästetty

Teollisuus

A

7019.90.90

muut

Teollisuus

A

7020.00

Muut lasitavarat:

Teollisuus

A

71.01

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, myös valmistetut tai la
jitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujo
tetut; luonnonhelmet tai viljellyt helmet, kuljetuksen hel
pottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut:

7101.10

luonnonhelmet

Teollisuus

A

7101.2

viljellyt helmet:

7101.21

valmistamattomat

Teollisuus

A

7101.22

valmistetut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

71.02

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiin
nitetyt:

7102.10

lajittelemattomat

7102.2

teollisuustimantit:

7102.21

valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai
raakahiotut

Teollisuus

A

7102.29

muut

Teollisuus

A

7102.3

muut kuin teollisuustimantit:

7102.31

valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai
raakahiotut

Teollisuus

A

7102.39

muut

Teollisuus

A

71.03

Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, myös val
mistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai
lankaan pujotetut; lajittelemattomat jalokivet (muut kuin
timantit) ja puolijalokivet, kuljetuksen helpottamiseksi vä
liaikaisesti lankaan pujotetut:

7103.10

valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti
muotoillut:

7103.10.10

tiikerinsilmäkvartsi (tunnetaan myös nimellä tiikerinsilmä)

Teollisuus

A

7103.10.20

sugiliitti (tunnetaan myös nimellä ”lavulite”)

Teollisuus

A

7103.10.90

muut

Teollisuus

A

7103.9

muulla tavalla valmistetut:

7103.91

rubiinit, safiirit ja smaragdit

Teollisuus

A

7103.99

muut

Teollisuus

A

71.04

Synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet,
myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiin
nitetyt tai lankaan pujotetut; lajittelemattomat synteettiset
tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, kuljetuksen hel
pottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut:

7104.10

pietsosähköinen kvartsi

Teollisuus

A

7104.20

muut, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai kar
keasti muotoillut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7104.90

muut

71.05

Luonnon- tai synteettisistä jalo- ja puolijalokivistä saatu
pöly ja jauhe:

7105.10

timanteista saatu

Teollisuus

A

7105.90

muut

Teollisuus

A

71.06

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamat
tomana, puolivalmisteena tai jauheena:

7106.10

jauhe

Teollisuus

A

7106.9

muu:

7106.91

muokkaamaton

Teollisuus

A

7106.92

puolivalmisteet

Teollisuus

A

7107.00

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmis
tettu kuin puolivalmisteena

Teollisuus

A

71.08

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puoli
valmisteena tai jauheena:

7108.1

muu kuin monetaarinen:

7108.11

jauhe

Teollisuus

A

7108.12

muu muokkaamaton

Teollisuus

A

7108.13

muut puolivalmisteet

Teollisuus

A

7108.20

monetaarinen

Teollisuus

A

7109.00

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää
valmistettuna kuin puolivalmisteena

Teollisuus

A

71.10

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jau
heena:

7110.1

platina:

7110.11

muokkaamaton ja jauhe

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7110.19

muu

7110.2

palladium:

7110.21

muokkaamaton ja jauhe

Teollisuus

A

7110.29

muu

Teollisuus

A

7110.3

rodium:

7110.31

muokkaamaton ja jauhe

Teollisuus

A

7110.39

muu

Teollisuus

A

7110.4

iridium, osmium ja rutenium:

7110.41

muokkaamaton ja jauhe

Teollisuus

A

7110.49

muu

Teollisuus

A

7111.00

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei
enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

Teollisuus

A

71.12

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jät
teet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai
jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenot
toon tarkoitettu:

7112.30

jalometallia tai jalometalliyhdisteitä sisältävä tuhka

Teollisuus

A

7112.9

muut:

7112.91

kultaa, myös kullalla pleteroitua metallia, ei kuitenkaan
muita jalometalleja sisältävät lakaisut

Teollisuus

A

7112.92

platinaa, myös platinalla pleteroitua metallia, ei kuiten
kaan muita jalometalleja sisältävät lakaisut

Teollisuus

A

7112.99

muut:

7112.99.10

muovia, hopeayhdisteitä sisältävät

Teollisuus

A

7112.99.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

71.13

Korut ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroi
tua metallia:

7113.1

jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai muulla ta
valla pinnoitettuna:

7113.11

hopeaa, myös muulla jalometallilla pleteroituna tai muulla
tavalla pinnoitettuna

Teollisuus

A

7113.19

muuta jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai
muulla tavalla pinnoitettuna

Teollisuus

A

7113.20

jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia

Teollisuus

A

71.14

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallia tai
jalometallilla pleteroitua metallia:

7114.1

jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai muulla ta
valla pinnoitettuna:

7114.11

hopeaa, myös muulla jalometallilla pleteroituna tai muulla
tavalla pinnoitettuna:

7114.11.10

muistomitalit

Teollisuus

A

7114.11.90

muut

Teollisuus

A

7114.19

muuta jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai
muulla tavalla pinnoitettuna:

7114.19.10

muistomitalit

Teollisuus

A

7114.19.90

muut

Teollisuus

A

7114.20

jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia:

7114.20.10

muistomitalit

Teollisuus

A

7114.20.90

muut

Teollisuus

A

71.15

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua me
tallia:

7115.10

katalyytit, kankaana tai ristikkoina, platinaa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

7115.90

muut:

7115.90.30

platinaupokkaat; platinasta valmistetut kankaat; laborato
riolaitteet, platinaa

Teollisuus

A

7115.90.90

muut

Teollisuus

A

71.16

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljel
lyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoi
duista jalo- tai puolijalokivistä:

7116.10

valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä

Teollisuus

A

7116.20

valmistettu luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista
jalo- tai puolijalokivistä

Teollisuus

A

71.17

Epäaidot korut:

7117.1

epäjaloa metallia, myös hopeoidut, kullatut tai platinoi
dut:

7117.11

kalvosinnapit ja niiden kaltaiset irtonapit

Teollisuus

A

7117.19

muut

Teollisuus

A

7117.90

muut

Teollisuus

A

71.18

Metallirahat:

7118.10

metallirahat (muut kuin kultarahat), jotka eivät ole laillisia
maksuvälineitä

Teollisuus

A

7118.90

muut

Teollisuus

A

72.01

Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai
muussa alkumuodossa:

7201.10

seostamaton harkkorauta, jossa on enintään 0,5 paino
prosenttia fosforia

Teollisuus

A

7201.20

seostamaton harkkorauta, jossa on enemmän kuin 0,5
painoprosenttia fosforia

Teollisuus

A

7201.50

seostettu harkkorauta; peilirauta

Teollisuus

A

72.02

Ferroseokset:

7202.1

ferromangaani:

7202.11

jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7202.19

muut

7202.2

ferropii:

7202.21

jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia piitä

Teollisuus

A

7202.29

muu

Teollisuus

A

7202.30

ferropiimangaani

Teollisuus

A

7202.4

ferrokromi:

7202.41

jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

A

7202.49

muu

Teollisuus

A

7202.50

ferropiikromi

Teollisuus

A

7202.60

ferronikkeli

Teollisuus

A

7202.70

ferromolybdeeni

Teollisuus

A

7202.80

ferrovolframi ja ferropiivolframi

Teollisuus

A

7202.9

muut:

7202.91

ferrotitaani ja ferropiititaani

Teollisuus

A

7202.92

ferrovanadiini

Teollisuus

A

7202.93

ferroniobium

Teollisuus

A

7202.99

muu:

7202.99.30

ferropiimagnesium

Teollisuus

A

7202.99.90

muut

Teollisuus

A

72.03

Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjai
set tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet,
säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltai
sessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään
99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pellet
teinä tai niiden kaltaisessa muodossa:

7203.10

rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset
tuotteet

Teollisuus

A

7203.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

72.04

Rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut harkot,
rautaa tai terästä:

7204.10

valuraudan jätteet ja romu

7204.2

seosteräksen jätteet ja romu:

7204.21

ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7204.29

muut

Teollisuus

A

7204.30

tinatun raudan tai teräksen jätteet ja romu

Teollisuus

A

7204.4

muut jätteet ja romu:

7204.41

sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hio
majätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä
leikkausjätteet, myös paaleina:

Teollisuus

A

7204.49

muut

Teollisuus

A

7204.50

romusta sulatetut harkot

Teollisuus

A

72.05

Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai te
rästä:

7205.10

rakeet

Teollisuus

A

7205.2

jauheet:

7205.21

seosterästä

Teollisuus

A

7205.29

muut

Teollisuus

A

72.06

Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alku
muodossa (ei kuitenkaan nimikkeen 72.03 rauta):

7206.10

valanteet

Teollisuus

A

7206.90

muut

Teollisuus

A

72.07

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä:

7207.1

joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:

7207.11

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset,
leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

7207.12

muut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin ne
liön) muotoiset

Teollisuus

A

7207.19

muut

Teollisuus

A

7207.20

joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

A

72.08

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamat
tomat:

7208.10

kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pin
takuviolliset

Teollisuus

A

7208.2

muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, peitatut:

7208.25

paksuus vähintään 4,75 mm

Teollisuus

A

7208.26

paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

A

7208.27

paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

A

7208.3

muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut:

7208.36

paksuus suurempi kuin 10 mm

Teollisuus

A

7208.37

paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm

Teollisuus

A

7208.38

paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

A

7208.39

paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

A

7208.40

kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, pintakuviolliset

Teollisuus

A

7208.5

muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuu
mavalssatut:

7208.51

paksuus suurempi kuin 10 mm

Teollisuus

A

7208.52

muut, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään
10 mm

Teollisuus

A

7208.53

paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

7208.54

paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

A

7208.90

muut

Teollisuus

A

72.09

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamat
tomat:

7209.1

kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:

7209.15

paksuus vähintään 3 mm

Teollisuus

A

7209.16

paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin
3 mm

Teollisuus

A

7209.17

paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm

Teollisuus

A

7209.18

paksuus pienempi kuin 0,5 mm

Teollisuus

A

7209.2

kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssa
tut:

7209.25

paksuus vähintään 3 mm

Teollisuus

A

7209.26

paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin
3 mm

Teollisuus

A

7209.27

paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm

Teollisuus

A

7209.28

paksuus pienempi kuin 0,5 mm

Teollisuus

A

7209.90

muut

Teollisuus

A

72.10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla
tai muulla aineella pinnoitetut:

7210.1

tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut):

7210.11

paksuus vähintään 0,5 mm

Teollisuus

A

7210.12

paksuus pienempi kuin 0,5 mm

Teollisuus

A

7210.20

lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt)
(ei pleteroidut)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

7210.30

sähkösinkityt

7210.4

muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut):

7210.41

aallotetut

Teollisuus

A

7210.49

muut

Teollisuus

A

7210.50

kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut
(ei pleteroidut)

Teollisuus

A

7210.6

alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut):

7210.61

alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

A

7210.69

muut

Teollisuus

A

7210.70

maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut

Teollisuus

A

7210.90

muut

Teollisuus

A

72.11

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys
pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat ja muulla ta
valla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:

7211.1

ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:

7211.13

neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, le
veys suurempi kuin 150 mm ja paksuus vähintään 4 mm,
kelaamattomat, ilman pintakuviointia

Teollisuus

A

7211.14

muut, paksuus vähintään 4,75 mm

Teollisuus

A

7211.19

muut

Teollisuus

A

7211.2

ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:

7211.23

joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä

Teollisuus

A

7211.29

muut

Teollisuus

A

7211.90

muut

Teollisuus

A

72.12

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys
pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla
metallilla tai muulla aineella pinnoitetut:

7212.10

tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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7212.20

sähkösinkityt

Teollisuus

A

7212.30

muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

A

7212.40

maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut

Teollisuus

A

7212.50

muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

A

7212.60

pleteroidut

Teollisuus

A

72.13

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa
tai seostamatonta terästä:

7213.10

joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja,
uria tai muita muotopoikkeamia

Teollisuus

A

7213.20

muut, automaattiterästä

Teollisuus

A

7213.9

muut:

7213.91

joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta
pienempi kuin 14 mm

Teollisuus

A

7213.99

muut

Teollisuus

A

72.14

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää
valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai
kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on vals
sauksen jälkeen kierretty:

7214.10

taotut

Teollisuus

A

7214.20

joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja,
uria tai muita muotopoikkeamia tai joita on valssauksen
jälkeen kierretty

Teollisuus

A

7214.30

automaattiterästä

Teollisuus

A

7214.9

muut:

7214.91

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön)
muotoiset

Teollisuus

A

7214.99

muut

Teollisuus

A

72.15

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä:

7215.10

automaattiterästä, ei enempää valmistettu kuin kylmänä
muokatut tai kylmänä viimeistellyt

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Koodi

L 250/1597

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7215.50

muut, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai
kylmänä viimeistellyt

Teollisuus

A

7215.90

muut

Teollisuus

A

72.16

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä:

7216.10

U-, I- ja H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuuma
valssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pie
nempi kuin 80 mm

Teollisuus

A

7216.2

L- ja T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi
kuin 80 mm:

7216.21

L-profiilit

Teollisuus

A

7216.22

T-profiilit

Teollisuus

A

7216.3

U-, I- ja H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuuma
valssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vä
hintään 80 mm:

7216.31

U-profiilit

Teollisuus

A

7216.32

I-profiilit

Teollisuus

A

7216.33

H-profiilit

Teollisuus

A

7216.40

L- ja T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähin
tään 80 mm

Teollisuus

A

7216.50

muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut

Teollisuus

A

7216.6

profiilit, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut
tai kylmänä viimeistellyt:

7216.61

levyvalmisteista valmistetut

Teollisuus

A

7216.69

muut

Teollisuus

A

7216.9

muut:

7216.91

kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt levyvalmis
teista

Teollisuus

A

7216.99

muut

Teollisuus

A

72.17

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä:

7217.10

pinnoittamaton, myös kiillotettu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

7217.20

sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

A

7217.30

muulla epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

A

7217.90

muu

Teollisuus

A

72.18

Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa;
välituotteet, ruostumatonta terästä:

7218.10

valanteet ja muut alkumuodot

Teollisuus

A

7218.9

muut:

7218.91

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön)
muotoinen

Teollisuus

A

7218.99

muu

Teollisuus

A

72.19

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään
600 mm:

7219.1

ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut:

7219.11

paksuus suurempi kuin 10 mm

Teollisuus

A

7219.12

paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm

Teollisuus

A

7219.13

paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

A

7219.14

paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

A

7219.2

ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamatto
mat:

7219.21

paksuus suurempi kuin 10 mm

Teollisuus

A

7219.22

paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm

Teollisuus

A

7219.23

paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

A

7219.24

paksuus pienempi kuin 3 mm

Teollisuus

A

7219.3

ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:

7219.31

paksuus vähintään 4,75 mm

Teollisuus

A

7219.32

paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7219.33

paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin
3 mm

Teollisuus

A

7219.34

paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm

Teollisuus

A

7219.35

paksuus pienempi kuin 0,5 mm

Teollisuus

A

7219.90

muu

Teollisuus

A

72.20

Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi
kuin 600 mm:

7220.1

ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:

7220.11

paksuus vähintään 4,75 mm

Teollisuus

A

7220.12

paksuus pienempi kuin 4,75 mm

Teollisuus

A

7220.20

ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut

Teollisuus

A

7220.90

muut

Teollisuus

A

7221.00

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, ruos
tumatonta terästä

Teollisuus

A

72.22

Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostuma
tonta terästä:

7222.1

tangot, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuu
mavedetyt tai kuumapursotetut:

7222.11

poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset

Teollisuus

A

7222.19

muut

Teollisuus

A

7222.20

tangot, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut
tai kylmänä viimeistellyt

Teollisuus

A

7222.30

muut tangot

Teollisuus

A

7222.40

profiilit

Teollisuus

A

7223.00

Lanka, ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

72.24

Muu seosteräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; väli
tuotteet, muuta seosterästä:

7224.10

valanteet ja muut alkumuodot

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7224.90

muut

72.25

Levyvalmisteet, muuta
600 mm:

7225.1

piiseosteista sähköteknistä terästä:

7225.11

raesuunnatut

Teollisuus

A

7225.19

muut

Teollisuus

A

7225.30

muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kela
tut

Teollisuus

A

7225.40

muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaa
mattomat

Teollisuus

A

7225.50

muut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut

Teollisuus

A

7225.9

muut:

7225.91

sähkösinkityt

Teollisuus

A

7225.92

muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)

Teollisuus

A

7225.99

muut

Teollisuus

A

72.26

Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys pienempi kuin
600 mm:

7226.1

piiseosteista sähköteknistä terästä:

7226.11

raesuunnatut

Teollisuus

A

7226.19

muut

Teollisuus

A

7226.20

pikaterästä

Teollisuus

A

7226.9

muut:

7226.91

ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut

Teollisuus

A

7226.92

ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut

Teollisuus

A

7226.99

muut

Teollisuus

A

seosterästä,

leveys

vähintään

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

72.27

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, muuta
seosterästä:

7227.10

pikaterästä

Teollisuus

A

7227.20

piimangaaniterästä

Teollisuus

A

7227.90

muut

Teollisuus

A

72.28

Muut tangot, muuta seosterästä; profiilit, muuta seoste
rästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta te
rästä:

7228.10

tangot, pikaterästä

Teollisuus

A

7228.20

tangot, piimangaaniterästä

Teollisuus

A

7228.30

muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssa
tut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut

Teollisuus

A

7228.40

muut tangot, ei enempää valmistetut kuin taotut

Teollisuus

A

7228.50

muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muo
katut tai kylmänä viimeistellyt

Teollisuus

A

7228.60

muut tangot

Teollisuus

A

7228.70

profiilit

Teollisuus

A

7228.80

ontot poratangot

Teollisuus

A

72.29

Lanka, muuta seosterästä:

7229.20

piimangaaniterästä

Teollisuus

A

7229.90

muut

Teollisuus

A

73.01

Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista
koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit:

7301.10

ponttirauta ja -teräs

Teollisuus

A

7301.20

profiilit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

73.02

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä,
kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet,
risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai
-vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja nii
den kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat
ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittä
miseen käytettävät erityistavarat:

7302.10

kiskot

Teollisuus

A

7302.30

vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut rai
deristeyksien tai -vaihteiden osat

Teollisuus

A

7302.40

sidekiskot ja aluslaatat

Teollisuus

A

7302.90

muut

Teollisuus

A

7303.00

Putket ja profiiliputket, valurautaa

Teollisuus

A

73.04

Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa (muuta kuin
valurautaa) tai terästä:

7304.1

putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa:

7304.11

ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7304.19

muut

Teollisuus

A

7304.2

vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öl
jyn tai kaasun porauksessa:

7304.22

poraputket, ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7304.23

muut poraputket

Teollisuus

A

7304.24

muut, ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7304.29

muut

Teollisuus

A

7304.3

muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa
tai seostamatonta terästä:

7304.31

kylmävedetyt tai kylmävalssatut

Teollisuus

A

7304.39

muut:

7304.39.35

seinämän paksuus suurempi kuin 25 mm tai poikkileik
kauksen ulkoläpimitta suurempi kuin 170 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7304.39.90

muut

7304.4

muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostu
matonta terästä:

7304.41

kylmävedetyt tai kylmävalssatut

Teollisuus

A

7304.49

muut

Teollisuus

A

7304.5

muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta
seosterästä:

7304.51

kylmävedetyt tai kylmävalssatut

Teollisuus

A

7304.59

muut:

7304.59.45

seinämän paksuus suurempi kuin 25 mm tai poikkileik
kauksen ulkoläpimitta suurempi kuin 170 mm

Teollisuus

A

7304.59.90

muut

Teollisuus

A

7304.90

muut

Teollisuus

A

73.05

Muut putket (esim. hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla
tavalla saumatut), joiden poikkileikkaus on ympyrän muo
toinen ja ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa
tai terästä:

7305.1

putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa:

7305.11

jauhekaarihitsauksella pituussaumahitsatut

Teollisuus

A

7305.12

muut pituussaumahitsatut

Teollisuus

A

7305.19

muut

Teollisuus

A

7305.20

vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauk
sessa

Teollisuus

A

7305.3

muut, hitsatut:

7305.31

pituussaumahitsatut:

7305.31.10

vesivoimakäyttöön tarkoitetut suurpainejohdot, terästä,
poikkileikkauksen sisäläpimitta suurempi kuin 400 mm ja
seinämän paksuus suurempi kuin 10,5 mm

Teollisuus

A

7305.31.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

7305.39

muut:

7305.39.10

vesivoimakäyttöön tarkoitetut suurpainejohdot, terästä,
poikkileikkauksen sisäläpimitta suurempi kuin 400 mm ja
seinämän paksuus suurempi kuin 10,5 mm

Teollisuus

A

7305.39.90

muut

Teollisuus

A

7305.90

muut:

7305.90.10

vesivoimakäyttöön tarkoitetut suurpainejohdot, terästä,
poikkileikkauksen sisäläpimitta suurempi kuin 400 mm ja
seinämän paksuus suurempi kuin 10,5 mm

Teollisuus

A

7305.90.90

muut

Teollisuus

A

73.06

Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai hit
saamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut),
rautaa tai terästä:

7306.1

putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa:

7306.11

hitsatut, ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7306.19

muut

Teollisuus

A

7306.2

vaippa- tai pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia
käytetään öljyn tai kaasun porauksessa:

7306.21

hitsatut, ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7306.29

muut

Teollisuus

A

7306.30

muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
rautaa tai seostamatonta terästä:

7306.30.10

seinämän paksuus enintään 2 mm, galvanoidut

Teollisuus

A

7306.30.20

seinämän paksuus enintään 2 mm, galvanoimattomat

Teollisuus

A

7306.30.30

seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm, galvanoidut

Teollisuus

A

7306.30.40

seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm, galvanoimatto
mat

Teollisuus

A

7306.40

muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7306.50

muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset,
muuta seosterästä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

7306.6

muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän
muotoiset:

7306.61

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset:

7306.61.10

seinämän paksuus enintään 2 mm

Teollisuus

A

7306.61.20

seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm

Teollisuus

A

7306.69

poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän, suorakaiteen
tai neliön muotoiset:

7306.69.10

seinämän paksuus enintään 2 mm

Teollisuus

A

7306.69.20

seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm

Teollisuus

A

7306.90

muut

Teollisuus

A

73.07

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulma
kappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä:

7307.1

valetut osat:

7307.11

muokattavaksi soveltumatonta valurautaa:

7307.11.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.11.90

muut

Teollisuus

A

7307.19

muut:

7307.19.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.19.80

muut, valurautaa

Teollisuus

A

7307.19.90

muut

Teollisuus

A

7307.2

muut, ruostumatonta terästä:

7307.21

laipat:

7307.21.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.21.90

muut

Teollisuus

A

7307.22

kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit:

7307.22.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7307.22.90

muut

7307.23

putkenosat tyssähitsausta varten:

7307.23.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.23.90

muut

Teollisuus

A

7307.29

muut:

7307.29.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.29.90

muut

Teollisuus

A

7307.9

muut:

7307.91

laipat:

7307.91.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.91.20

sähköjohdotusputkissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.91.35

vapaat laipat, poikkileikkauksen sisäläpimitta vähintään
25 mm mutta enintään 1 200 mm (lukuun ottamatta
sähköjohdotusputkissa, poistoputkissa ja syöksytorvissa
käytettäviä)

Teollisuus

A

7307.91.40

muut, poikkileikkauksen sisäläpimitta vähintään 400 mm
mutta enintään 610 mm

Teollisuus

A

7307.91.90

muut

Teollisuus

A

7307.92

kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit:

7307.92.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.92.20

sähköjohdotusputkissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.92.30

haaraputket ja Y-haaraputket, joita käytetään putkissa, joi
den sisähalkaisija on enintään 30 mm (lukuun ottamatta
sähköjohdotusputkissa, poistoputkissa ja syöksytorvissa
käytettäviä)

Teollisuus

A

7307.92.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

7307.93

putkenosat tyssähitsausta varten:

7307.93.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.93.20

sähköjohdotusputkissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.93.30

haaraputket ja Y-haaraputket, joita käytetään putkissa, joi
den sisähalkaisija on enintään 30 mm (lukuun ottamatta
sähköjohdotusputkissa, poistoputkissa ja syöksytorvissa
käytettäviä)

Teollisuus

A

7307.93.90

muut

Teollisuus

A

7307.99

muut:

7307.99.10

poistoputkissa ja syöksytorvissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.99.20

sähköjohdotusputkissa käytettävät

Teollisuus

A

7307.99.30

haaraputket ja Y-haaraputket, joita käytetään putkissa, joi
den sisähalkaisija on enintään 30 mm (lukuun ottamatta
sähköjohdotusputkissa, poistoputkissa ja syöksytorvissa
käytettäviä)

Teollisuus

A

7307.99.90

muut

Teollisuus

A

73.08

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 94.06 tehdasvalmis
teiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja sil
taelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kat
torakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset
ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pyl
väät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja
niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmiste
tut, rautaa tai terästä:

7308.10

sillat ja siltaelementit

Teollisuus

A

7308.20

tornit ja ristikkomastot:

7308.20.10

lennätinlinjojen tai sähkölinjojen ristikkomastot

Teollisuus

A

7308.20.90

muut

Teollisuus

A

7308.30

ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit
sekä kynnykset:

7308.30.10

hissien ovet tai veräjät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7308.30.90

muut

7308.40

rakennustelineissä, kaivoksissa tai vastaaviin tukemistar
koituksiin käytettävät varusteet:

7308.40.10

kaivoslaitteet

Teollisuus

A

7308.40.90

muut

Teollisuus

A

7308.90

muut:

7308.90.30

kierreliukumäet; savupiiput

Teollisuus

A

7308.90.90

muut

Teollisuus

A

7309.00

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia ai
neita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja)
varten, rautaa tai terästä, enemmän kuin 300 litraa vetä
vät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaa
nisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

Teollisuus

A

73.10

Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kal
taiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tii
vistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai te
rästä, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai läm
pöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jääh
dytysvarusteita:

7310.10

vähintään 50 litraa vetävät:

7310.10.10

kartiomaiset terästynnyrit, vähintään 235 litraa vetävät

Teollisuus

A

7310.10.90

muut

Teollisuus

A

7310.2

vähemmän kuin 50 litraa vetävät:

7310.21

tölkit, jotka on tarkoitettu suljettaviksi juottamalla tai tai
vesaumaamalla

Teollisuus

A

7310.29

muut

Teollisuus

A

7311.00

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa
tai terästä:

7311.00.20

rakenteeltaan hitsatut, joihin on leimattu lähtemättömällä
tavalla, että vesitilavuus on vähintään 1,5 litraa mutta
enintään 114 litraa, tunnistettavissa käytettäviksi neste
kaasua varten

Teollisuus

A

7311.00.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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73.12

Säikeislanka, köysi, kaapeli, punottu nauha, silmukat ja
niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, ilman sähköeris
tystä:

7312.10

säikeislanka, köysi ja kaapeli:

7312.10.10

säikeislanka, kupari-sinkkiseoksella (messingillä) pinnoitet
tua tai pleteroitua lankaa

Teollisuus

A

7312.10.15

säikeislanka, tinalla pinnoitettua tai pleteroitua lankaa

Teollisuus

A

7312.10.20

muu säikeislanka

Teollisuus

A

7312.10.25

köysi ja kaapeli, pleteroimatonta ja muulla tavalla metal
lilla tai muulla aineella pinnoittamatonta lankaa

Teollisuus

A

7312.10.40

köysi ja kaapeli, sinkillä pinnoitettua tai pleteroitua lankaa

Teollisuus

A

7312.10.90

muut

Teollisuus

A

7312.90

muut

Teollisuus

A

7313.00

Piikkilanka rautaa tai terästä; kierretty vanne tai kierretty
yksinkertainen lattalanka, myös piikein, sekä löyhästi kier
retty kaksisäikeinen lanka, jollaisia käytetään aitauslan
kana, rautaa tai terästä

Teollisuus

A

73.14

Metallikangas (myös päätön), ristikko sekä aitaus- ja muu
verkko, valmistettu rauta- tai teräslangasta; leikkoverkko,
rautaa tai terästä:

7314.1

kudottu kangas:

7314.12

päätön kangas, koneita ja laitteita varten, ruostumatonta
terästä:

7314.12.10

jossa on vähintään 4 mutta enintään 10 aukkoa sentti
metrillä loimessa sekä kuteessa

Teollisuus

A

7314.12.20

jossa on enemmän kuin 10 mutta enintään 80 aukkoa
senttimetrillä kuteessa

Teollisuus

A

7314.12.90

muu

Teollisuus

A

7314.14

muu kudottu kangas, ruostumatonta terästä:

7314.14.10

hyönteissuoja, metallilangasta kudottu, jossa on vähintään
5 mutta enintään 7 aukkoa senttimetrillä loimessa sekä
kuteessa, kudottu langasta, jonka poikkileikkauksen läpi
mitta on enintään 0,32 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

7314.14.20

jossa on vähintään 4 mutta enintään 10 aukkoa sentti
metrillä loimessa sekä kuteessa (lukuun ottamatta hyön
teissuojaa)

Teollisuus

A

7314.14.30

jossa on enemmän kuin 10 mutta enintään 80 aukkoa
senttimetrillä loimessa sekä kuteessa

Teollisuus

A

7314.14.90

muu

Teollisuus

A

7314.19

muut:

7314.19.20

hyönteissuoja, metallilangasta kudottua ainetta, jossa on
vähintään 5 mutta enintään 7 aukkoa senttimetrillä loi
messa sekä kuteessa, kudottu langasta, jonka poikkileik
kauksen läpimitta on enintään 0,32 mm

Teollisuus

A

7314.19.30

jossa on vähintään 4 mutta enintään 10 aukkoa sentti
metrillä loimessa sekä kuteessa (lukuun ottamatta hyön
teissuojaa)

Teollisuus

A

7314.19.40

jossa on enemmän kuin 10 mutta enintään 80 aukkoa
senttimetrillä loimessa sekä kuteessa

Teollisuus

A

7314.19.90

muu

Teollisuus

A

7314.20

ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu langasta,
jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on vähintään
3 mm, yhteenhitsattu lankojen leikkauspisteistä, silmä
koko vähintään 100 cm2

Teollisuus

A

7314.3

muu ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, yhteenhitsattu
lankojen leikkauspisteistä:

7314.31

sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

A

7314.39

muut

Teollisuus

A

7314.4

muu kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko:

7314.41

sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu)

Teollisuus

A

7314.42

muovipinnoitettu

Teollisuus

A

7314.49

muu

Teollisuus

A

7314.50

leikkoverkko

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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73.15

Ketjut ja niiden osat, rautaa tai terästä:

7315.1

nivelpulttiketjut ja niiden osat:

7315.11

rullaketjut:

7315.11.10

kuljetinketjut (rulla-holkki), paino vähintään 20 kg/m
mutta enintään 50 kg/m

Teollisuus

A

7315.11.90

muut

Teollisuus

A

7315.12

muut ketjut:

7315.12.35

kuljetinketju (nivelletty), paino vähintään 0,8 kg/m mutta
enintään 1,4 kg/m ja leveys vähintään 50 mm mutta
enintään 80 mm

Teollisuus

A

7315.12.90

muut

Teollisuus

A

7315.19

osat:

7315.19.10

kuljetinketjun (rulla–holkki) seuraavat osat, paino kappa
leelta: tapit enemmän kuin 300 g, holkit enemmän kuin
190 g, rullat enemmän kuin 800 g ja sivulevyt enemmän
kuin 950 g

Teollisuus

A

7315.19.90

muut

Teollisuus

A

7315.20

lumi- ja muut liukuesteketjut

Teollisuus

A

7315.8

muut ketjut:

7315.81

pylkkärengasketjut

Teollisuus

A

7315.82

muut, hitsatuin renkain:

7315.82.01

joiden renkaat on valmistettu pyöreästä rauta- tai teräslan
gasta tai pyöreistä rauta- tai terästangoista, halkaisija pie
nempi kuin 4 mm

Teollisuus

A

7315.82.03

joiden renkaat on valmistettu pyöreästä rauta- tai teräslan
gasta tai pyöreistä rauta- tai terästangoista, halkaisija vä
hintään 4 mm mutta enintään 10 mm

Teollisuus

A

7315.82.05

joiden renkaat on valmistettu pyöreästä rauta- tai teräslan
gasta tai pyöreistä rauta- tai terästangoista, halkaisija suu
rempi kuin 20 mm mutta enintään 20 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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7315.82.07

joiden renkaat on valmistettu pyöreästä rauta- tai teräslan
gasta tai pyöreistä rauta- tai terästangoista, halkaisija suu
rempi kuin 20 mm mutta enintään 36 mm

Teollisuus

A

7315.82.90

muut

Teollisuus

A

7315.89

muut:

7315.89.10

voimansiirto-, kuljetin- tai hissiketjut

Teollisuus

A

7315.89.90

muut

Teollisuus

A

7315.90

muut osat:

7315.90.10

voimansiirto-, kuljetin- tai hissiketjuihin tai ketjuihin hit
satuin renkain

Teollisuus

A

7315.90.90

muut

Teollisuus

A

7316.00

Ankkurit ja naarat sekä niiden osat, rautaa tai terästä

Teollisuus

A

7317.00

Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinkilät (ei
kuitenkaan nimikkeen 83.05 nitomaniitit) ja niiden kaltai
set tavarat, rautaa tai terästä, myös jos niiden kanta on
muuta ainetta, ei kuitenkaan kuparia:

7317.00.02

lankanaulat, varret toisesta päästä terävät, esitetään nau
hoitettuina

Teollisuus

A

7317.00.04

teräväkärkiset ruuvinaulat, joissa on kierteiset varret ja
urattomat kannat

Teollisuus

A

7317.00.06

muut lankanaulat

Teollisuus

A

7317.00.15

piirustusnastat, aaltonaulat

Teollisuus

A

7317.00.40

sinkilät

Teollisuus

A

7317.00.90

muut

Teollisuus

A

73.18

Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit,
sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden
kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä:

7318.1

kierteitetyt tavarat:

7318.11

kansiruuvit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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7318.12

muut puuruuvit

Teollisuus

A

7318.13

koukku- ja silmukkaruuvit

Teollisuus

A

7318.14

itsekierteittävät ruuvit

Teollisuus

A

7318.15

muut ruuvit ja pultit, myös niihin kuuluvine muttereineen
ja aluslaattoineen:

7318.15.26

kuusiokoloruuvit

Teollisuus

A

7318.15.33

pultit (myös pulttitapit, vaarnaruuvit ja kierretangot),
jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi ilma-aluksissa

Teollisuus

A

7318.15.35

muut ruuvit ja pultit (myös pulttitapit, vaarnaruuvit ja
kierretangot), ruostumatonta terästä (lukuun ottamatta
täyskierteisiä, joissa on kuusiokanta)

Teollisuus

A

7318.15.37

muut ruuvit ja pultit, täyskierteiset, joissa on kuusiokanta,
ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7318.15.39

muut ruuvit, täyskierteiset, joissa on kuusiokanta (lukuun
ottamatta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja)

Teollisuus

A

7318.15.41

pulttitapit, vaarnaruuvit ja kierretangot (lukuun ottamatta
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ja sellaisia,
jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi ilma-aluksissa)

Teollisuus

A

7318.15.43

muut pultit (lukuun ottamatta pulttitappeja, vaarnaruu
veja ja kierretankoja), joissa on kuusiokanta

Teollisuus

A

7318.15.90

muut

Teollisuus

A

7318.16

mutterit:

7318.16.05

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi ilma-aluksissa

Teollisuus

A

7318.16.10

ruostumatonta terästä

Teollisuus

A

7318.16.20

kupumutterit (kuusio), kuusiomutterit ei-metallisin kiinni
keosin, kaulusmutterit (kuusio) ja itselukkiutuvat mutterit

Teollisuus

A

7318.16.30

muut, kuusiomutterit

Teollisuus

A

7318.16.90

muut

Teollisuus

A

7318.19

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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7318.2

kierteettömät tavarat:

7318.21

jousilaatat ja muut varmistuslaatat:

7318.21.10

jousilaatat, myös kaksinkertaiset

Teollisuus

A

7318.21.90

muut

Teollisuus

A

7318.22

muut aluslaatat

Teollisuus

A

7318.23

niitit

Teollisuus

A

7318.24

sokat ja sokkanaulat

Teollisuus

A

7318.29

muut

Teollisuus

A

73.19

Ompeluneulat, neulepuikot, pujotusneulat, virkkuukou
kut, koruompelulävistimet ja niiden kaltaiset käsityöhön
käytettävät tavarat, rautaa tai terästä; hakaneulat ja muut
kiinnitysneulat, rautaa tai terästä, muualle kuulumatto
mat:

7319.40

hakaneulat ja muut kiinnitysneulat

Teollisuus

A

7319.90

muut

Teollisuus

A

73.20

Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä:

7320.10

lehtijouset ja niiden lehdet

Teollisuus

A

7320.20

kierrejouset:

7320.20.10

langan läpimitta enemmän kuin 1,32 mm mutta enintään
2,43 mm

Teollisuus

A

7320.20.90

muut

Teollisuus

A

7320.90

muut

Teollisuus

A

73.21

Uunit, kamiinat, liedet (myös jos niissä on lisäkattila kes
kuslämmitystä varten), grillit, hiilipannut, kaasukeittimet,
lämpölevyt ja niiden kaltaiset talouslaitteet, muut kuin
sähköllä toimivat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä:

7321.1

paisto-, grillaus- ja keittolaitteet sekä lämpölevyt:

7321.11

kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoaineella toimi
vat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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nestemäisellä polttoaineella toimivat

Teollisuus

A

7321.19

muut, myös kiinteällä polttoaineella toimivat laitteet

Teollisuus

A

7321.8

muut laitteet:

7321.81

kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoaineella toimi
vat

Teollisuus

A

7321.82

nestemäisellä polttoaineella toimivat

Teollisuus

A

7321.89

muut, myös kiinteällä polttoaineella toimivat laitteet

Teollisuus

A

7321.90

osat

Teollisuus

A

73.22

Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan
sähköllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai te
rästä; ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet
(myös raittiin tai ilmastoidun ilman jakeluun soveltuvat),
joissa on moottorituuletin tai -puhallin, ei kuitenkaan säh
köllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä:

7322.1

lämmönsäteilijät ja niiden osat:

7322.11

valurautaa

Teollisuus

A

7322.19

muut

Teollisuus

A

7322.90

muut

Teollisuus

A

73.23

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, rau
taa tai terästä; rauta- ja teräsvilla; padanpuhdistimet sekä
puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset
tavarat, rautaa tai terästä:

7323.10

rauta- ja teräsvilla; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja
kiillotussienet, -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

A

7323.9

muut:

7323.91

valurautaa, emaloimattomat

Teollisuus

A

7323.92

valurautaa, emaloidut

Teollisuus

A

7323.93

ruostumatonta terästä:

7323.93.20

astiatavara keittiö- tai pöytäkäyttöön (lukuun ottamatta
hopeoitua, kullattua tai platinoitua)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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7323.93.90

muut

Teollisuus

A

7323.94

rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä, emaloidut

Teollisuus

A

7323.99

muut

Teollisuus

A

73.24

Saniteettitavarat ja niiden osat, rautaa tai terästä:

7324.10

astianpesualtaat ja -pöydät sekä pesualtaat, ruostumatonta
terästä

Teollisuus

A

7324.2

kylpyammeet:

7324.21

valurautaa, myös emaloidut:

7324.21.10

hopeoidut, kullatut tai platinoidut

Teollisuus

A

7324.21.90

muut

Teollisuus

A

7324.29

muut

Teollisuus

A

7324.90

muut, myös osat

Teollisuus

A

73.25

Muut valetut tavarat, rautaa tai terästä:

7325.10

muokattavaksi soveltumatonta valurautaa

Teollisuus

A

7325.9

muut:

7325.91

kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten

Teollisuus

A

7325.99

muut

Teollisuus

A

73.26

Muut tavarat, rautaa tai terästä:

7326.1

taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmis
tetut:

7326.11

kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten

Teollisuus

A

7326.19

muut

Teollisuus

A

7326.20

tavarat, rauta- tai teräslangasta valmistetut:

7326.20.10

kivikorit, metallilankakudosta

Teollisuus

A

7326.20.30

verhiön tuet, joita floristit tavallisesti käyttävät neilikoissa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

L 250/1617

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7326.20.40

tupakanlehtien korjuu- ja kuivauslaitteet, joissa on kiertei
set pidikkeet

Teollisuus

A

7326.20.90

muut

Teollisuus

A

7326.90

muut:

7326.90.10

letkunkiristimet

Teollisuus

A

7326.90.50

kalenterin pidikkeet

Teollisuus

A

7326.90.90

muut

Teollisuus

A

7401.00

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

Teollisuus

A

7402.00

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puh
distusta varten

Teollisuus

A

74.03

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat:

7403.1

puhdistettu kupari:

7403.11

katodit ja katodilohkot

Teollisuus

A

7403.12

lankaharkot

Teollisuus

A

7403.13

billetit

Teollisuus

A

7403.19

muut

Teollisuus

A

7403.2

kupariseokset:

7403.21

kupari-sinkkiseokset (messinki)

Teollisuus

A

7403.22

kupari-tinaseokset (pronssi)

Teollisuus

A

7403.29

muut kupariseokset (ei kuitenkaan nimikkeen 74.05 esi
seokset)

Teollisuus

A

7404.00

Kuparijätteet ja -romu

Teollisuus

A

7405.00

Kupariesiseokset

Teollisuus

A

74.06

Kuparijauheet ja -suomut:

7406.10

muut kuin suomumaiset jauheet

Teollisuus

A

7406.20

suomumaiset jauheet; suomut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1618

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

Teollisuus

A

74.07

Kuparitangot ja -profiilit:

7407.10

puhdistettua kuparia

7407.2

kupariseosta:

7407.21

kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

7407.29

muut:

7407.29.10

kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkelisinkkiseosta (uushopeaa) (ei kuitenkaan profiiliputket)

Teollisuus

A

7407.29.90

muut

Teollisuus

A

74.08

Kuparilanka:

7408.1

puhdistettua kuparia:

7408.11

poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 6 mm

Teollisuus

A

7408.19

muu

Teollisuus

A

7408.2

kupariseosta:

7408.21

kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

Teollisuus

A

7408.22

kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkelisinkkiseosta (uushopeaa)

Teollisuus

A

7408.29

muu

Teollisuus

A

74.09

Kuparilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,15 mm:

7409.1

puhdistettua kuparia:

7409.11

kelattuina

Teollisuus

A

7409.19

muut

Teollisuus

A

7409.2

kupari-sinkkiseosta (messinkiä):

7409.21

kelattuina

Teollisuus

A

7409.29

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1619

Toimiala

Vaiheluokka

7409.3

kupari-tinaseosta (pronssia):

7409.31

kelattuina

Teollisuus

A

7409.39

muut

Teollisuus

A

7409.40

kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkelisinkkiseosta (uushopeaa)

Teollisuus

A

7409.90

muuta kupariseosta

Teollisuus

A

74.10

Kuparifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pah
villa, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvis
tettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään
0,15 mm:

7410.1

vahvistamaton:

7410.11

puhdistettua kuparia

Teollisuus

A

7410.12

kupariseosta

Teollisuus

A

7410.2

vahvistettu:

7410.21

puhdistettua kuparia

Teollisuus

A

7410.22

kupariseosta

Teollisuus

A

74.11

Kupariputket:

7411.10

puhdistettua kuparia:

7411.10.10

poikkileikkauksen ulkoläpimitta enintään 115 mm

Teollisuus

A

7411.10.40

poikkileikkauksen ulkoläpimitta suurempi kuin 115 mm

Teollisuus

A

7411.2

kupariseosta:

7411.21

kupari-sinkkiseosta (messinkiä):

7411.21.15

poikkileikkauksen ulkoläpimitta enintään 115 mm (lu
kuun ottamatta sellaisia, joiden poikkileikkauksen ulkolä
pimitta on enintään 10 mm ja seinämän paksuus enin
tään 0,3 mm)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1620

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7411.21.90

muut

7411.22

kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkelisinkkiseosta (uushopeaa)

7411.22.10

poikkileikkauksen ulkoläpimitta enintään 115 mm

Teollisuus

A

7411.22.40

poikkileikkauksen ulkoläpimitta suurempi kuin 115 mm
mutta enintään 152 mm

Teollisuus

A

7411.29

muut:

7411.29.10

poikkileikkauksen ulkoläpimitta enintään 115 mm

Teollisuus

A

7411.29.40

poikkileikkauksen ulkoläpimitta suurempi kuin 115 mm

Teollisuus

A

74.12

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulma
kappaleet ja muhvit), kuparia:

7412.10

puhdistettua kuparia:

7412.10.10

haaraputket, Y-haaraputket ja liitoskappaleet, joita käyte
tään putkistoissa, joiden sisähalkaisija on enintään
25,4 mm

Teollisuus

A

7412.10.80

muut, joita käytetään putkistoissa, joiden sisähalkaisija on
pienempi kuin 12,7 mm

Teollisuus

A

7412.10.90

muut

Teollisuus

A

7412.20

kupariseosta:

7412.20.10

messinkiset kulmat ja yhteet, saniteetti- ja jätevesiputkissa
käytettävät

Teollisuus

A

7412.20.20

haaraputket, Y-haaraputket ja liitoskappaleet, joita käyte
tään putkistoissa, joiden sisähalkaisija on enintään
25,4 mm

Teollisuus

A

7412.20.80

muut, joita käytetään putkistoissa, joiden sisähalkaisija on
pienempi kuin 12,7 mm

Teollisuus

A

7412.20.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1621

Toimiala

Vaiheluokka

7413.00

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset ta
varat, kuparia, ilman sähköeristystä:

7413.00.30

kaapeli, köysi ja nuora; sähköjohdin tai -kaapeli

Teollisuus

A

7413.00.90

muut

Teollisuus

A

74.15

Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät (ei kuitenkaan
nimikkeen 83.05 nitomaniitit) ja niiden kaltaiset tavarat,
kuparia, tai kuparikantaiset rauta- tai teräsvarsin; ruuvit,
pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja
sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden kaltai
set tavarat, kuparia:

7415.10

naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltai
set tavarat

Teollisuus

A

7415.2

muut kierteettömät tavarat:

7415.21

aluslaatat (myös jousilaatat)

Teollisuus

A

7415.29

muut

Teollisuus

A

7415.3

muut kierteitetyt tavarat:

7415.33

ruuvit; pultit ja mutterit

Teollisuus

A

7415.39

muut

Teollisuus

A

74.18

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, ku
paria; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet
ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia; saniteettita
varat ja niiden osat, kuparia:

7418.10

pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat; pa
danpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsi
neet ja niiden kaltaiset tavarat:

7418.10.10

padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

A

7418.10.90

muut

Teollisuus

A

7418.20

saniteettitavarat ja niiden osat

Teollisuus

A

74.19

Muut kuparitavarat:

7419.10

ketjut ja niiden osat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1622

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7419.9

muut:

7419.91

valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei enempää valmis
tetut

Teollisuus

A

7419.99

muut:

7419.99.10

kangas (myös päätön), ristikko ja verkko; leikkoverkko

Teollisuus

A

7419.99.20

jouset

Teollisuus

A

7419.99.30

keitto- ja lämmityslaitteet, jollaisia käytetään kotitalouk
sissa, muut kuin sähköllä toimivat, ja niiden osat

Teollisuus

A

7419.99.90

muut

Teollisuus

A

75.01

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmis
tuksen välituotteet:

7501.10

nikkelikivi

Teollisuus

A

7501.20

nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen väli
tuotteet

Teollisuus

A

75.02

Muokkaamaton nikkeli:

7502.10

seostamaton nikkeli

Teollisuus

A

7502.20

nikkeliseokset

Teollisuus

A

7503.00

Nikkelijätteet ja -romu

Teollisuus

A

7504.00

Nikkelijauheet ja -suomut

Teollisuus

A

75.05

Nikkelitangot, -profiilit ja -lanka:

7505.1

tangot ja profiilit:

7505.11

seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

A

7505.12

nikkeliseosta

Teollisuus

A

7505.2

lanka:

7505.21

seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

A

7505.22

nikkeliseosta

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1623

Toimiala

Vaiheluokka

75.06

Nikkelilevyt, -nauhat ja -folio:

7506.10

seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

A

7506.20

nikkeliseosta

Teollisuus

A

75.07

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappa
leet, kulmakappaleet ja muhvit), nikkeliä:

7507.1

putket:

7507.11

seostamatonta nikkeliä

Teollisuus

A

7507.12

nikkeliseosta

Teollisuus

A

7507.20

putkien liitos- ja muut osat

Teollisuus

A

75.08

Muut nikkelitavarat:

7508.10

kangas, ristikko ja verkko, nikkelilangasta valmistettu

Teollisuus

A

7508.90

muut

Teollisuus

A

76.01

Muokkaamaton alumiini:

7601.10

seostamaton alumiini

Teollisuus

A

7601.20

alumiiniseokset

Teollisuus

A

7602.00

Alumiinijätteet ja -romu

Teollisuus

A

76.03

Alumiinijauheet ja -suomut:

7603.10

muut kuin suomumaiset jauheet

Teollisuus

A

7603.20

suomumaiset jauheet; suomut

Teollisuus

A

76.04

Alumiinitangot ja -profiilit:

7604.10

seostamatonta alumiinia:

7604.10.30

tuuliturbiinien lavoissa käytettävät

Teollisuus

A

7604.10.35

tangot, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään
160 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1624

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7604.10.65

profiilit, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään
370 mm

Teollisuus

A

7604.10.90

muut

Teollisuus

A

7604.2

alumiiniseosta:

7604.21

profiiliputket:

7604.21.15

poikkileikkauksen suurin ulkoläpimitta enintään 370 mm

Teollisuus

A

7604.21.90

muut

Teollisuus

A

7604.29

muut:

7604.29.15

tangot, poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
7,5 mm mutta enintään 160 mm

Teollisuus

A

7604.29.65

profiilit, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään
370 mm

Teollisuus

A

7604.29.90

muut

Teollisuus

A

76.05

Alumiinilanka:

7605.1

seostamatonta alumiinia:

7605.11

poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 7 mm:

7605.11.05

ympyrän muotoinen, keloissa ilman puolia, paino suu
rempi kuin 800 kg/kela

Teollisuus

A

7605.11.80

muu, paino suurempi kuin 20 kg/kela

Teollisuus

A

7605.11.90

muu

Teollisuus

A

7605.19

muu:

7605.19.05

ympyrän muotoinen, keloissa ilman puolia, paino suu
rempi kuin 800 kg/kela

Teollisuus

A

7605.19.80

muu, paino suurempi kuin 20 kg/kela

Teollisuus

A

7605.19.90

muu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

L 250/1625

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7605.2

alumiiniseosta:

7605.21

poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 7 mm

Teollisuus

A

7605.29

muu

Teollisuus

A

76.06

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm:

7606.1

suorakaiteen tai neliön muotoiset:

7606.11

seostamatonta alumiinia:

7606.11.07

joissa on enintään 99,9 painoprosenttia alumiinia, yhdeltä
tai molemmilta puolilta laminoidut tai päällystetyt maa
lilla, emalilla tai muovilla [lukuun ottamatta liukumatto
mia pintakuviollisia lattianpäällysteitä (astinlevyjä)]

Teollisuus

A

7606.11.17

joissa on enintään 99,9 painoprosenttia alumiinia, maa
lilla, emalilla tai muovilla päällystämättömät ja peittämät
tömät [lukuun ottamatta liukumattomia pintakuviollisia
lattianpäällysteitä (astinlevyjä) ja sellaisia, jotka on
rei'itetty]

Teollisuus

A

7606.11.90

muu

Teollisuus

A

7606.12

alumiiniseosta:

7606.12.07

yhdeltä tai molemmilta puolilta maalilla, emalilla tai muo
villa päällystetyt tai peitetyt, paksuus suurempi kuin
0,25 mm ja leveys suurempi kuin 100 mm [lukuun otta
matta liukumattomia pintakuviollisia lattianpäällysteitä
(astinlevyjä) ja sellaisia, jotka on rei'itetty]

Teollisuus

A

7606.12.17

maalilla, emalilla tai muovilla päällystämättömät ja peittä
mättömät [lukuun ottamatta liukumattomia pintakuviolli
sia lattianpäällysteitä (astinlevyjä) ja sellaisia, jotka on
rei'itetty, sekä sellaisia, joissa on enemmän kuin 0,5 pai
noprosenttia kuparia, 6 painoprosenttia magnesiumia tai
4 painoprosenttia piitä]

Teollisuus

A

7606.12.90

muut

Teollisuus

A

7606.9

muut:

7606.91

seostamatonta alumiinia:

7606.91.07

joissa on enintään 99,9 painoprosenttia alumiinia, yhdeltä
tai molemmilta puolilta maalilla, emalilla tai muovilla
päällystetyt tai peitetyt [lukuun ottamatta liukumattomia
pintakuviollisia lattianpäällysteitä (astinlevyjä) ja sellaisia,
jotka on rei'itetty]

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1626

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

16.9.2016

Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

7606.91.17

joissa on enintään 99,9 painoprosenttia alumiinia, maa
lilla, emalilla tai muovilla päällystämättömät ja peittämät
tömät [lukuun ottamatta liukumattomia pintakuviollisia
lattianpäällysteitä (astinlevyjä) ja sellaisia, jotka on
rei'itetty]

Teollisuus

A

7606.91.90

muut

Teollisuus

A

7606.92

alumiiniseosta:

7606.92.07

yhdeltä tai molemmilta puolilta maalilla, emalilla tai muo
villa päällystetyt tai peitetyt, paksuus suurempi kuin
0,25 mm ja leveys suurempi kuin 100 mm [lukuun otta
matta liukumattomia pintakuviollisia lattianpäällysteitä
(astinlevyjä) ja sellaisia, jotka on rei'itetty]

Teollisuus

A

7606.92.17

joissa on enintään 99,9 painoprosenttia alumiinia, maa
lilla, emalilla tai muovilla päällystämättömät ja peittämät
tömät [lukuun ottamatta liukumattomia pintakuviollisia
lattianpäällysteitä (astinlevyjä) ja sellaisia, jotka on
rei'itetty]

Teollisuus

A

7606.92.90

muut

Teollisuus

A

76.07

Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla,
pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvis
tettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään
0,2 mm:

7607.1

vahvistamaton:

7607.11

valssattu, mutta ei enempää valmistettu

Teollisuus

A

7607.19

muu:

7607.19.10

etsattu, leveys enintään 105 mm

Teollisuus

A

7607.19.25

muu, itseliimautuva, lasijyväsillä (microspheres) päällys
tetty

Teollisuus

A

7607.19.90

muu

Teollisuus

A

7607.20

vahvistettu:

7607.20.20

painamaton, paksuus vähintään 0,1 mm mutta enintään
0,15 mm ja leveys enintään 40 mm, vain toiselta puolelta
lakattu (lukuun ottamatta sellaista, joka on laminoitu pa
periin tai muoviin ja vahvistettu lasi- tai sisalkuidulla)

Teollisuus

A

7607.20.25

muu, itseliimautuva, lasijyväsillä (microspheres) päällys
tetty

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016
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Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1627

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

7607.20.90

muu

76.08

Alumiiniputket:

7608.10

seostamatonta alumiinia

Teollisuus

A

7608.20

alumiiniseosta

Teollisuus

A

7609.00

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulma
kappaleet ja muhvit), alumiinia:

7609.00.10

sisähalkaisija pienempi kuin 12,7 mm

Teollisuus

A

7609.00.90

muut

Teollisuus

A

76.10

Alumiiniset rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 94.06
tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim.
sillat ja siltaelementit, tornit, ristikkomastot, katot, katto
rakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit, kynnykset, kaiteet ja pylväät); alumiinilevyt, -tan
got, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, raken
teissa käytettäviksi valmistetut:

7610.10

ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit
sekä kynnykset

Teollisuus

A

7610.90

muut

Teollisuus

A

7611.00

Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset as
tiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytet
tyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät,
myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia
tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

Teollisuus

A

76.12

Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja
niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut
putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nes
teytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät,
myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia
tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita:

7612.10

pursot (muut kuin jäykät)

Teollisuus

A

7612.90

muut:

7612.90.40

enintään 500 ml vetävät tölkit

Teollisuus

A

7612.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

7613.00

Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten

Teollisuus

A

76.14

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset ta
varat, alumiinia, ilman sähköeristystä:

7614.10

joissa on terässydän

Teollisuus

A

7614.90

muut

Teollisuus

A

76.15

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, alu
miinia; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet
ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia; saniteetti
tavarat ja niiden osat, alumiinia:

7615.10

pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat; pa
danpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsi
neet ja niiden kaltaiset tavarat:

7615.10.10

padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

A

7615.10.20

astiatavara keittiö- tai pöytäkäyttöön (ei kuitenkaan san
got)

Teollisuus

A

7615.10.90

muut

Teollisuus

A

7615.20

saniteettitavarat ja niiden osat

Teollisuus

A

76.16

Muut alumiinitavarat:

7616.10

naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 83.05 ni
tomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit,
niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset ta
varat

Teollisuus

A

7616.9

muut:

7616.91

kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilan
gasta valmistettu

Teollisuus

A

7616.99

muut:

7616.99.10

sälekaihtimet

Teollisuus

A

7616.99.20

portaat ja tikkaat

Teollisuus

A

7616.99.30

aihiot kylmäpursutukseen

Teollisuus

A

7616.99.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

78.01

Muokkaamaton lyijy:

7801.10

puhdistettu lyijy

7801.9

muu:

7801.91

jossa on painosta mitattuna antimonia pääasiallisena
muuna aineena

Teollisuus

A

7801.99

muu

Teollisuus

A

7802.00

Lyijyjätteet ja -romu

Teollisuus

A

78.04

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut:

7804.1

levyt, nauhat ja folio:

7804.11

levyt, nauhat ja folio, paksuus (tukiainetta huomioon otta
matta) enintään 0,2 mm

Teollisuus

A

7804.19

muut

Teollisuus

A

7804.20

jauheet ja suomut

Teollisuus

A

7806.00

Muut lyijytavarat

Teollisuus

A

79.01

Muokkaamaton sinkki:

7901.1

seostamaton sinkki:

7901.11

jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia sinkkiä

Teollisuus

A

7901.12

jossa on vähemmän kuin 99,99 painoprosenttia sinkkiä

Teollisuus

A

7901.20

sinkkiseokset

Teollisuus

A

7902.00

Sinkkijätteet ja -romu

Teollisuus

A

79.03

Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut:

7903.10

sinkkipöly

Teollisuus

A

7903.90

muut

Teollisuus

A

7904.00

Sinkkitangot, -profiilit ja -lanka

Teollisuus

A

7905.00

Sinkkilevyt, -nauhat ja -folio

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

Teollisuus

A

7907.00

Muut sinkkitavarat

80.01

Muokkaamaton tina:

8001.10

seostamaton tina

Teollisuus

A

8001.20

tinaseokset

Teollisuus

A

8002.00

Tinajätteet ja -romu

Teollisuus

A

8003.00

Tinatangot, -profiilit ja -lanka

Teollisuus

A

8007.00

Muut tinatavarat

Teollisuus

A

81.01

Volframi ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu:

8101.10

jauheet

Teollisuus

A

8101.9

muut:

8101.94

muokkaamaton volframi, myös ainoastaan sintratut tan
got

Teollisuus

A

8101.96

lanka

Teollisuus

A

8101.97

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8101.99

muut

Teollisuus

A

81.02

Molybdeeni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu:

8102.10

jauheet

Teollisuus

A

8102.9

muut:

8102.94

muokkaamaton molybdeeni, myös ainoastaan sintratut
tangot

Teollisuus

A

8102.95

tangot, muut kuin ainoastaan sintratut, profiilit, levyt,
nauhat ja folio

Teollisuus

A

8102.96

lanka

Teollisuus

A

8102.97

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8102.99

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

81.03

Tantaali ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu:

8103.20

muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan sintratut tangot;
jauheet

Teollisuus

A

8103.30

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8103.90

muut

Teollisuus

A

81.04

Magnesium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu:

8104.1

muokkaamaton magnesium:

8104.11

jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia magnesiumia

Teollisuus

A

8104.19

muut

Teollisuus

A

8104.20

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8104.30

lastut ja rakeet, koon mukaan lajitellut; jauheet

Teollisuus

A

8104.90

muut

Teollisuus

A

81.05

Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet;
koboltti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu:

8105.20

kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet;
muokkaamaton koboltti; jauheet

Teollisuus

A

8105.30

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8105.90

muut

Teollisuus

A

8106.00

Vismutti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

Teollisuus

A

81.07

Kadmium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu:

8107.20

muokkaamaton kadmium; jauheet

Teollisuus

A

8107.30

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8107.90

muut

Teollisuus

A

81.08

Titaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu:

8108.20

muokkaamaton titaani; jauheet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

8108.30

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8108.90

muut

Teollisuus

A

81.09

Zirkonium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu:

8109.20

muokkaamaton zirkonium; jauheet

Teollisuus

A

8109.30

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8109.90

muut

Teollisuus

A

81.10

Antimoni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja
romu:

8110.10

muokkaamaton antimoni; jauheet

Teollisuus

A

8110.20

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8110.90

muut

Teollisuus

A

8111.00

Mangaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

Teollisuus

A

81.12

Beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, haf
nium, indium, niobium (kolumbium), renium ja tallium
sekä niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu:

8112.1

beryllium:

8112.12

muokkaamaton; jauheet

Teollisuus

A

8112.13

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8112.19

muut

Teollisuus

A

8112.2

kromi:

8112.21

muokkaamaton; jauheet

Teollisuus

A

8112.22

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8112.29

muut

Teollisuus

A

8112.5

tallium:

8112.51

muokkaamaton; jauheet

Teollisuus

A

8112.52

jätteet ja romu

Teollisuus

A

8112.59

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8112.9

muut:

8112.92

muokkaamattomat; jätteet ja romu; jauheet

Teollisuus

A

8112.99

muut

Teollisuus

A

8113.00

Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

Teollisuus

A

82.01

Seuraavat käsityökalut: lapiot, kauhat, kuokat, hakut, hei
nähangot, talikot ja haravat; kirveet, piilut, vesurit ja nii
den kaltaiset hakkuutyökalut; kaikenlaiset sekatöörit ja
oksasakset; viikatteet, sirpit, heinäveitset, pensasaitasakset,
kaato- ja halkaisukiilat sekä muut maanviljelyksessä, puu
tarhanhoidossa tai metsänhoidossa käytettävät työkalut:

8201.10

lapiot ja kauhat:

8201.10.05

lavan enimmäisleveys suurempi kuin 150 mm mutta
enintään 200 mm

Teollisuus

A

8201.10.10

lavan enimmäisleveys suurempi kuin 200 mm mutta
enintään 320 mm

Teollisuus

A

8201.10.90

muut

Teollisuus

A

8201.30

kuokat, hakut ja haravat:

8201.30.03

kuokat; hakut

Teollisuus

A

8201.30.20

kuokat, joiden työleveys on enintään 320 mm

Teollisuus

A

8201.30.40

haravat, joissa on enintään 8 piikkiä

Teollisuus

A

8201.30.90

muut

Teollisuus

A

8201.40

kirveet, piilut, vesurit ja niiden kaltaiset hakkuutyökalut:

8201.40.10

teräsvartiset piilut

Teollisuus

A

8201.40.90

muut

Teollisuus

A

8201.50

sekatöörit ja niiden kaltaiset yhden käden oksasakset ja
puutarhasakset (myös siipikarjasakset)

Teollisuus

A

8201.60

pensasaitasakset, kahden käden oksasakset ja niiden kal
taiset kahden käden sakset

Teollisuus

A

8201.90

muut maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsän
hoidossa käytettävät käsityökalut:

8201.90.10

talikot, joissa on enemmän kuin 8 piikkiä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8201.90.20

muut talikot ja hangot, piikkien pituus suurempi kuin
150 mm

Teollisuus

A

8201.90.90

muut

Teollisuus

A

82.02

Käsisahat; kaikenlaisten sahojen terät (myös rako- ja ura
sahanterät sekä hammastamattomat sahanterät):

8202.10

käsisahat

Teollisuus

A

8202.20

vannesahanterät:

8202.20.20

leveys vähintään 13 mm mutta enintään 40 mm, bimetal
lipikaterästä

Teollisuus

A

8202.20.30

muut, leveys vähintään 4,5 mm mutta enintään 32 mm

Teollisuus

A

8202.20.90

muut

Teollisuus

A

8202.3

pyörösahanterät (myös rako- ja urasahanterät):

8202.31

joissa työtä suorittava osa on terästä

Teollisuus

A

8202.39

muut, myös osat:

8202.39.30

joissa työtä suorittava osa on volframikarbidia ja halkaisija
enintään 600 mm

Teollisuus

A

8202.39.90

muut

Teollisuus

A

8202.40

ketjusahanterät

Teollisuus

A

8202.9

muut sahanterät:

8202.91

suorat sahanterät metallintyöstöä varten

Teollisuus

A

8202.99

muut

Teollisuus

A

82.03

Viilat, raspit, pihdit (myös katkaisupihdit), atulat, metalli
sakset, putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja
-pihdit sekä niiden kaltaiset käsityökalut:

8203.10

viilat, raspit ja niiden kaltaiset työkalut

Teollisuus

A

8203.20

pihdit (myös katkaisupihdit), atulat ja niiden kaltaiset työ
kalut:

8203.20.10

siirtoleukapihdit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8203.20.20

pihdit, joiden pituus on suurempi kuin 110 mm mutta
enintään 300 mm, seuraavat: sivuleikkurit, joissa on ham
mastetut leuat (myös ilman putkiotetta), sivuleikkurikärki
pihdit, joissa on hammastetut leuat, kaasuputkipihdit ja
siirtopihdit, joissa on putkiote (myös kaarevakärkiset)

Teollisuus

A

8203.20.30

lankapihdit, joiden pituus on suurempi kuin 110 mm
mutta enintään 320 mm; sivuleikkurit (ei kuitenkaan vi
puvartiset), joiden pituus on suurempi kuin 110 mm
mutta enintään 250 mm; lukkorengaspihdit (sokkapihdit),
joiden pituus on suurempi kuin 150 mm mutta enintään
250 mm

Teollisuus

A

8203.20.40

säädettävät itselukittuvat pihdit ja kahvat

Teollisuus

A

8203.20.90

muut

Teollisuus

A

8203.30

metallisakset ja niiden kaltaiset työkalut

Teollisuus

A

8203.40

putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pihdit
sekä niiden kaltaiset työkalut

Teollisuus

A

82.04

Käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet (myös mo
menttiavaimet); vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsi
neen:

8204.1

käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet:

8204.11

kiintoavaimet:

8204.11.15

kaksipäiset kiintoavaimet, koko enintään 36 mm; lenkkia
vaimet, koko enintään 36 mm; yhdistetyt linkki- ja kiin
toavaimet, koko enintään 36 mm

Teollisuus

A

8204.11.40

hylsytarvikkeet (esimerkiksi jatkeet, räikkävarret, vintilät,
liukuvat T-vääntimet, kardaaninivelet ja nivelvääntimet),
joiden käyttöpää on suurempi kuin 9 mm mutta enintään
21 mm (lukuun ottamatta momenttiavaimia)

Teollisuus

A

8204.11.90

muut

Teollisuus

A

8204.12

jakoavaimet:

8204.12.10

putkiavaimet (ei kuitenkaan ketjuputkiavaimet)

Teollisuus

A

8204.12.20

jakoavaimet, pituus vähintään 140 mm mutta enintään
310 mm (myös osat, myös valmistetut)

Teollisuus

A

8204.12.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8204.20

vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen:

8204.20.40

käyttöpää vähintään 9 mm mutta enintään 21 mm

Teollisuus

A

8204.20.90

muut

Teollisuus

A

82.05

Muualle kuulumattomat käsityökalut (myös lasinleikkuuti
mantit); puhalluslamput; ruuvipuristimet ja niiden kaltai
set tavarat, muut kuin työstökoneiden tarvikkeet ja osat;
alasimet; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset hiomalait
teet:

8205.10

poraustyökalut ja kierteitystyökalut

Teollisuus

A

8205.20

vasarat ja moukarit:

8205.20.10

teräspäiset vasarat

Teollisuus

A

8205.20.90

muut

Teollisuus

A

8205.30

höylät, taltat, kaivertimet ja niiden kaltaiset puunleikkuu
työkalut

Teollisuus

A

8205.40

ruuvitaltat:

8205.40.10

ristipääruuvitaltat (ei kuitenkaan räikän avulla käytettävät
ruuvitaltat tai ruuvitaltat, joissa on ruuvinpidike)

Teollisuus

A

8205.40.20

uraruuvitaltat, kärjen leveys vähintään 3 mm mutta enin
tään 9,5 mm (ei kuitenkaan räikän avulla käytettävät ruu
vitaltat tai ruuvitaltat, joissa on ruuvinpidike)

Teollisuus

A

8205.40.40

ruuvitalttasarjat, joissa on vähintään yksi ristipääruuvi
taltta tai yksi uraruuvitaltta, jonka kärjen leveys on vähin
tään 3 mm mutta enintään 9,5 mm

Teollisuus

A

8205.40.90

muut

Teollisuus

A

8205.5

muut käsityökalut (myös lasinleikkuutimantit):

8205.51

taloustyökalut

Teollisuus

A

8205.59

muut:

8205.59.05

niittausvälineet sokkoniittausta varten; tiilitaltat; kylmätal
tat; meistit; talttapuukot; juotoskolvit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8205.59.90

muut

Teollisuus

A

8205.60

puhalluslamput

Teollisuus

A

8205.70

ruuvipuristimet ja niiden kaltaiset tavarat:

8205.70.10

ruuvipenkit ja -puristimet (ei kuitenkaan pöytä-, jalka-,
putki- ja kääntyvät ruuvipuristimet, jotka eivät ole ruuvi
puristimia, joissa on irrotettava kääntöalusta)

Teollisuus

A

8205.70.20

puristimet ja pidikkeet puuntyöstöä varten

Teollisuus

A

8205.70.30

itselukittuvat hitsauspuristimet; itselukittuvat C-puristimet

Teollisuus

A

8205.70.90

muut

Teollisuus

A

8205.90

muut, myös sarjat, joissa on kahteen tai useampaan edellä
mainittuun alanimikkeeseen kuuluvaa tavaraa

Teollisuus

A

8206.00

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai
useampaan nimikkeistä 82.02–82.05 kuuluvat työkalut

Teollisuus

A

82.07

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai
työstökoneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteit
tämistä, porausta, avartamista, aventamista, jyrsimistä,
sorvaamista tai ruuvinkiertämistä varten), myös metallin
vetolevyt, metallinpuristussuulakkeet sekä työkalut kal
lionporausta tai maankairausta varten

8207.1

työkalut kallionporausta tai maankairausta varten:

8207.13

joissa työtä suorittava osa on kermettiä:

8207.13.25

terät (lukuun ottamatta sellaisia, joiden halkaisija on suu
rempi kuin 100 mm mutta enintään 385 mm ja joissa on
puolipallon muotoisia volframikarbiditeriä, sellaisia, joita
käytetään nousuporauksessa ja kallioporien poratankojen
päissä)

Teollisuus

A

8207.13.90

muut

Teollisuus

A

8207.19

muut, myös osat:

8207.19.10

terien osat (lukuun ottamatta nousuporauksessa käytettä
viä osia ja muita osia, joissa ei ole kermettiä)

Teollisuus

A

8207.19.90

muut

Teollisuus

A

8207.20

metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8207.30

työkalut puristusta tai meistausta varten

8207.40

työkalut kierteittämistä varten:

8207.40.10

kierretapit, seosterästä tai pikaterästä

Teollisuus

A

8207.40.90

muut

Teollisuus

A

8207.50

työkalut porausta varten, ei kuitenkaan kallionporausta
varten

Teollisuus

A

8207.60

työkalut avartamista tai aventamista varten:

8207.60.15

avartimet, kärki volframikarbidia tai pikaterästä

Teollisuus

A

8207.60.90

muut

Teollisuus

A

8207.70

työkalut jyrsimistä varten:

8207.70.15

jyrsimet, kärki volframikarbidia tai pikaterästä

Teollisuus

A

8207.70.90

muut

Teollisuus

A

8207.80

työkalut sorvaamista varten:

8207.80.10

sorvausterät, kärki volframikarbidia

Teollisuus

A

8207.80.90

muut

Teollisuus

A

8207.90

muut vaihdettavat työkalut

Teollisuus

A

82.08

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät:

8208.10

metallintyöstöä varten

Teollisuus

A

8208.20

puuntyöstöä varten

Teollisuus

A

8208.30

keittiökoneita ja -laitteita tai elintarviketeollisuudessa käy
tettäviä koneita varten

Teollisuus

A

8208.40

maatalous-, puutarhanhoito- tai metsätyökoneita varten:

8208.40.10

ruohonleikkurien terät

Teollisuus

A

8208.40.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1639

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

8208.90

muut

8209.00

Laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset asentamattomat
kappaleet työkaluja varten, kermettiä:

8209.00.10

volframikarbidikärjet leikkuuteriin, joita käytetään metal
lin- tai metallikarbidintyöstökoneissa

Teollisuus

A

8209.00.20

muut volframikarbidikärjet

Teollisuus

A

8209.00.90

muut

Teollisuus

A

8210.00

Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset väli
neet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai
tarjoiluun

Teollisuus

A

82.11

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puu
tarhaveitset), nimikkeeseen 82.08 kuulumattomat, ja nii
den terät:

8211.10

erilaisten tavaroiden sarjat:

8211.10.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiassa maataloudessa

Teollisuus

A

8211.10.20

jotka ovat tunnistettavissa yksinomaan tai pääasiassa me
kaanikkojen tai käsityöläisten käytettäviksi, ja veitset mui
hin teollisiin tarkoituksiin

Teollisuus

A

8211.10.30

pöytäveitset, hopeoimattomat, kultaamattomat ja platinoi
mattomat

Teollisuus

A

8211.10.80

muut, hopeoidut, kullatut tai platinoidut

Teollisuus

A

8211.10.90

muut

Teollisuus

A

8211.9

muut:

8211.91

kiinteäteräiset pöytäveitset

Teollisuus

A

8211.92

muut kiinteäteräiset veitset:

8211.92.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiassa maataloudessa

Teollisuus

A

8211.92.20

jotka ovat tunnistettavissa yksinomaan tai pääasiassa me
kaanikkojen tai käsityöläisten käytettäviksi, ja veitset mui
hin teollisiin tarkoituksiin

Teollisuus

A

8211.92.80

muut, hopeoidut, kullatut tai platinoidut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8211.92.90

muut

8211.93

muut kuin kiinteäteräiset veitset:

8211.93.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiassa maataloudessa

Teollisuus

A

8211.93.20

jotka ovat tunnistettavissa yksinomaan tai pääasiassa me
kaanikkojen tai käsityöläisten käytettäviksi, ja veitset mui
hin teollisiin tarkoituksiin

Teollisuus

A

8211.93.25

kääntöveitset, joissa on vähintään viisi lisätyökalua

Teollisuus

A

8211.93.30

muut kääntöveitset, joissa on vähintään yksi terä, jonka
leikkuureuna on vähintään 25 mm mutta enintään
100 mm, hopeoimattomat, kultaamattomat ja platinoi
mattomat

Teollisuus

A

8211.93.80

muut, hopeoidut, kullatut tai platinoidut

Teollisuus

A

8211.93.90

muut

Teollisuus

A

8211.94

terät:

8211.94.10

pöytäveitsiin (ei kuitenkaan leipä-, paisti- ja niidet kaltai
siin veitsiin)

Teollisuus

A

8211.94.90

muut

Teollisuus

A

8211.95

epäjaloa metallia olevat varret:

8211.95.10

pöytäveitsiin, joissa on kiinteä terä, hopeoimattomat, kul
taamattomat ja platinoimattomat

Teollisuus

A

8211.95.30

muihin veitsiin, myös hopeoituihin, kullattuihin tai plati
noituihin

Teollisuus

A

82.12

Partaveitset ja partakoneet sekä niiden terät (myös parta
koneenterien teelmät nauhoina):

8212.10

partaveitset ja partakoneet

Teollisuus

A

8212.20

partakoneenterät, myös partakoneenterien teelmät nau
hoina

Teollisuus

A

8212.90

muut osat

Teollisuus

A

8213.00

Sakset ja niiden terät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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82.14

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

8214.10

paperiveitset, kirjeenavaajat, raapeveitset, kynänteroittimet
ja niiden terät

Teollisuus

A

8214.20

manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kyn
siviilat)

Teollisuus

A

8214.90

muut:

8214.90.10

eläinten keritsemiskoneiden terät

Teollisuus

A

8214.90.20

käsikäyttöisten eläinten keritsemiskoneiden, muiden kuin
sähköisten, osat (ei kuitenkaan terät)

Teollisuus

A

8214.90.90

muut

Teollisuus

A

82.15

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot,
kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keit
tiö- ja ruokailuvälineet:

8215.10

erilaisten tavaroiden sarjat, joissa vähintään yksi esine on
hopeoitu, kullattu tai platinoitu

Teollisuus

A

8215.20

muut erilaisten tavaroiden sarjat

Teollisuus

A

8215.9

muut:

8215.91

hopeoidut, kullatut tai platinoidut

Teollisuus

A

8215.99

muut

Teollisuus

A

83.01

Riippulukot ja muut lukot (avaimella, yhdistelmällä tai
sähköllä toimivat), epäjaloa metallia; näppäinsalvat ja näp
päinsalvoin varustetut kehykset, lukolliset, epäjaloa metal
lia; edellä mainittujen tavaroiden avaimet, epäjaloa metal
lia:

8301.10

riippulukot

Teollisuus

A

8301.20

lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8301.30

lukot, jollaisia käytetään huonekaluissa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8301.40

muut lukot:

8301.40.10

putkiavainlukot, joissa on riippulukon lukitusmekanismi

Teollisuus

A

8301.40.90

muut

Teollisuus

A

8301.50

näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut kehykset, lu
kolliset

Teollisuus

A

8301.60

osat

Teollisuus

A

8301.70

erilliset avaimet

Teollisuus

A

83.02

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat
huonekaluihin, oviin, portaisiin, ikkunoihin, kaihtimiin,
vaununkoreihin, valjasteoksiin, matka-arkkuihin, kirstui
hin, lippaisiin ja niiden kaltaisiin tavaroihin, epäjaloa me
tallia; vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltai
set kiinteät kalusteet, epäjaloa metallia; kääntöpyörät ja
niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors), joiden kiinnitys
runko on epäjaloa metallia; itsetoimivat ovensulkimet,
epäjaloa metallia:

8302.10

saranat

Teollisuus

PM5

8302.20

kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors)

Teollisuus

A

8302.30

muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka so
veltuvat moottoriajoneuvoihin:

8302.30.30

varusteet rautaa, terästä tai kuparia (ei kuitenkaan ikku
noiden avausmekanismit), ikkunoihin, oviin ja ovenkar
meihin

Teollisuus

X

8302.30.90

muut

Teollisuus

PM5

8302.4

muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat:

8302.41

rakennuksiin soveltuvat:

8302.41.10

varusteet rautaa, terästä tai kuparia, jollaisia käytetään
yksinomaan tai pääasiassa ikkunoissa, ovissa ja ovenkar
meissa

Teollisuus

A

8302.41.90

muut

Teollisuus

A

8302.42

muut, huonekaluihin soveltuvat:

8302.42.10

varusteet rautaa, terästä tai kuparia, jollaisia käytetään
yksinomaan tai pääasiassa ovissa ja ovenkarmeissa

Teollisuus

A

8302.42.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8302.49

muut

Teollisuus

A

8302.50

vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset
kiinteät kalusteet

Teollisuus

A

8302.60

itsetoimivat ovensulkimet

Teollisuus

A

8303.00

Panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit, kassa
holvien ovet ja tallelokerot, kassa- ja asiakirjalippaat sekä
niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia:

8303.00.10

kassa- ja asiakirjalippaat sekä niiden kaltaiset tavarat

Teollisuus

A

8303.00.90

muut

Teollisuus

A

8304.00

Asiakirjakaapit, kortistokaapit, lomakelaatikot, käsikirjoi
tustuet, kynäkaukalot, leimasintelineet ja niiden kaltaiset
toimistotarvikkeet, epäjaloa metallia, muut kuin nimik
keen 94.03 toimistohuonekalut

Teollisuus

A

83.05

Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, kirjeenpitimet,
kulmaliittimet, paperipuristimet ja -liittimet, korttiratsas
tajat ja niiden kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa metal
lia; nitomaniitit kaistaleina (esim. toimistoihin, verhoiluun
tai pakkaamiseen soveltuvat), epäjaloa metallia:

8305.10

irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit

Teollisuus

A

8305.20

nitomaniitit kaistaleina

Teollisuus

A

8305.90

muut, myös osat

Teollisuus

A

83.06

Soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tava
rat, muut kuin sähköllä toimivat, epäjaloa metallia; pie
noispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia; va
lokuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset kehyk
set, epäjaloa metallia; peilit, epäjaloa metallia:

8306.10

soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tava
rat

Teollisuus

A

8306.2

pienoispatsaat ja muut koriste-esineet:

8306.21

hopeoidut, kullatut tai platinoidut

Teollisuus

A

8306.29

muut

Teollisuus

A

8306.30

valokuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset ke
hykset; peilit

Teollisuus

A

83.07

Taipuisat putket ja letkut, epäjaloa metallia, myös jos
niissä on liitos- ja muita osia:

8307.10

rautaa tai terästä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1644

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

Teollisuus

A

8307.90

muuta epäjaloa metallia

83.08

Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset, soljet,
näppäinsoljet, hakaset, silmukat, kengänsirkat, vahvike
renkaat ja niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim.
vaatteisiin, jalkineisiin, suojapeitteisiin, nahkatavaroihin,
matkatarvikkeisiin taikka muiden tavaroiden valmistami
seen tai varustamiseen, epäjaloa metallia; putkiniitit ja
haaraniitit, epäjaloa metallia; helmet ja paljetit, epäjaloa
metallia:

8308.10

hakaset, silmukat, kengänsirkat ja vahvikerenkaat

8308.20

putkiniitit ja haaraniitit:

8308.20.10

sokkoniitit

Teollisuus

A

8308.20.90

muut

Teollisuus

A

8308.90

muut, myös osat:

8308.90.10

näppäinsalvoin varustetut kehykset, käsilaukkuihin

Teollisuus

A

8308.90.20

helmet

Teollisuus

A

8308.90.90

muut

Teollisuus

A

83.09

Tulpat, korkit ja kannet (myös kruunukorkit, kierrekorkit
ja -kannet ja kaatotulpat), pullonkapselit, kierretulpat, tul
pansuojukset, sinetit ja muut pakkaustarvikkeet, epäjaloa
metallia:

8309.10

kruunukorkit

Teollisuus

A

8309.90

muut:

8309.90.05

rautaa tai terästä

Teollisuus

A

8309.90.90

muut

Teollisuus

A

8310.00

Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kilvet, nu
merot, kirjaimet ja muut merkit, epäjaloa metallia, ei kui
tenkaan nimikkeeseen 94.05 kuuluvat

Teollisuus

A

83.11

Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit ja niiden kaltaiset
tavarat, epäjaloa metallia tai metallikarbidia, juotos- tai
hitsausainepäällyksin tai -täyttein, jollaisia käytetään me
tallin tai metallikarbidien juottamiseen tai hitsaamiseen;
lanka ja puikot, yhteenpuristettua epäjaloa metallijauhetta,
metallin ruiskuttamiseen käytettävät:

8311.10

päällystetyt elektrodit, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen:

8311.10.10

sydän pehmeää terästä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8311.10.90

muut

Teollisuus

A

8311.20

täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen

Teollisuus

A

8311.30

päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metallia, liekki
juottamiseen tai -hitsaamiseen:

8311.30.10

hitsauselektrodit, sydän pehmeää terästä

Teollisuus

A

8311.30.90

muut

Teollisuus

A

8311.90

muut:

8311.90.10

hitsauselektrodit, sydän pehmeää terästä

Teollisuus

A

8311.90.90

muut

Teollisuus

A

84.01

Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät poltto
aine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottami
seen:

8401.10

ydinreaktorit

Teollisuus

A

8401.20

koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä niiden
osat

Teollisuus

A

8401.30

säteilyttämättömät polttoaine-elementit

Teollisuus

A

8401.40

ydinreaktoreiden osat

Teollisuus

A

84.02

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin kes
kuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matala
paineista höyryä); kuumavesikattilat:

8402.1

höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet:

8402.11

vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on suurempi
kuin 45 t/h

Teollisuus

A

8402.12

vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on enintään
45 t/h

Teollisuus

A

8402.19

muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridikat
tilat

Teollisuus

A

8402.20

kuumavesikattilat

Teollisuus

A

8402.90

osat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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84.03

Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 84.02
kuuluvat:

8403.10

kattilat

Teollisuus

A

8403.90

osat

Teollisuus

A

84.04

Nimikkeiden 84.02 ja 84.03 höyrynkehittimien ja katti
loiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noen
poistolaitteet ja savukaasun palautuslaitteet); höyrykonei
den lauhduttimet:

8404.10

nimikkeiden 84.02 ja 84.03 höyrynkehittimien ja kattiloi
den apulaitteet

Teollisuus

A

8404.20

höyrykoneiden lauhduttimet

Teollisuus

A

8404.90

osat

Teollisuus

A

84.05

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puh
distimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltai
set vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös
puhdistimineen:

8405.10

generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puh
distimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltai
set vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös
puhdistimineen

Teollisuus

A

8405.90

osat

Teollisuus

A

84.06

Höyryturbiinit:

8406.10

turbiinit alusten kuljettamiseen

Teollisuus

A

8406.8

muut turbiinit:

8406.81

teho suurempi kuin 40 MW

Teollisuus

A

8406.82

teho enintään 40 MW

Teollisuus

A

8406.90

osat

Teollisuus

A

84.07

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit:

8407.10

ilma-alusten moottorit

Teollisuus

A

8407.2

moottorit alusten kuljettamiseen:

8407.21

perämoottorit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

8407.29

muut

8407.3

iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajo
neuvojen kuljettamiseen:

8407.31

iskutilavuus enintään 50 cm3

Teollisuus

A

8407.32

iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3 mutta enintään
250 cm3

Teollisuus

A

8407.33

iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta enintään
1 000 cm3

Teollisuus

A

8407.34

iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3

Teollisuus

A

8407.90

muut moottorit

Teollisuus

A

84.08

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidiesel
moottorit):

8408.10

moottorit alusten kuljettamiseen

Teollisuus

A

8408.20

moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen
käyttömoottoreina

Teollisuus

A

8408.90

muut moottorit:

8408.90.65

kiinteästi asennetut moottorit, nelitahti, vapaasti hengit
tävä, iskutilavuus vähintään 300 cm3 mutta enintään
4 000 cm3 (lukuun ottamatta sellaisia, jotka ovat tunnis
tettavissa käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tiejy
rissä)

Teollisuus

A

8408.90.90

muut

Teollisuus

A

84.09

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeen 84.07 tai 84.08 moottoreissa:

8409.10

ilma-alusten moottorien osat

Teollisuus

A

8409.9

muut:

8409.91

jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallises
ti kipinäsytytteisissä mäntämoottoreissa:

8409.91.27

männät, myös männäntapeilla, männänrenkailla ja sylinte
riputkilla varustetut, moottoriajoneuvojen moottoreihin

Teollisuus

PM5

8409.91.37

männäntapit (ei kuitenkaan moottoripyörien moottorei
hin tarkoitetut)

Teollisuus

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Moottorit osittain
2
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8409.91.40

imu- ja pakoventtiilit, pään halkaisija enintään 80 mm

Teollisuus

X

8409.91.60

jäähdyttimet

Teollisuus

A

8409.91.90

muut

Teollisuus

A

8409.99

muut:

8409.99.30

männät, ulkohalkaisija enintään 155 mm, myös männän
tapeilla, männänrenkailla ja sylinteriputkilla varustetut,
moottoriajoneuvojen moottoreihin

Teollisuus

A

8409.99.60

jäähdyttimet

Teollisuus

A

8409.99.90

muut

Teollisuus

A

84.10

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden säätimet:

8410.1

hydrauliset turbiinit ja vesipyörät:

8410.11

teho enintään 1 000 kW

Teollisuus

A

8410.12

teho suurempi
10 000 kW

Teollisuus

A

8410.13

teho suurempi kuin 10 000 kW

Teollisuus

A

8410.90

osat, myös säätimet

Teollisuus

A

84.11

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut
kaasuturbiinit:

8411.1

suihkuturbiinimoottorit:

8411.11

työntövoima enintään 25 kN

Teollisuus

A

8411.12

työntövoima suurempi kuin 25 kN

Teollisuus

A

8411.2

potkuriturbiinimoottorit:

8411.21

teho enintään 1 100 kW

Teollisuus

A

8411.22

teho suurempi kuin 1 100 kW

Teollisuus

A

8411.8

muut kaasuturbiinit:

8411.81

teho enintään 5 000 kW

Teollisuus

A

kuin

1 000

kW

mutta

enintään

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8411.82

teho suurempi kuin 5 000 kW

8411.9

osat:

8411.91

suihkuturbiinimoottorien tai potkuriturbiinimoottorien

Teollisuus

A

8411.99

muut

Teollisuus

A

84.12

Muut voimakoneet ja moottorit:

8412.10

reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiinimoottorit

Teollisuus

A

8412.2

hydrauliset voimakoneet ja moottorit:

8412.21

lineaarisesti toimivat (sylinterit)

Teollisuus

A

8412.29

muut

Teollisuus

A

8412.3

pneumaattiset voimakoneet ja moottorit:

8412.31

lineaarisesti toimivat (sylinterit)

Teollisuus

A

8412.39

muut

Teollisuus

A

8412.80

muut:

8412.80.10

tuuliturbiinien generaattorit

Teollisuus

A

8412.80.90

muut

Teollisuus

A

8412.90

osat

Teollisuus

A

84.13

Nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit:

8413.1

pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi
mittauslaitteet:

8413.11

poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollaisia käytetään
huoltoasemilla ja autokorjaamoissa

Teollisuus

A

8413.19

muut

Teollisuus

A

8413.20

käsipumput, muut kuin alanimikkeeseen 8413.11 tai
8413.19 kuuluvat

Teollisuus

A

8413.30

polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntä
polttomoottoreita varten

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8413.40

betonipumput

Teollisuus

A

8413.50

muut jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput

Teollisuus

A

8413.60

muut pyörivät syrjäytyspumput

Teollisuus

A

8413.70

muut keskipakopumput:

8413.70.25

uppopumput

Teollisuus

A

8413.70.90

muut

Teollisuus

A

8413.8

muut pumput; neste-elevaattorit:

8413.81

pumput

Teollisuus

A

8413.82

neste-elevaattorit

Teollisuus

A

8413.9

osat:

8413.91

pumppujen

Teollisuus

A

8413.92

neste-elevaattorien

Teollisuus

A

84.14

Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit
sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänra
kennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet:

8414.10

tyhjiöpumput

Teollisuus

A

8414.20

käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput

Teollisuus

A

8414.30

kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa

Teollisuus

A

8414.40

pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit

Teollisuus

A

8414.5

tuulettimet:

8414.51

pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa
on teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkö
moottori

Teollisuus

A

8414.59

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8414.60

kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus on enin
tään 120 cm:

8414.60.20

kotitaloustyyppiset

Teollisuus

A

8414.60.90

muut

Teollisuus

A

8414.80

muut

Teollisuus

A

8414.90

osat:

8414.90.70

tuulettimiin (ei kuitenkaan tuulettimiin, jotka ovat tunnis
tettavissa käytettäviksi moottoriajoneuvojen moottoreissa)

Teollisuus

A

8414.90.90

muut

Teollisuus

A

84.15

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet
lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmas
tointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen:

8415.10

ikkunaan tai seinään asennettavat ja niiden kaltaiset lait
teet, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yk
siköistä koostuvat (”split-system”):

8415.10.10

jollaisia käytetään rakennuksia varten, kompressorilla toi
mivat, nimellinen jäähdytysteho enintään 8,8 kW

Teollisuus

A

8415.10.20

jollaisia käytetään rakennuksia varten, muut kuin kom
pressorilla toimivat, nimellinen jäähdytysteho enintään
8,8 kW

Teollisuus

A

8415.10.50

muut, kompressorilla toimivat, nimellinen jäähdytysteho
enintään 8,8 kW

Teollisuus

A

8415.10.90

muut

Teollisuus

A

8415.20

jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ihmisiä varten

Teollisuus

A

8415.8

muut:

8415.81

joissa on jäähdytysyksikkö ja venttiili jäähdytys/lämmitys
kierron kääntämiseksi päinvastaiseksi (vaihtuvasuuntainen
lämpöpumppu):

8415.81.10

jollaisia käytetään rakennuksia varten, nimellinen jäähdy
tysteho enintään 8,8 kW

Teollisuus

A

8415.81.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

8415.82

muut, joissa on jäähdytysyksikkö:

8415.82.10

jollaisia käytetään rakennuksia varten, nimellinen jäähdy
tysteho enintään 8,8 kW

Teollisuus

A

8415.82.90

muut

Teollisuus

A

8415.83

joissa ei ole jäähdytysyksikköä:

8415.83.10

jollaisia käytetään rakennuksia varten, nimellinen jäähdy
tysteho enintään 8,8 kW

Teollisuus

A

8415.83.90

muut

Teollisuus

A

8415.90

osat:

8415.90.05

sisäyksiköt ja ulkoyksiköt alanimikkeiden 8415.10.10 ja
8415.10.20 laitteita varten

Teollisuus

A

8415.90.20

muut osat, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksin
omaan tai pääasiassa alanimikkeen 8415.10 kompresso
rilla toimivissa laitteissa, joiden nimellinen jäähdytysteho
on enintään 8,8 kW

Teollisuus

A

8415.90.90

muut

Teollisuus

A

84.16

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta, jauhemaista
kiinteää polttoainetta tai kaasua varten; mekaaniset polt
toaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja
mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset lait
teet:

8416.10

tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta varten

Teollisuus

A

8416.20

muut tulipesänpolttimet, myös yhdistelmäpolttimet

Teollisuus

A

8416.30

mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden me
kaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä nii
den kaltaiset laitteet

Teollisuus

A

8416.90

osat

Teollisuus

A

84.17

Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit (insine
raattorit), muut kuin sähköllä toimivat:

8417.10

uunit malmien, pyriittien tai metallien pasuttamista, sula
tusta tai muuta lämpökäsittelyä varten

Teollisuus

A

8417.20

leivinuunit, myös keksiuunit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8417.80

muut

Teollisuus

A

8417.90

osat

Teollisuus

A

84.18

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslait
teet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpum
put, muut kuin nimikkeen 84.15 ilmastointilaitteet:

8418.10

jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet

Teollisuus

A

8418.2

taloustyyppiset jääkaapit:

8418.21

kompressorijääkaapit

Teollisuus

A

8418.29

muut

Teollisuus

A

8418.30

säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 800 l:

8418.30.10

joissa jonkin seinän paksuus on suurempi kuin 110 mm
ja joka pystyy säilyttämään alle – 50 °C:n lämpötilan

Teollisuus

A

8418.30.90

muut

Teollisuus

A

8418.40

kaappipakastimet, vetoisuus enintään 900 l:

8418.40.10

joissa jonkin seinän paksuus on suurempi kuin 110 mm
ja joka pystyy säilyttämään alle – 50 °C:n lämpötiloja

Teollisuus

A

8418.40.90

muut

Teollisuus

A

8418.50

muut tuotteiden varastointiin tai näytteillepanoon käytet
tävät huonekalut (säiliöt, kaapit, tiskit, altaat, lasikot ja nii
den kaltaiset huonekalut), joissa on jäähdytys- tai jäädy
tyslaitteet

Teollisuus

A

8418.6

muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot; lämpö
pumput:

8418.61

lämpöpumput, ei kuitenkaan nimikkeen 84.15 ilmastoin
tilaitteet

8418.61.10

kotitalousjääkaappeihin tai -pakastimiin soveltuvat

Teollisuus

A

8418.61.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8418.69

muut:

8418.69.10

kotitalousjääkaappeihin tai -pakastimiin soveltuvat

Teollisuus

A

8418.69.90

muut

Teollisuus

A

8418.9

osat:

8418.91

huonekalut, jotka ovat tarkoitetut jäähdytys- tai jäädytys
laitteita varten:

8418.91.10

kotitalousjääkaappeja tai -pakastimia varten

Teollisuus

A

8418.91.20

näytteille asetettavia tiskejä, altaita, lasikkoja ja niiden kal
taisia varten

Teollisuus

A

8418.91.90

muut

Teollisuus

A

8418.99

muut:

8418.99.10

yhteen liitetyistä alumiinilevyistä valmistetut paneelit,
joissa on haihdutuskanavat, muut kuin rei'itetyt tai leika
tut, ilman kupari- tai alumiiniputkia

Teollisuus

A

8418.99.20

muut, kotitalousjääkaappeja tai -pakastimia varten

Teollisuus

A

8418.99.30

muut, näytteille asetettavia tiskejä, altaita, lasikkoja ja nii
den kaltaisia varten

Teollisuus

A

8418.99.40

muut haihduttimet ja kondensaattorit

Teollisuus

X

8418.99.90

muut

Teollisuus

A

84.19

Koneet ja laitteet, myös sähköllä kuumennettavat (muut
kuin uunit ja muut nimikkeen 85.14 laitteet), aineiden kä
sittelyä varten lämpötilan muutoksen käsittävällä menette
lyllä, kuten kuumentamalla, keittämällä, paahtamalla, tis
laamalla, rektifioimalla, steriloimalla, pastöroimalla, höy
ryttämällä, kuivaamalla, haihduttamalla, höyrystämällä,
tiivistämällä tai jäähdyttämällä, muut kuin kotitalouksissa
käytettävät koneet ja laitteet; vedenkuumennuslaitteet ja
kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä toimivat:

8419.1

vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut
kuin sähköllä toimivat:

8419.11

kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet:

8419.11.10

kotitaloustyyppiset

Teollisuus

A

8419.11.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8419.19

muut:

8419.19.10

kotitaloustyyppiset

Teollisuus

A

8419.19.90

muut

Teollisuus

A

8419.20

sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai laborato
riokäyttöön

Teollisuus

A

8419.3

kuivauskoneet ja -laitteet:

8419.31

maataloustuotteita varten

Teollisuus

A

8419.32

puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia varten

Teollisuus

A

8419.39

muut

Teollisuus

A

8419.40

tislaus- tai rektifioimislaitteet

Teollisuus

A

8419.50

lämmönsiirtimet

Teollisuus

A

8419.60

ilman tai muun kaasun nesteytyslaitteet

Teollisuus

A

8419.8

muut koneet ja laitteet:

8419.81

kuumien juomien valmistukseen tai ruoan valmistukseen
tai lämmittämiseen

Teollisuus

A

8419.89

muut

Teollisuus

A

8419.90

osat:

8419.90.10

kotitalouksien vedenkuumennuslaitteet ja kuumanveden
varaajat

Teollisuus

A

8419.90.90

muut

Teollisuus

A

84.20

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metal
lin tai lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat:

8420.10

kalanterikoneet ja muut valssauskoneet

Teollisuus

A

8420.9

osat:

8420.91

telat

Teollisuus

A

8420.99

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

84.21

Lingot, myös kuivauslingot; nesteiden tai kaasujen suoda
tus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet:

8421.1

lingot, myös kuivauslingot:

8421.11

kermaseparaattorit

8421.12

pyykinkuivauslingot:

8421.12.20

täyttökapasiteetti enintään 7 kg kuivapainona (ei kuiten
kaan kolikoilla toimivat)

Teollisuus

A

8421.12.90

muut

Teollisuus

A

8421.19

muut

Teollisuus

A

8421.2

nesteiden suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet:

8421.21

veden suodatukseen tai puhdistukseen

Teollisuus

A

8421.22

muiden juomien kuin veden suodatukseen tai puhdistuk
seen

Teollisuus

A

8421.23

öljyn- tai bensiinin suodattimet polttomoottoreita varten:

8421.23.30

moottoriajoneuvojen moottoreissa (myös moottoripyö
rien moottoreissa) käytettäviksi soveltuvat

Teollisuus

X

8421.23.90

muut

Teollisuus

A

8421.29

muut

Teollisuus

A

8421.3

kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet:

8421.31

imuilman suodattimet polttomoottoreita varten:

8421.31.10

ilmansuodattimet, joissa on vähintään 6 suodatinputkea

Teollisuus

A

8421.31.20

suurtehoiset kuivat ilmansuodattimet, ilman suodatinele
menttejä, esipuhdistimella varustetut

Teollisuus

A

8421.31.50

muut, moottoriajoneuvojen moottoreissa (myös moottori
pyörien moottoreissa) käytettäviksi soveltuvat

Teollisuus

X

8421.31.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8421.39

muut:

8421.39.20

suodatuslaitteet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen
ilmastointijärjestelmissä

Teollisuus

A

8421.39.30

katalysaattorit, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8421.39.90

muut

Teollisuus

A

8421.9

osat:

8421.91

linkojen, myös kuivauslinkojen:

8421.91.20

pyykinkuivauslinkoihin, joiden täyttökapasiteetti on enin
tään 7 kg kuivapainona

Teollisuus

A

8421.91.90

muut

Teollisuus

A

8421.99

muut:

8421.99.66

suodattimiin, jotka soveltuvat käytettäviksi moottoriajo
neuvojen moottoreissa (myös moottoripyörien mootto
reissa)

Teollisuus

X

8421.99.90

muut

Teollisuus

A

84.22

Astianpesukoneet; koneet ja laitteet pullojen tai muiden
pakkausastioiden puhdistamista tai kuivaamista varten;
koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien,
säkkien tai muiden tavaranpäällysten täyttämistä, sulke
mista tai nimilapulla varustamista varten; koneet ja laitteet
pullojen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten tava
ranpäällysten kapseloimista varten; muut pakkaus- tai
käärimiskoneet ja -laitteet (myös kutistepakkauskoneet ja
-laitteet); juomien hiilihapottamiskoneet ja -laitteet:

8422.1

astianpesukoneet:

8422.11

taloustyyppiset

Teollisuus

A

8422.19

muut

Teollisuus

A

8422.20

koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden puhdista
mista tai kuivaamista varten

Teollisuus

A

8422.30

koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien,
säkkien tai muiden tavaranpäällysten täyttämistä, sulke
mista tai nimilapulla varustamista varten; koneet ja laitteet
pullojen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten tava
ranpäällysten kapseloimista varten; juomien hiilihapotta
miskoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8422.40

muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet (myös kutis
tepakkauskoneet ja -laitteet)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8422.90

osat

84.23

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa'at, joiden herkkyys on
vähintään 0,05 g), myös painon perusteella toimivat
lasku- tai tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset
punnukset:

8423.10

henkilövaa'at, myös vauvanvaa'at; talousvaa'at

Teollisuus

A

8423.20

vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa punnitusta
varten

Teollisuus

A

8423.30

vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat ennalta mää
rätyn määrän tavaraa säkkeihin tai säiliöihin, myös astia
vaa'at

Teollisuus

A

8423.8

muut punnituslaitteet:

8423.81

kuormitusraja enintään 30 kg

Teollisuus

A

8423.82

kuormitusraja suurempi kuin 30 kg mutta enintään
5 000 kg

Teollisuus

A

8423.89

muut

Teollisuus

A

8423.90

punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; punnituslaittei
den osat

Teollisuus

A

84.24

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai su
mutuslaitteet (myös käsikäyttöiset); tulensammuttimet,
myös panostetut; ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet;
höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset
suihkutuskoneet:

8424.10

tulensammuttimet, myös panostetut

Teollisuus

A

8424.20

ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet

Teollisuus

A

8424.30

höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset
suihkutuskoneet

Teollisuus

A

8424.8

muut laitteet:

8424.81

maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät

Teollisuus

A

8424.89

muut

Teollisuus

A

8424.90

osat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

84.25

Taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin kippi
kauhavintturit; nostoruuvit ja väkivivut:

8425.1

taljat ja muut väkipyörästöt:

8425.11

sähkömoottorikäyttöiset

Teollisuus

A

8425.19

muut

Teollisuus

A

8425.3

vintturit:

8425.31

sähkömoottorikäyttöiset:

8425.31.10

valaanpyynti- tai troolivintturit

Teollisuus

A

8425.31.90

muut

Teollisuus

A

8425.39

muut:

8425.39.10

valaanpyynti- tai troolivintturit

Teollisuus

A

8425.39.90

muut

Teollisuus

A

8425.4

nostoruuvit ja väkivivut; ajoneuvojen nostolaitteet:

8425.41

kiinteät nostolavat, jollaisia käytetään autokorjaamoissa

Teollisuus

A

8425.42

muut nostoruuvit ja väkivivut, hydrauliset:

8425.42.10

hallinosturit, nostokyky enintään 11 t

Teollisuus

A

8425.42.20

muut hallinosturit

Teollisuus

A

8425.42.25

pullonosturit, nostokyky enintään 90,7 t

Teollisuus

6%

Moottori 3

8425.42.30

muut tunkit, käsikäyttöiset, nostokyky enintään 90,7 t

Teollisuus

6%

Moottori 3

8425.42.35

4-pilarinostimet, nostokyky enintään 3,5 t

Teollisuus

A

8425.42.40

muut tunkit

Teollisuus

A

8425.42.50

muut väkivivut

Teollisuus

A

8425.42.90

muut

Teollisuus

A
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8425.49

muut:

8425.49.10

hallinosturit

Teollisuus

A

8425.49.15

tunkit, mekaaniset, käsikäyttöiset, suurin nostokorkeus vä
hintään 800 mm (lukuun ottamatta hallinostureita)

Teollisuus

A

8425.49.25

muut mekaaniset tunkit, käsikäyttöiset, nostokyky enin
tään 90,7 t

Teollisuus

A

8425.49.30

muut tunkit

Teollisuus

A

8425.49.90

muut

Teollisuus

A

84.26

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit;
liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit:

8426.1

traverssinosturit, siirtonosturit, telinenosturit, siltanostu
rit, liikkuvat portaalinosturit ja haaratrukit:

8426.11

kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit

Teollisuus

A

8426.12

haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit

Teollisuus

A

8426.19

muut

Teollisuus

A

8426.20

torninosturit

Teollisuus

A

8426.30

portaalikääntönosturit

Teollisuus

A

8426.4

muut koneet, itseliikkuvat:

8426.41

kumipyöräiset:

8426.41.10

nosturitrukit, konttien käsittelyyn suunnitellut

Teollisuus

A

8426.41.90

muut

Teollisuus

A

8426.49

muut

Teollisuus

A

8426.9

muut koneet:

8426.91

jotka on suunniteltu asennettaviksi maantiekulkuneuvoi
hin

Teollisuus

A

8426.99

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

84.27

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittely
laitteet:

8427.10

sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit

8427.20

muut itseliikkuvat trukit:

8427.20.30

puomilla varustettu kurottaja konttien käsittelyyn, paino
enintään 6 000 kg

Teollisuus

A

8427.20.40

muut haarukkatrukit, paino enintään 10 000 kg

Teollisuus

A

8427.20.50

muut haarukkatrukit, paino suurempi kuin 10 000 kg

Teollisuus

A

8427.20.90

muut

Teollisuus

A

8427.90

muut trukit:

8427.90.20

käsikäyttöiset haarukkatrukit

Teollisuus

A

8427.90.90

muut

Teollisuus

A

84.28

Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -lait
teet (esim. hissit, liukuportaat, kuljettimet ja ilmaköysira
dat):

8428.10

hissit ja kippikauhavintturit

Teollisuus

A

8428.20

pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet

Teollisuus

A

8428.3

muut jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita
tai aineita varten:

8428.31

erityisesti maan alla käytettäväksi suunnitellut

Teollisuus

A

8428.32

muut, kauhatyyppiset

Teollisuus

A

8428.33

muut, hihnatyyppiset

Teollisuus

A

8428.39

muut

Teollisuus

A

8428.40

liukuportaat ja liukukäytävät

Teollisuus

A

8428.60

ilmaköysiradat ja hiihtohissit; kiskoköysiradan vetomeka
nismit

Teollisuus

A

8428.90

muut koneet ja laitteet:

8428.90.10

nostolavat ja kauhanostimet ylhäällä tehtäviä huoltotoi
mia varten, ajoneuvoon asennettaviksi suunnitellut, toi
mintakorkeus enintään 20 m maasta lavan tai kauhan
pohjaan mitattuna

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8428.90.90

muut

84.29

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit),
tiehöylät, raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaa
jat, maantiivistyskoneet ja tiejyrät:

8429.1

puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit):

8429.11

telaketjuilla varustetut

Teollisuus

A

8429.19

muut

Teollisuus

A

8429.20

tiehöylät

Teollisuus

A

8429.30

raappauskoneet

Teollisuus

A

8429.40

maantiivistyskoneet ja tiejyrät

Teollisuus

A

8429.5

kaivinkoneet ja kauhakuormaajat:

8429.51

etukuormaajat:

8429.51.20

telaketjuttomat, joissa on mäntäpolttomoottori, paino vä
hintään 3 000 kg mutta enintään 30 000 kg (lukuun ot
tamatta sellaisia, jotka on erityisesti suunniteltu käytettä
viksi kaivoksissa)

Teollisuus

A

8429.51.90

muut

Teollisuus

A

8429.52

koneet, joiden ylärakenne kääntyy 360°

Teollisuus

A

8429.59

muut

Teollisuus

A

84.30

Muut maan, kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, ta
soitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhintatai porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetä
jät; lumiaurat ja lumilingot:

8430.10

paalujuntat ja paalunylösvetäjät

Teollisuus

A

8430.20

lumiaurat ja lumilingot

Teollisuus

A

8430.3

hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet:

8430.31

itseliikkuvat

Teollisuus

A

8430.39

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8430.4

muut porauskoneet ja -laitteet, myös syväporausta varten:

8430.41

itseliikkuvat

Teollisuus

A

8430.49

muut

Teollisuus

A

8430.50

muut koneet ja laitteet, itseliikkuvat

Teollisuus

A

8430.6

muut koneet ja laitteet, muut kuin itseliikkuvat:

8430.61

junttaus- tai tiivistyskoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8430.69

muut

Teollisuus

A

84.31

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeiden 84.25–84.30 koneissa ja laitteissa:

8431.10

nimikkeen 84.25 koneiden ja laitteiden osat:

8431.10.05

kolmoishammaspyöräketjutaljat

Teollisuus

A

8431.10.10

hydrauliset hallinosturit, nostokyky enintään 11 t

Teollisuus

A

8431.10.25

muut hydrauliset tunkit, käsikäyttöiset, nostokyky enin
tään 90,7 t (lukuun ottamatta hallinostureita)

Teollisuus

6%

Moottori 3

8431.10.30

muut mekaaniset tunkit, käsikäyttöiset, nostokyky enin
tään 90,7 t (lukuun ottamatta hallinostureita)

Teollisuus

6%

Moottori 3

8431.10.90

muut

Teollisuus

A

8431.20

nimikkeen 84.27 koneiden ja laitteiden osat:

8431.20.10

jäähdyttimet

Teollisuus

A

8431.20.90

muut

Teollisuus

A

8431.3

nimikkeen 84.28 koneiden ja laitteiden osat:

8431.31

hissien, kippikauhavintturien ja liukuportaiden osat

Teollisuus

A

8431.39

muut

Teollisuus

A
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8431.4

nimikkeiden 84.26, 84.29 ja 84.30 koneiden ja laitteiden
osat:

8431.41

kauhat, myös kahmaisukauhat, ja tarttuimet

Teollisuus

A

8431.42

puskutraktorien puskulevyt

Teollisuus

A

8431.43

alanimikkeiden 8430.41 ja 8430.49 porauskoneiden ja
-laitteiden osat

Teollisuus

A

8431.49

muut:

8431.49.60

jäähdyttimet

Teollisuus

A

8431.49.90

muut

Teollisuus

A

84.32

Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja
-laitteet maan muokkaamista tai viljelyä varten; nur
mikko- tai urheilukenttäjyrät:

8432.10

aurat

Teollisuus

A

8432.2

äkeet, myös juuriäkeet, kultivaattorit, rikkaruohoharat ja
konekuokat:

8432.21

lautasäkeet

Teollisuus

A

8432.29

muut

Teollisuus

A

8432.30

kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet

Teollisuus

A

8432.40

lannan- tai lannoitteenlevittimet

Teollisuus

A

8432.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8432.90

osat

Teollisuus

A

84.33

Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös olki- tai
rehupaalaimet; ruohonleikkuu- tai niittokoneet; munien,
hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai
lajittelukoneet, muut kuin nimikkeen 84.37 koneet ja lait
teet:

8433.1

ruohonleikkuukoneet:

8433.11

moottorikäyttöiset, joissa leikkuulaite pyörii vaakatasossa:

8433.11.10

leikkuuleveys enintään 470 mm

Teollisuus

A

8433.11.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8433.19

muut:

8433.19.10

leikkuuleveys enintään 460 mm

Teollisuus

A

8433.19.90

muut

Teollisuus

A

8433.20

niittokoneet, myös traktoreihin asennettaviksi tarkoitetut

Teollisuus

A

8433.30

muut heinäntekokoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8433.40

olki- tai rehupaalaimet, myös kokoojapaalaimet

Teollisuus

A

8433.5

muut sadonkorjuukoneet ja -laitteet; puimakoneet ja -lait
teet:

8433.51

leikkuupuimurit

Teollisuus

A

8433.52

muut puimakoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8433.53

juuri- tai mukulakasvien nostokoneet

Teollisuus

A

8433.59

muut

Teollisuus

A

8433.60

munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puh
distus- tai lajittelukoneet

Teollisuus

A

8433.90

osat

Teollisuus

A

84.34

Lypsykoneet sekä meijerikoneet ja -laitteet:

8434.10

lypsykoneet

Teollisuus

A

8434.20

meijerikoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8434.90

osat

Teollisuus

A

84.35

Puristimet, murskaimet ja niiden kaltaiset koneet ja lait
teet, joita käytetään viinin, siiderin, hedelmämehun tai nii
den kaltaisten juomien valmistuksessa:

8435.10

koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8435.90

osat

Teollisuus

A

84.36

Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipi
karjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, myös
mekaanisin tai lämpölaittein varustetut idätyslaitteet; hau
tomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten:

8436.10

rehunvalmistuskoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8436.2

siipikarjanhoitokoneet ja -laitteet; hautomalaitteet ja läm
pökaapit siipikarjanhoitoa varten:

8436.21

hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten

Teollisuus

A

8436.29

muut

Teollisuus

A

8436.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8436.9

osat:

8436.91

siipikarjanhoitokoneiden ja -laitteiden tai hautomalaittei
den ja lämpökaappien osat

Teollisuus

A

8436.99

muut

Teollisuus

A

84.37

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai la
jittelukoneet ja -laitteet; koneet ja laitteet, joita käytetään
myllyteollisuudessa tai viljan tai kuivan palkoviljan jalos
tuksessa, muut kuin maataloudessa käytettävät:

8437.10

siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajit
telukoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8437.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8437.90

osat

Teollisuus

A

84.38

Muualle tähän ryhmään kuulumattomat koneet ja laitteet
elintarvikkeiden tai juomien teollista valmistusta varten,
muut kuin koneet ja laitteet eläinrasvojen ja -öljyjen tai
kasvirasvojen ja rasvaisten kasviöljyjen erottamista tai val
mistusta varten:

8438.10

leipomokoneet ja -laitteet sekä koneet ja laitteet makaro
nin, spagetin tai niiden kaltaisten tuotteiden valmistusta
varten

Teollisuus

A

8438.20

koneet ja laitteet makeisten, kaakaon tai suklaan valmis
tusta varten

Teollisuus

A

8438.30

sokerinvalmistuskoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8438.40

panimokoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8438.50

koneet ja laitteet lihan tai siipikarjan valmistusta varten

Teollisuus

A

8438.60

koneet ja laitteet hedelmien, pähkinöiden tai kasvisten val
mistusta varten

Teollisuus

A

8438.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8438.90

osat

84.39

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta
selluloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään pa
peria, kartonkia tai pahvia:

8439.10

koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta
selluloosa-aineesta

Teollisuus

A

8439.20

paperin-, kartongin- tai pahvinvalmistuskoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8439.30

paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelykoneet ja -lait
teet

Teollisuus

A

8439.9

osat:

8439.91

koneiden ja laitteiden, joilla valmistetaan massaa kuitui
sesta selluloosa-aineesta

Teollisuus

A

8439.99

muut

Teollisuus

A

84.40

Kirjansitomakoneet ja -laitteet, myös kirjannitomakoneet:

8440.10

koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8440.90

osat

Teollisuus

A

84.41

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin
tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, myös kaikenlaiset
leikkauskoneet:

8441.10

leikkauskoneet

Teollisuus

A

8441.20

koneet ja laitteet pussien, säkkien tai kirjekuorien valmis
tusta varten

Teollisuus

A

8441.30

koneet ja laitteet koteloiden, rasioiden, laatikoiden, put
kien, tynnyreiden ja niiden kaltaisten pakkausten muulla
tavalla kuin muotoonpuristamalla tapahtuvaa valmistusta
varten

Teollisuus

A

8441.40

koneet ja laitteet esineitten muotoonpuristamiseksi pape
rimassasta, paperista, kartongista tai pahvista

Teollisuus

A

8441.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8441.90

osat

Teollisuus

A

84.42

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeiden 84.56–84.65
työstökoneet) painolaattojen, -levyjen tai -sylinterien ja
muiden painokomponenttien käsittelyä tai valmistusta
varten; painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokom
ponentit; painatusta varten valmistetut laatat, levyt sylin
terit ja litografiakivet (esim. tasoitetut, karhennetut tai kiil
lotetut):

8442.30

koneet ja laitteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

8442.40

edellä mainittujen koneiden ja laitteiden osat

Teollisuus

A

8442.50

painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokomponentit;
painatusta varten valmistetut laatat, levyt, sylinterit ja li
tografiakivet (esim.: tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut)

Teollisuus

A

84.43

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa laatto
jen, levyjen sylinterien ja muiden nimikkeeseen 84.42
kuuluvien painokomponenttien avulla; muut kirjoittimet,
kopiokoneet ja telekopiolaitteet (telefaxlaitteet) yhdistet
tyinä tai erillisinä; niiden osat ja tarvikkeet:

8443.1

painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa laatto
jen, levyjen, sylinterien ja muiden nimikkeeseen 84.42
kuuluvien painokomponenttien avulla:

8443.11

offsetpainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat

Teollisuus

A

8443.12

offsetarkkipainokoneet ja -laitteet, toimistotyyppiset
(joissa käytettävän arkin koko on taittamattomana enin
tään 22 × 36 cm)

Teollisuus

A

8443.13

muut offsetpainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8443.14

kohopainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat, ei kuiten
kaan fleksopainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8443.15

kohopainokoneet ja -laitteet, muut kuin rullalta painavat,
ei kuitenkaan fleksopainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8443.16

fleksopainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8443.17

syväpainokoneet ja -laitteet

Teollisuus

A

8443.19

muut

Teollisuus

A

8443.3

muut kirjoittimet, kopiokoneet ja telekopiolaitteet (telefax
laitteet), yhdistettyinä tai erillisinä:

8443.31

koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään kaksi seuraavista
tehtävistä: painaminen, kopiointi ja telekopioiden lähettä
minen; ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsitte
lykoneeseen tai verkkoon

Teollisuus

A

8443.32

muut, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsit
telykoneeseen tai verkkoon:

8443.32.10

kaukokirjoittimet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala
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8443.32.90

muut

Teollisuus

A

8443.39

muut

Teollisuus

A

8443.9

osat ja tarvikkeet:

8443.91

sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet,
joita käytetään painettaessa painolaattojen, -levyjen, -sylin
terien ja muiden nimikkeeseen 84.42 kuuluvien paino
komponenttien avulla

Teollisuus

A

8443.99

muut

Teollisuus

A

8444.00

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista, veny
tystä, teksturoimista tai katkomista varten

Teollisuus

A

84.45

Tekstiilikuitujen käsittelykoneet; kehruu-, kertaus- tai kier
tämiskoneet sekä muut tekstiililankojen valmistuskoneet
ja -laitteet; tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puo
lauskoneet (myös kuteenpuolaajat) sekä koneet tekstiililan
gan käsittelemiseksi nimikkeiden 84.46 ja 84.47 koneita
varten:

8445.1

tekstiilikuitujen käsittelykoneet:

8445.11

karstauskoneet

Teollisuus

A

8445.12

kampauskoneet

Teollisuus

A

8445.13

esikehruukoneet

Teollisuus

A

8445.19

muut

Teollisuus

A

8445.20

kehruukoneet

Teollisuus

A

8445.30

kertaus- tai kiertämiskoneet

Teollisuus

A

8445.40

tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolauskoneet
(myös kuteenpuolaajat)

Teollisuus

A

8445.90

muut

Teollisuus

A

84.46

Kutomakoneet (myös kangaspuut):

8446.10

enintään 30 cm:n levyisten kankaiden kutomiseen

Teollisuus

A

8446.2

suurempien kuin 30 cm:n levyisten kankaiden kutomi
seen, syöstävälliset:

8446.21

kutomakoneet, muut kuin kangaspuut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

8446.29

muut

Teollisuus

A

8446.30

suurempien kuin 30 cm:n levyisten kankaiden kutomi
seen, syöstävättömät

Teollisuus

A

84.47

Neulekoneet, ommelkangaskoneet ja koneet kierrepäällys
tetyn langan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, pu
nosten tai verkon valmistusta varten sekä tuftauskoneet:

8447.1

pyöröneulekoneet:

8447.11

sylinterin läpimitta enintään 165 mm

Teollisuus

A

8447.12

sylinterin läpimitta suurempi kuin 165 mm

Teollisuus

A

8447.20

tasoneulekoneet; ommelkangaskoneet

Teollisuus

A

8447.90

muut

Teollisuus

A

84.48

Nimikkeen 84.44, 84.45, 84.46 tai 84.47 koneiden apu
koneet ja -laitteet (esim. varsi- ja jacquardlaitteet, auto
maattiset langanvartijalaitteet ja syöstävänvaihtolaitteet);
osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksin
omaan tai pääasiallisesti tämän nimikkeen tai nimik
keen 84.44, 84.45, 84.46 tai 84.47 koneissa ja laitteissa
(esim. värttinät ja siipivärttinät, karstakangas, kammat,
puristussuulakkeet, syöstävät, niidet, niisikehykset ja neu
lekoneenneulat):

8448.1

nimikkeen 84.44, 84.45, 84.46 tai 84.47 koneiden apu
koneet ja -laitteet:

8448.11

varsi- ja jacquardlaitteet; näissä käytettävien korttien vä
hentämis-, kopiointi-, lävistys- tai yhteensitomiskoneet

Teollisuus

A

8448.19

muut

Teollisuus

A

8448.20

nimikkeen 84.44 koneiden tai niiden apukoneiden ja -lait
teiden osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

8448.3

nimikkeen 84.45 koneiden tai niiden apukoneiden ja -lait
teiden osat ja tarvikkeet:

8448.31

karstakangas

Teollisuus

A

8448.32

tekstiilikuitujen käsittelykoneiden osat ja tarvikkeet, ei
kuitenkaan karstakangas

Teollisuus

A

8448.33

värttinät, siipivärttinät, kehruurenkaat ja noukat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala
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Teollisuus

A

8448.39

muut

8448.4

kutomakoneiden (myös kangaspuiden) tai niiden apuko
neiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet:

8448.42

kutomakoneiden (myös kangaspuiden) kaiteet, niidet ja
niisikehykset

Teollisuus

A

8448.49

muut

Teollisuus

A

8448.5

nimikkeen 84.47 koneiden tai niiden apukoneiden ja -lait
teiden osat ja tarvikkeet:

8448.51

platinat, neulat ja muut silmukan muodostamiseen käytet
tävät tavarat

Teollisuus

A

8448.59

muut

Teollisuus

A

8449.00

Koneet ja laitteet huovan tai kuitukankaan (metritavaran
tai muotoiltujen kappaleiden) valmistusta tai viimeistystä
varten, myös huopahattukoneet ja -laitteet; hattumuotit

Teollisuus

A

84.50

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, myös ko
neet, jotka sekä pesevät että kuivaavat:

8450.1

koneet, joiden pesuteho on enintään 10 kg kuivapyykkiä:

8450.11

täysautomaattiset koneet

Teollisuus

A

8450.12

muut koneet, joissa on sisäänrakennettu kuivauslinko:

8450.12.30

pesuteho enintään 7 kg kuivapyykkiä

Teollisuus

A

8450.12.90

muut

Teollisuus

A

8450.19

muut

Teollisuus

A

8450.20

koneet, joiden pesuteho on suurempi kuin 10 kg kuiva
pyykkiä:

8450.20.10

ei täysautomaattiset, joissa on sisäänrakennettu kuivaus
linko ja joiden pesuteho on enintään 13 kg

Teollisuus

A

8450.20.90

muut

Teollisuus

A

8450.90

osat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

84.51

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeen 84.50 koneet)
tekstiililankojen, -kankaiden tai valmiiden tekstiilitavaroi
den pesemistä, muuta puhdistamista, vääntämistä, kuivaa
mista, silittämistä, prässäämistä (myös liimaliinaprässit),
valkaisemista, värjäämistä, viimeistystä, päällystämistä tai
kyllästämistä varten sekä koneet, joita käytetään lattian
päällysteiden, kuten linoleumin, valmistuksessa kangastai muun pohjan päällystämiseen massalla; koneet tekstii
likankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leik
kaamista tai pykäreunan tekemistä varten:

8451.10

kuivapesukoneet

8451.2

kuivauskoneet:

8451.21

kuivausteho enintään 10 kg kuivapyykkiä:

8451.21.10

pyykin kuivaamiseen tarkoitetut koneet, joissa on kui
vausrumpu, kuivausteho enintään 7,5 kg (ei kuitenkaan
kolikolla toimivat)

Teollisuus

A

8451.21.20

muut pyykin kuivaamiseen tarkoitetut koneet, kuivaus
teho enintään 7,5 kg (ei kuitenkaan kolikolla toimivat)

Teollisuus

A

8451.21.90

muut

Teollisuus

A

8451.29

muut

Teollisuus

A

8451.30

silitys- ja prässäyskoneet (myös liimaliinaprässit)

Teollisuus

A

8451.40

pesukoneet (muut kuin kuivapesukoneet), valkaisukoneet
ja värjäyskoneet

Teollisuus

A

8451.50

koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, las
kostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten

Teollisuus

A

8451.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8451.90

osat:

8451.90.10

pyykin kuivaamiseen tarkoitettuihin koneisiin, joissa on
kuivausrumpu ja joiden pesuteho on enintään 7,5 kg kui
vapyykkiä

Teollisuus

A

8451.90.90

muut

Teollisuus

A

84.52

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 84.40 kirjannito
makoneet; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut
huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset; ompelukoneen
neulat:

8452.10

kotiompelukoneet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8452.2

muut ompelukoneet:

8452.21

automaattiset

Teollisuus

A

8452.29

muut

Teollisuus

A

8452.30

ompelukoneen neulat

Teollisuus

A

8452.90

huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset ompelukoneita
varten sekä niiden osat; muut ompelukoneiden osat

Teollisuus

A

84.53

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parki
tusta tai muuta käsittelyä varten tai jalkineiden tai muiden
vuota- tai nahkatavaroiden valmistusta tai korjaamista
varten, muut kuin ompelukoneet:

8453.10

koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parki
tusta tai muuta käsittelyä varten

Teollisuus

A

8453.20

koneet ja laitteet jalkineiden valmistusta tai korjaamista
varten

Teollisuus

A

8453.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8453.90

osat

Teollisuus

A

84.54

Konvertterit, valusangot, valukokillit ja valukoneet, jollai
sia käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa:

8454.10

konvertterit

Teollisuus

A

8454.20

valukokillit ja valusangot

Teollisuus

A

8454.30

valukoneet

Teollisuus

A

8454.90

osat

Teollisuus

A

84.55

Metallinvalssaimet ja niiden telat:

8455.10

putkivalssaimet

Teollisuus

A

8455.2

muut valssaimet:

8455.21

kuumavalssaimet tai yhdistetyt kuuma- ja kylmävalssai
met

Teollisuus

A

8455.22

kylmävalssaimet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8455.30

valssaimien telat

Teollisuus

A

8455.90

muut osat

Teollisuus

A

84.56

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta la
ser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, sähkö
purkauksella, sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuih
kulla, ionisäteellä tai plasmakaarella; vesisuihkuleikkaus
koneet:

8456.10

laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä toimivat

Teollisuus

A

8456.20

ultraäänellä toimivat

Teollisuus

A

8456.30

sähköpurkauksella toimivat

Teollisuus

A

8456.90

muut

Teollisuus

A

84.57

Työstökeskukset, yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset
työstöyksiköt) ja moniasemaiset transferkoneet, metallin
työstöön:

8457.10

työstökeskukset

Teollisuus

A

8457.20

yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset työstöyksiköt)

Teollisuus

A

8457.30

moniasemaiset transferkoneet

Teollisuus

A

84.58

Lastuavat sorvit (myös sorvauskeskukset) metallin työs
töön:

8458.1

vaakakaraiset sorvit:

8458.11

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8458.19

muut

Teollisuus

A

8458.9

muut sorvit:

8458.91

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8458.99

muut

Teollisuus

A

84.59

Lastuavat työstökoneet (myös koneet, joissa karapää liik
kuu johteilla (way-type unit head machines)) metallin po
raukseen, avarrukseen, jyrsintään tai kierteitykseen, muut
kuin nimikkeen 84.58 sorvit (myös sorvauskeskukset):

8459.10

koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit
head machines)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8459.2

muut porakoneet:

8459.21

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8459.29

muut

Teollisuus

A

8459.3

muut avarrus-jyrsinkoneet:

8459.31

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8459.39

muut

Teollisuus

A

8459.40

muut avarruskoneet

Teollisuus

A

8459.5

polvityyppiset jyrsinkoneet:

8459.51

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8459.59

muut

Teollisuus

A

8459.6

muut jyrsinkoneet:

8459.61

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8459.69

muut

Teollisuus

A

8459.70

muut kierteityskoneet

Teollisuus

A

84.60

Työstökoneet metallin tai kermettien purseenpoistoon, te
roitukseen, hiontaan, laahintaan, hiertämiseen, kiillotuk
seen tai muuhun viimeistelyyn hiomakivien tai muiden
hioma- tai kiillotusaineiden avulla, muut kuin nimik
keen 84.61 hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeis
telykoneet:

8460.1

tasohiomakoneet, joissa yhden akselin asemointitarkkuus
on vähintään 0,01 mm:

8460.11

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8460.19

muut

Teollisuus

A

8460.2

muut hiomakoneet, joissa yhden akselin asemointitark
kuus on vähintään 0,01 mm:

8460.21

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8460.29

muut

8460.3

teroituskoneet:

8460.31

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

8460.39

muut

Teollisuus

A

8460.40

laahinta- tai hiertämiskoneet

Teollisuus

A

8460.90

muut:

8460.90.20

kaksilaikkaiset vaakahiomakoneet (ei kuitenkaan sellaiset,
joissa yhden akselin asemointitarkkuudeksi voidaan aset
taa vähintään 0,01 mm), joissa on teholtaan enintään
600 W:n sähkömoottori

Teollisuus

A

8460.90.90

muut

Teollisuus

A

84.61

Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen, pistoon,
avennukseen, sahaukseen tai katkaisuun sekä muut lastua
vat työstökoneet, myös hammaspyörien leikkuu-, hiomatai viimeistelykoneet, metallia tai kermettejä varten,
muualle kuulumattomat:

8461.20

poikittaishöylä- tai pistokoneet

Teollisuus

A

8461.30

avennuskoneet

Teollisuus

A

8461.40

hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet

Teollisuus

A

8461.50

sahaus- tai katkaisukoneet

Teollisuus

A

8461.90

muut

Teollisuus

A

84.62

Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen tako
malla; koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen tai
vuttamalla, särmäämällä, oikaisemalla, leikkaamalla, meis
tämällä tai loveamalla; edellä mainitsemattomat metallin
tai metallikarbidien työstöpuristimet:

8462.10

takomakoneet (myös puristimet):

8462.10.30

puristimet, hydrauliset (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on
vähintään 3 akselia, numeerisesti ohjatut)

Teollisuus

A

8462.10.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8462.2

taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet (myös puristimet):

8462.21

numeerisesti ohjatut:

8462.21.10

särmäyspuristimet, hydrauliset, teho pienempi kuin 8 900
kN (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 3 akselia)

Teollisuus

A

8462.21.80

puristimet, hydrauliset (ei kuitenkaan särmäyspuristimet
tai sellaiset, joissa on vähintään 3 akselia)

Teollisuus

A

8462.21.90

muut

Teollisuus

A

8462.29

muut:

8462.29.10

levyvalssaimet, joissa on 3 valssia

Teollisuus

A

8462.29.20

särmäyspuristimet, hydrauliset, teho pienempi kuin 8 900
kN

Teollisuus

A

8462.29.70

puristimet (ei kuitenkaan särmäyspuristimet), hydrauliset

Teollisuus

A

8462.29.90

muut

Teollisuus

A

8462.3

leikkurit (myös puristimet), muut kuin yhdistetyt meis
taus-leikkauskoneet:

8462.31

numeerisesti ohjatut:

8462.31.10

giljotiinityyppiset,
leikkuupituus
suurempi
kuin
1 000 mm mutta enintään 4 150 mm (ei kuitenkaan sel
laiset, joissa on vähintään 3 akselia)

Teollisuus

A

8462.31.90

muut

Teollisuus

A

8462.39

muut:

8462.39.10

giljotiinityyppiset,
leikkuupituus
suurempi
1 000 mm mutta enintään 4 150 mm

Teollisuus

A

8462.39.90

muut

Teollisuus

A

8462.4

meistauskoneet ja loveamiskoneet (myös puristimet),
myös yhdistetyt meistaus-leikkauskoneet:

8462.41

numeerisesti ohjatut

Teollisuus

A

kuin

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

8462.49

muut

8462.9

muut:

8462.91

hydrauliset puristimet

Teollisuus

A

8462.99

muut

Teollisuus

A

84.63

muut lastuamattomat metallin tai kermettien työstöko
neet:

8463.10

vetopenkit tankojen, putkien, profiilien, langan tai niiden
kaltaisten tavaroiden vetämistä varten:

Teollisuus

A

8463.20

kierteenvalssauskoneet

Teollisuus

A

8463.30

langantyöstökoneet

Teollisuus

A

8463.90

muut

Teollisuus

A

84.64

Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestise
mentin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai
lasin kylmätyöstöön:

8464.10

sahakoneet

Teollisuus

A

8464.20

hiomakoneet ja kiillotuskoneet

Teollisuus

A

8464.90

muut

Teollisuus

A

84.65

Koneet (myös koneet naulaamista, sinkilöimistä, liimaa
mista tai muuta kokoonpanoa varten) puun, korkin, luun,
kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aine
iden työstöön:

8465.10

koneet, jotka pystyvät suorittamaan erityyppisiä työstötoi
mintoja ilman työkalun vaihtoa toimintojen välillä

Teollisuus

A

8465.9

muut:

8465.91

sahakoneet

Teollisuus

A

8465.92

höylä- tai jyrsinkoneet, myös profilointikoneet

Teollisuus

A

8465.93

hioma- tai kiillotuskoneet

Teollisuus

A

8465.94

taivutus- tai kokoonpanokoneet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8465.95

porakoneet ja konetaltat

Teollisuus

A

8465.96

halkaisukoneet sekä viiluleikkurit tai -sorvit

Teollisuus

A

8465.99

muut

Teollisuus

A

84.66

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksin
omaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 84.56–84.65 ko
neissa, myös työkappaleen- tai työkalunpitimet, itseaukea
vat kierteityspäät, jakopäät ja muut työstökoneiden lisä
laitteet; kaikenlaisten käsityövälineiden pitimet:

8466.10

työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät

Teollisuus

A

8466.20

työkappaleenpitimet

Teollisuus

A

8466.30

jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet

Teollisuus

A

8466.9

muut:

8466.91

nimikkeen 84.64 koneissa käytettävät

Teollisuus

A

8466.92

nimikkeen 84.65 koneissa käytettävät

Teollisuus

A

8466.93

nimikkeiden 84.56–84.61 koneissa käytettävät

Teollisuus

A

8466.94

nimikkeen 84.62 tai 84.63 koneissa käytettävät

Teollisuus

A

84.67

Pneumaattiset ja hydrauliset käsityövälineet ja käsityöväli
neet, joissa on yhteenrakennettu sähkö- tai muu moottori:

8467.1

pneumaattiset:

8467.11

pyörivät (myös pyörivät-iskevät)

Teollisuus

A

8467.19

muut

Teollisuus

A

8467.2

joissa on yhteenrakennettu sähkömoottori:

8467.21

kaikenlaiset porakoneet

Teollisuus

A

8467.22

sahat

Teollisuus

A

8467.29

muut:

8467.29.10

siimaleikkurit, nurmikon viimeistelyyn soveltuvat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

Teollisuus

A

8467.29.90

muut

8467.8

muut työvälineet:

8467.81

ketjusahat

8467.89

muut:

8467.89.60

raivaussahat ja trimmerit, bensiinikäyttöiset

Teollisuus

A

8467.89.90

muut

Teollisuus

A

8467.9

osat:

8467.91

ketjusahojen

Teollisuus

A

8467.92

pneumaattisten työvälineiden

Teollisuus

A

8467.99

muut:

8467.99.10

alanimikkeen 8467.29.10 työvälineisiin

Teollisuus

A

8467.99.90

muut

Teollisuus

A

84.68

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, myös leikkaavat,
muut kuin nimikkeeseen 85.15 kuuluvat; kaasukäyttöiset
pintakarkaisukoneet ja -laitteet:

8468.10

kädessä pidettävät hitsauspolttimet

Teollisuus

A

8468.20

muut kaasukäyttöiset koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8468.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8468.90

osat

Teollisuus

A

8469.00

Kirjoituskoneet, muut kuin nimikkeen 84.43 kirjoittimet;
tekstinkäsittelykoneet

Teollisuus

A

84.70

Laskukoneet ja taskukokoiset tietojen tallennus-, toisto- ja
näyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja; kirjanpitokoneet,
postituskoneet, matka- tai pääsylippukoneet sekä niiden
kaltaiset koneet, jotka sisältävät laskulaitteen; rekisteröivät
kassakoneet:

8470.10

elektroniset laskimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ul
koista sähkövoimanlähdettä, ja taskukokoiset tietojen tal
lennus-, toisto- ja näyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8470.2

muut elektroniset laskukoneet:

8470.21

joissa on painolaite

Teollisuus

A

8470.29

muut

Teollisuus

A

8470.30

muut laskukoneet

Teollisuus

A

8470.50

rekisteröivät kassakoneet

Teollisuus

A

8470.90

muut

Teollisuus

A

84.71

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt;
magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tieto
jen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja ko
neet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuu
lumattomat:

8471.30

kannettavat automaattiset tietojenkäsittelykoneet, paino
enintään 10 kg, jotka sisältävät ainakin tietokoneen kes
kusyksikön (CPU), näppäimistön ja näytön

Teollisuus

A

8471.4

muut automaattiset tietojenkäsittelykoneet:

8471.41

jotka sisältävät samassa kotelossa ainakin tietokoneen kes
kusyksikön (CPU) sekä yhdistettynä tai erillisenä syöttöyk
sikön ja tulostusyksikön

Teollisuus

A

8471.49

muut, jotka esitetään tullille järjestelminä

Teollisuus

A

8471.50

keskusyksiköt, muut kuin alanimikkeeseen 8471.41 tai
8471.49 kuuluvat, myös jos ne sisältävät samassa kote
lossa yhden tai kaksi seuraavista yksiköistä: muistiyksiköt,
syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt

Teollisuus

A

8471.60

syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt, myös jos ne sisältävät sa
massa kotelossa muistiyksikköjä

Teollisuus

A

8471.70

muistiyksiköt

Teollisuus

A

8471.80

automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muut yksiköt

Teollisuus

A

8471.90

muut

Teollisuus

A

84.72

Muut toimistokoneet ja -laitteet (esim. hektografit ja vaha
monistuskoneet, osoitekoneet, setelinantoautomaatit, ra
hanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahankäärimiskoneet, ky
nänteroituslaitteet, lävistys- tai nitomalaitteet):

8472.10

monistuskoneet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8472.30

koneet postin lajittelua, taittamista, kuoreenpanoa, leima
siteellä varustamista, avaamista, sulkemista tai sinetöi
mistä varten sekä koneet postimerkkien kiinnittämistä tai
mitätöimistä varten

Teollisuus

A

8472.90

muut

Teollisuus

A

84.73

Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut
ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi
yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 84.69–84.72
koneissa:

8473.10

nimikkeen 84.69 koneiden osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

8473.2

nimikkeen 84.70 koneiden osat ja tarvikkeet:

8473.21

alanimikkeen 8470.10, 8470.21 tai 8470.29 elektronis
ten laskukoneiden osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

8473.29

muut

Teollisuus

A

8473.30

nimikkeen 84.71 koneiden osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

8473.40

nimikkeen 84.72 koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

8473.50

vähintään kahteen nimikkeiden 84.69–84.72 koneeseen
käytettäviksi soveltuvat osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

84.74

Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai muun jäh
meän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajit
telua, seulomista, erottamista, pesemistä, murskaamista,
jauhamista, sekoittamista tai vaivaamista varten; koneet ja
laitteet jähmeiden kivennäispolttoaineiden, keraamisten
massojen, kovettumattoman sementin, kipsin tai muun
jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen yhteenpurista
mista, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalumuot
tien valmistamista varten:

8474.10

koneet lajittelua, seulomista, erottamista tai pesemistä var
ten

Teollisuus

A

8474.20

koneet murskaamista tai jauhamista varten

Teollisuus

A

8474.3

koneet sekoittamista tai vaivaamista varten:

8474.31

betonin- tai laastinsekoittimet

Teollisuus

A

8474.32

koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitumiin

Teollisuus

A

8474.39

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8474.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8474.90

osat

Teollisuus

A

84.75

Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen,
-putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi; koneet lasin
tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön:

8475.10

koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen,
-putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi

Teollisuus

A

8475.2

koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana
työstöön:

8475.21

koneet valokuitujen ja niiden esityöstöjen valmistukseen

Teollisuus

A

8475.29

muut

Teollisuus

A

8475.90

osat

Teollisuus

A

84.76

Tavaranmyyntiautomaatit (esim. postimerkki-, savuke-,
elintarvike- tai juoma-automaatit), myös rahanvaihtoauto
maatit:

8476.2

juomanmyyntiautomaatit:

8476.21

joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

Teollisuus

A

8476.29

muut

Teollisuus

A

8476.8

muut automaatit:

8476.81

joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

Teollisuus

A

8476.89

muut

Teollisuus

A

8476.90

osat

Teollisuus

A

84.77

Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten tai
kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten, muualle tä
hän ryhmään kuulumattomat:

8477.10

ruiskupuristuskoneet

Teollisuus

A

8477.20

suulakepuristimet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8477.30

puhallusmuovauskoneet

Teollisuus

A

8477.40

tyhjiömuovauskoneet ja muut lämpömuovauskoneet

Teollisuus

A

8477.5

muut koneet ja laitteet muottivalua tai muuta muotoilua
varten:

8477.51

pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai uudelleen
pinnoitusta varten tai sisärenkaiden muottivalua tai
muuta muotoilua varten

Teollisuus

A

8477.59

muut

Teollisuus

A

8477.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8477.90

osat

Teollisuus

A

84.78

Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta varten,
muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

8478.10

koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8478.90

osat

Teollisuus

A

84.79

Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä,
muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

8479.10

koneet ja laitteet katu- tai tietöitä, rakennustöitä tai niiden
kaltaisia töitä varten

Teollisuus

A

8479.20

koneet ja laitteet eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen
ja rasvaisten kasviöljyjen erottamista tai valmistusta var
ten

Teollisuus

A

8479.30

puristimet lastulevyn tai kuitulevyn valmistamiseksi
puusta tai muusta puumaisesta aineesta sekä muut koneet
ja laitteet puun tai korkin käsittelyä varten

Teollisuus

A

8479.40

köyden- tai kaapelinvalmistuskoneet

Teollisuus

A

8479.50

teollisuusrobotit, muualle kuulumattomat

Teollisuus

A

8479.60

haihdutuslaitteet ilman jäähdyttämiseksi

Teollisuus

A

8479.7

matkustajasillat:

8479.71

jollaisia käytetään lentoasemilla

Teollisuus

A

8479.79

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8479.8

muut koneet ja mekaaniset laitteet:

8479.81

metallin käsittelyä varten, myös sähköjohdon käämitysko
neet

Teollisuus

A

8479.82

koneet sekoittamista, vaivaamista, murskaamista, jauha
mista, seulomista, homogenoimista, emulgoimista tai
hämmentämistä varten

Teollisuus

A

8479.89

muut:

8479.89.33

lattiankiillotuskoneet ja -pesukoneet, sähköllä toimivat,
muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut

Teollisuus

A

8479.89.90

muut

Teollisuus

A

8479.90

osat

Teollisuus

A

84.80

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valu
mallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metalli
karbideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten:

8480.10

kaavauskehykset metallinvalua varten

Teollisuus

A

8480.20

mallipohjat

Teollisuus

A

8480.30

valumallit

Teollisuus

A

8480.4

muotit metallia tai metallikarbideja varten:

8480.41

ruiskupuristusta tai painevalua varten

Teollisuus

A

8480.49

muut

Teollisuus

A

8480.50

muotit lasia varten

Teollisuus

A

8480.60

muotit kivennäisaineita varten

Teollisuus

A

8480.7

muotit kumia tai muovia varten:

8480.71

ruiskupuristusta tai muotopuristusta varten

Teollisuus

A

8480.79

muut

Teollisuus

A

84.81

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

8481.10

paineenalennusventtiilit:

8481.10.10

käytettäviksi putkijohdoissa tai putkistoissa, joiden ulko
halkaisija on enintään 32 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8481.10.90

muut

Teollisuus

A

8481.20

venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten

Teollisuus

A

8481.30

takaiskuventtiilit:

8481.30.10

kaksoisläppätyyppiset, laippojen
(double door wafer type)

Teollisuus

A

8481.30.90

muut

Teollisuus

A

8481.40

varoventtiilit ja ylipaineventtiilit:

8481.40.10

kupariseosta tai muovia, käytettäviksi putkijohdoissa tai
putkistoissa, joiden ulkohalkaisija on enintään 32 mm

Teollisuus

A

8481.40.90

muut

Teollisuus

A

8481.80

muut laitteet:

8481.80.01

paine- tai virtaventtiilit (ei kuitenkaan venttiilit, jotka on
valmistettu alumiinista, joiden paino on suurempi kuin
150 g mutta enintään 200 g ja joiden teho on vähintään
5,3 kW mutta enintään 8,4 kW, autojen ilmastointilait
teissa käytettävät), käytettäviksi putkijohdoissa tai putkis
toissa, joiden ulkohalkaisija on enintään 32 mm

Teollisuus

A

8481.80.03

palopostit

Teollisuus

A

8481.80.09

venttiilit, jollaisia tavallisesti käytetään muissa ilmatäyttei
sissä tavaroissa

Teollisuus

A

8481.80.11

huuhteluventtiilit, jollaisia tavallisesti käytetään wc-al
taissa, urinaaleissa tai kaatoaltaissa

Teollisuus

A

8481.80.19

muut uimuriventtiilit, käytettäviksi putkijohdoissa tai put
kistoissa, joiden ulkohalkaisija on enintään 32 mm

Teollisuus

A

8481.80.27

palloventtiilit (ei kuitenkaan muoviset)

Teollisuus

A

8481.80.31

läppäventtiilit (ei kuitenkaan muoviset)

Teollisuus

A

8481.80.33

kalvoventtiilit (ei kuitenkaan muoviset)

Teollisuus

A

8481.80.37

muut luistiventtiilit, kupariseosta, laipattomat, käytettä
viksi putkijohdoissa, joiden poikkileikkauksen sisäläpi
mitta on suurempi kuin 15 mm mutta enintään 80 mm

Teollisuus

A

väliin

asennettavat

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1687

Toimiala

Vaiheluokka

8481.80.41

luistiventtiilit

Teollisuus

A

8481.80.63

kartioventtiilit (ei kuitenkaan muovista valmistetut)

Teollisuus

A

8481.80.72

letkunliittimet

Teollisuus

A

8481.80.73

altaiden, kylpyammeiden, suihkujen tai huuhtelualtaiden
likavesiaukot ja niiden tulpat

Teollisuus

A

8481.80.79

letkut tai poistohanat, pylväshanat, sekoitinhanat, termos
taattiset sekoitusventtiilit (kylpyammeissa, pesualtaissa,
pesuistuimissa, suihkuissa tai huuhtelualtaissa käytettävät),
suihkukokonaisuudet, vesisäiliöiden lukittavat hanat, lie
teen liitettävät hanat tai puserrusliittimet (tapping ferrules)
poistoputkiin, joiden ulkohalkaisija on enintään 32 mm

Teollisuus

A

8481.80.90

muut

Teollisuus

A

8481.90

osat:

8481.90.60

venttiilien, jollaisia tavallisesti käytetään ilmatäytteisissä
tavaroissa

Teollisuus

A

8481.90.65

venttiilipesäkkeet (lukuun ottamatta sellaisia, joita tavalli
sesti käytetään ilmatäytteisissä tavaroissa ja aerosolien
venttiileissä)

Teollisuus

A

8481.90.80

muut venttiilien osat (lukuun ottamatta sellaisia, jotka on
tarkoitettu öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten
ja aerosolien venttiileihin)

Teollisuus

A

8481.90.90

muut

Teollisuus

A

84.82

Kuulalaakerit ja rullalaakerit:

8482.10

kuulalaakerit

Teollisuus

A

8482.20

kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta:

8482.20.02

junarullalaakerit (journal roller bearings), joissa on pyö
rivä päätykansi, jollaisia tavallisesti käytetään rautateiden
liikkuvan kaluston tai veturien akseleissa, ulkohalkaisija
vähintään 170 mm mutta enintään 210 mm

Teollisuus

A

8482.20.45

kartiolaakerisarjat (ei kuitenkaan yksiriviset), sisähalkaisija
vähintään 119 mm mutta enintään 120 mm tai vähintään
131 mm mutta enintään 132 mm

Teollisuus

A

8482.20.90

muut

Teollisuus

A

8482.30

pallomaiset rullalaakerit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1688

Euroopan unionin virallinen lehti
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Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

8482.40

neulalaakerit

Teollisuus

A

8482.50

muut lieriörullalaakerit

Teollisuus

A

8482.80

muut, myös yhdistetyt kuula- ja rullalaakerit

Teollisuus

A

8482.9

osat:

8482.91

kuulat, neulat ja rullat

Teollisuus

A

8482.99

muut:

8482.99.11

syväurasäteiskuulalaakereiden ulkorenkaat, joiden sisäpuo
lella on uurretut kuularadat, valmiit (lukuun ottamatta sel
laisia, joiden ulkohalkaisija on pienempi kuin 31 mm tai
suurempi kuin 130 mm)

Teollisuus

A

8482.99.17

junarullalaakerien ulkorenkaat, valmiit, ulkohalkaisija vä
hintään 195 mm mutta enintään 196 mm tai vähintään
207 mm mutta enintään 209 mm

Teollisuus

A

8482.99.29

syväurasäteiskuulalaakerien sisärenkaat, joiden ulkopuo
lella on uurretut kuularadat, valmiit (lukuun ottamatta sel
laisia, joiden ulkohalkaisija on pienempi kuin 20 mm tai
suurempi kuin 95 mm)

Teollisuus

A

8482.99.90

muut

Teollisuus

A

84.83

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit);
laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt;
kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot,
myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-,
köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet):

8483.10

voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit)

Teollisuus

A

8483.20

laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit

Teollisuus

A

8483.30

laakeripesät ilman kuula- tai rullalaakereita; liukulaakerit:

8483.30.55

liukulaakerit, kaksiosaiset, sisähalkaisija enintään 125 mm
ja seinämän paksuus pienempi kuin 5 mm

Teollisuus

A

8483.30.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8483.40

hammas- tai kitkapyörästöt, ei kuitenkaan erikseen tullille
esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja muut voimansiir
toelimet; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut
vaihteistot, myös momentinmuuntimet

Teollisuus

A

8483.50

vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät

Teollisuus

A

8483.60

akselikytkimet (myös ristinivelet)

Teollisuus

A

8483.90

erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja
muut voimansiirtoelimet; osat

Teollisuus

A

84.84

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta ai
neesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; eri
laisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa
tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet:

8484.10

tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta ai
neesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta:

8484.10.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiassa 87 ryhmän moottoriajoneuvoissa (ei kuiten
kaan alanimikkeeseen 8701.10 ja 8701.90 kuuluvissa)

Teollisuus

A

8484.10.90

muut

Teollisuus

A

8484.20

mekaaniset tiivisteet

Teollisuus

A

8484.90

muut:

8484.90.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiassa 87 ryhmän moottoriajoneuvoissa (ei kuiten
kaan alanimikkeeseen 8701.10 ja 8701.90 kuuluvissa)

Teollisuus

A

8484.90.90

muut

Teollisuus

A

84.86

Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasias
sa puolijohdetankojen tai -kiekkojen, puolijohdekompo
nenttien, elektronisten integroitujen piirien tai litteiden
näyttöjen valmistuksessa; tämän ryhmän 9 huomautuksen
C kohdassa eritellyt koneet ja laitteet; osat ja tarvikkeet:

8486.10

koneet ja laitteet tankojen ja kiekkojen valmistukseen

Teollisuus

A

8486.20

koneet ja laitteet puolijohdekomponenttien tai elektronis
ten integroitujen piirien valmistukseen

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

8486.30

koneet ja laitteet litteiden näyttöjen valmistukseen

Teollisuus

A

8486.40

tämän ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eritellyt ko
neet ja laitteet

Teollisuus

A

8486.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

84.87

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia,
-eristimiä, -käämejä tai -koskettimia eikä muita sähkötek
nisiä osia, muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

8487.10

alusten potkurit ja niiden siivet

Teollisuus

A

8487.90

muut

Teollisuus

A

85.01

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähköge
neraattoriyhdistelmät):

8501.10

moottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 W

Teollisuus

A

8501.20

yleisvirtamoottorit, joiden antoteho on suurempi kuin
37,5 W

Teollisuus

A

8501.3

muut tasavirtamoottorit; tasavirtageneraattorit:

8501.31

antoteho enintään 750 W

Teollisuus

A

8501.32

antoteho suurempi kuin 750 W mutta enintään 75 kW

Teollisuus

A

8501.33

antoteho suurempi kuin 75 kW mutta enintään 375 kW

Teollisuus

A

8501.34

antoteho suurempi kuin 375 kW

Teollisuus

A

8501.40

muut vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset

Teollisuus

A

8501.5

muut vaihtovirtamoottorit, kolmivaiheiset:

8501.51

antoteho enintään 750 W:

8501.51.15

moottorit, joiden lieriönmuotoisen rungon läpimitta on
pienempi kuin 100 mm ja joiden pituus on 2,35 kertaa
suurempi kuin ulkopinnan läpimitta, venttiilitoimilaitteilla
varustetut moottorit, kommutaatiomoottorit, synkroni
moottorit ja häkkikäämityksiset repulsiomoottorit

Teollisuus

A

8501.51.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8501.52

antoteho suurempi kuin 750 W mutta enintään 75 kW:

8501.52.15

moottorit, joiden lieriönmuotoisen rungon läpimitta on
pienempi kuin 200 mm ja joiden pituus on 3 kertaa suu
rempi kuin ulkopinnan läpimitta, venttiilitoimilaitteilla va
rustetut moottorit, kommutaatiomoottorit, synkroni
moottorit ja häkkikäämityksiset repulsiomoottorit

Teollisuus

A

8501.52.90

muut

Teollisuus

A

8501.53

antoteho suurempi kuin 75 kW:

8501.53.15

moottorit, joiden lieriönmuotoisen rungon pituus on 5
kertaa suurempi kuin ulkopinnan läpimitta, venttiilitoimi
laitteilla varustetut moottorit, kommutaatiomoottorit,
synkronimoottorit, häkkikäämityksiset repulsiomoottorit
ja momenttimoottorit

Teollisuus

A

8501.53.90

muut

Teollisuus

A

8501.6

vaihtovirtageneraattorit:

8501.61

antoteho enintään 75 kVA:

8501.61.10

antoteho enintään 25 kVA

Teollisuus

A

8501.61.90

muut

Teollisuus

A

8501.62

antoteho suurempi kuin 75 kVA mutta enintään 375 kVA

Teollisuus

A

8501.63

antoteho suurempi kuin 375 kVA mutta enintään
750 kVA

Teollisuus

A

8501.64

antoteho suurempi kuin 750 kVA

Teollisuus

A

85.02

Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat:

8502.1

sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori):

8502.11

antoteho enintään 75 kVA

Teollisuus

A

8502.12

antoteho suurempi kuin 75 kVA mutta enintään 375 kVA

Teollisuus

A

8502.13

antoteho suurempi kuin 375 kVA

Teollisuus

A

8502.20

generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen män
tämoottori

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8502.3

muut generaattoriyhdistelmät:

8502.31

tuulivoimalla toimivat

Teollisuus

A

8502.39

muut

Teollisuus

A

8502.40

pyörivät sähkömuuttajat

Teollisuus

A

8503.00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeen 85.01 tai 85.02 koneissa:

8503.00.10

roottorit tai ankkurit, joiden ulkopinnan poikkileikkauk
sen läpimitta on suurempi kuin 57 mm mutta enintään
200 mm

Teollisuus

A

8503.00.20

staattorit tai staattoripaketit, myös käämityt, joiden sisä
pinnan poikkileikkauksen läpimitta on suurempi kuin
57 mm mutta enintään 200 mm

Teollisuus

A

8503.00.30

jäähdyttimet

Teollisuus

A

8503.00.40

termoparit sähköenergian tuottamiseksi lämpöenergiasta

Teollisuus

A

8503.00.90

muut

Teollisuus

A

85.04

Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim. tasa
suuntaajat) ja induktorit:

8504.10

purkauslamppujen kuristimet

Teollisuus

A

8504.2

neste-eristeiset muuntajat:

8504.21

teho enintään 650 kVA

Teollisuus

A

8504.22

teho suurempi
10 000 kVA

Teollisuus

A

8504.23

teho suurempi kuin 10 000 kVA

Teollisuus

A

8504.3

muut muuntajat:

8504.31

teho enintään 1 kVA

Teollisuus

A

8504.32

teho suurempi kuin 1 kVA mutta enintään 16 kVA

Teollisuus

A

kuin

650

kVA

mutta

enintään

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8504.33

teho suurempi kuin 16 kVA mutta enintään 500 kVA

Teollisuus

A

8504.34

teho suurempi kuin 500 kVA

Teollisuus

A

8504.40

staattiset muuttajat

Teollisuus

A

8504.50

muut induktorit

Teollisuus

A

8504.90

osat

Teollisuus

A

85.05

Sähkömagneetit; kestomagneetit ja tavarat, jotka magne
toinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneet
teina; sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden
kaltaiset pitimet; sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut;
sähkömagneettiset nostopäät:

8505.1

kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on
tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina:

8505.11

metallia

Teollisuus

A

8505.19

muut

Teollisuus

A

8505.20

sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut

Teollisuus

A

8505.90

muut, myös osat

Teollisuus

A

85.06

Galvaaniset parit ja paristot:

8506.10

mangaanidioksidiparit ja -paristot:

8506.10.05

lieriömäiset, tilavuus suurempi kuin 300 cm3

Teollisuus

A

8506.10.10

muut, korkeus enintään 7 mm

Teollisuus

A

8506.10.25

muut, lieriömäiset (ei kuitenkaan ne, joiden korkeus on
enintään 7 mm), läpimitta suurempi kuin 19 mm

Teollisuus

A

8506.10.90

muut

Teollisuus

A

8506.30

elohopeaoksidiparit ja -paristot:

8506.30.05

lieriömäiset, tilavuus suurempi kuin 300 cm3

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8506.30.10

muut, korkeus enintään 7 mm

Teollisuus

A

8506.30.25

muut, lieriömäiset (ei kuitenkaan ne, joiden korkeus on
enintään 7 mm), läpimitta suurempi kuin 19 mm

Teollisuus

A

8506.30.90

muut

Teollisuus

A

8506.40

hopeaoksidiparit ja -paristot:

8506.40.05

lieriömäiset, tilavuus suurempi kuin 300 cm3

Teollisuus

A

8506.40.10

muut, korkeus enintään 7 mm

Teollisuus

A

8506.40.25

muut, lieriömäiset (ei kuitenkaan ne, joiden korkeus on
enintään 7 mm), läpimitta suurempi kuin 19 mm

Teollisuus

A

8506.40.90

muut

Teollisuus

A

8506.50

litiumparit ja -paristot:

8506.50.05

lieriömäiset, tilavuus suurempi kuin 300 cm3

Teollisuus

A

8506.50.10

muut, korkeus enintään 7 mm

Teollisuus

A

8506.50.25

muut, lieriömäiset (ei kuitenkaan ne, joiden korkeus on
enintään 7 mm), läpimitta suurempi kuin 19 mm

Teollisuus

A

8506.50.90

muut

Teollisuus

A

8506.60

ilma-sinkkiparit ja -paristot:

8506.60.05

lieriömäiset, tilavuus suurempi kuin 300 cm3

Teollisuus

A

8506.60.10

muut, korkeus enintään 7 mm

Teollisuus

A

8506.60.25

muut, lieriömäiset (ei kuitenkaan ne, joiden korkeus on
enintään 7 mm), läpimitta suurempi kuin 19 mm

Teollisuus

A

8506.60.90

muut

Teollisuus

A

8506.80

muut galvaaniset parit ja paristot:

8506.80.05

lieriömäiset, tilavuus suurempi kuin 300 cm3

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8506.80.10

muut, korkeus enintään 7 mm

Teollisuus

A

8506.80.25

muut, lieriömäiset (ei kuitenkaan ne, joiden korkeus on
enintään 7 mm), läpimitta suurempi kuin 19 mm

Teollisuus

A

8506.80.40

polttokennot

Teollisuus

A

8506.80.90

muut

Teollisuus

A

8506.90

osat

Teollisuus

A

85.07

Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakai
teen tai neliön muotoiset:

8507.10

lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnis
tämiseen:

8507.10.05

joiden mitat ovat enintään 185 mm (pituus) × 125 mm
(leveys) × 195 mm (korkeus)

Teollisuus

A

8507.10.10

muut

Teollisuus

A

8507.20

muut lyijyakut

Teollisuus

A

8507.30

nikkeli-kadmiumakut

Teollisuus

A

8507.40

nikkeli-rauta-akut

Teollisuus

A

8507.50

nikkeli-metallihydridi

Teollisuus

A

8507.60

litium-ioni

Teollisuus

A

8507.80

muut akut

Teollisuus

A

8507.90

osat

Teollisuus

A

85.08

Pölynimurit:

8508.1

joissa on yhteenrakennettu sähkömoottori:

8508.11

joiden teho on enintään 1 500 W ja joiden pölypussin tai
muun säiliön tilavuus on enintään 20 l:

8508.11.10

joiden tullausarvo on enintään 650 ZAR

Teollisuus

A

8508.11.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8508.19

muut:

8508.19.10

joiden tullausarvo on enintään 650 ZAR, muuhun kuin
kotitalouskäyttöön tarkoitetut

Teollisuus

A

8508.19.20

joiden tullausarvo on enintään 650 ZAR

Teollisuus

A

8508.19.90

muut

Teollisuus

A

8508.60

muut pölynimurit:

8508.60.10

joiden tullausarvo on enintään 650 ZAR, muuhun kuin
kotitalouskäyttöön tarkoitetut

Teollisuus

A

8508.60.90

muut, joiden tullausarvo on suurempi kuin 650 ZAR,
muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut

Teollisuus

A

8508.70

osat:

8508.70.10

pölynimurien, muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitet
tujen

Teollisuus

A

8508.70.90

muut

Teollisuus

A

85.09

Sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet, joissa on yh
teenrakennettu sähkömoottori, ei kuitenkaan nimikkeen
85.08 pölynimurit

8509.40

elintarvikkeiden jauhamis- tai sekoituskoneet; hedelmätai kasvismehulingot ja -puristimet

Teollisuus

A

8509.80

muut laitteet:

8509.80.10

lattiankiillottimet

Teollisuus

A

8509.80.90

muut

Teollisuus

A

8509.90

osat

Teollisuus

A

85.10

Partakoneet, hiusten- tai karvanleikkuukoneet, sekä iho
karvojen poistolaitteet yhteenrakennetuin sähkömootto
rein:

8510.10

partakoneet

Teollisuus

A

8510.20

hiusten- tai karvanleikkuukoneet

Teollisuus

A

8510.30

ihokarvojen poistolaitteet

Teollisuus

A

8510.90

osat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1697

Toimiala

Vaiheluokka

85.11

Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käytetään ki
pinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa (esim. sytytys
magneetot, laturimagneetot, sytytyskelat, sytytys- ja heh
kutulpat sekä käynnistinmoottorit); generaattorit (esim. ta
savirta- tai vaihtovirtageneraattorit) sekä lataus- ja takavir
tareleet, jollaisia käytetään polttomoottoreiden yhteydessä:

8511.10

sytytystulpat:

8511.10.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti ilma-alusten tai traktorien moottoreissa

Teollisuus

A

8511.10.90

muut

Teollisuus

A

8511.20

sytytysmagneetot; laturimagneetot; vauhtipyörämagneetot

Teollisuus

A

8511.30

virranjakajat; sytytyskelat:

8511.30.30

virranjakajat ja sytytyskelat, jotka ovat tunnistettavissa
käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti moottoriajo
neuvojen moottoreissa

Teollisuus

A

8511.30.90

muut

Teollisuus

A

8511.40

käynnistinmoottorit, myös jos ne toimivat generaattorina:

8511.40.15

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvojen moottoreissa

Teollisuus

A

8511.40.90

muut

Teollisuus

A

8511.50

muut generaattorit:

8511.50.20

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvojen moottoreissa

Teollisuus

A

8511.50.90

muut

Teollisuus

A

8511.80

muut laitteet

Teollisuus

A

8511.90

osat

Teollisuus

A

85.12

Sähköllä toimivat valaistus- tai merkinantolaitteet (muut
kuin nimikkeen 85.39 tavarat), sähköllä toimivat tuulila
sinpyyhkimet sekä sähköllä toimivat jään- tai huurunpois
tolaitteet, jollaisia käytetään polkupyörissä tai moottoria
joneuvoissa:

8512.10

valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet, jollaisia käyte
tään polkupyörissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8512.20

muut valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet

Teollisuus

A

8512.30

äänimerkinantolaitteet

Teollisuus

A

8512.40

tuulilasinpyyhkimet sekä jään- tai huurunpoistolaitteet

Teollisuus

A

8512.90

osat

Teollisuus

A

85.13

Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta
energialähteestä (esim. kuivaparistoista, akuista tai mag
neetoista), muut kuin nimikkeen 85.12 valaistuslaitteet:

8513.10

valaisimet

Teollisuus

A

8513.90

osat

Teollisuus

A

85.14

Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköuunit
(myös induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat);
muut teollisuudessa tai laboratoriossa käytettävät induk
tion tai dielektrisen häviön avulla toimivat aineiden kuu
mentamiseen käytettävät laitteet:

8514.10

vastuslämpöuunit

Teollisuus

A

8514.20

induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat uunit

Teollisuus

A

8514.30

muut uunit

Teollisuus

A

8514.40

muut induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat ai
neiden kuumentamiseen käytettävät laitteet

Teollisuus

A

8514.90

osat

Teollisuus

A

85.15

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat sähkö
llä (myös sähköllä kuumennettavalla kaasulla), laserilla tai
muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuih
kulla, magneettisykkeellä tai plasmakaarella, myös leikkaa
vat; sähkökoneet ja -laitteet metallien tai kermettien kuu
maruiskutusta varten:

8515.1

juottokoneet ja -laitteet:

8515.11

juottokolvit ja -pistoolit

Teollisuus

A

8515.19

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8515.2

koneet ja laitteet metallin vastushitsausta varten:

8515.21

täys- tai puoliautomaattiset

Teollisuus

A

8515.29

muut

Teollisuus

A

8515.3

koneet ja laitteet metallin kaari- (myös plasmakaari-) hit
sausta varten:

8515.31

täys- tai puoliautomaattiset

Teollisuus

A

8515.39

muut

Teollisuus

A

8515.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8515.90

osat

Teollisuus

A

85.16

Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä up
pokuumentimet, sähköllä toimivat; huoneiden tai vastaa
vien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmi
tyslaitteet; sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten
(esim. hiustenkuivaajat, kihartimet ja kiharruspihtien kuu
mentimet) tai käsien kuivaamista varten; sähkösilitysrau
dat; muut sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään kotita
louksissa; sähkökuumennusvastukset, muut kuin nimik
keeseen 85.45 kuuluvat:

8516.10

vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä up
pokuumentimet, sähköllä toimivat:

8516.10.10

uppokuumentimet jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi
yksinomaan tai pääasiallisesti nesteiden kuumentamiseen
teollisuudessa

Teollisuus

A

8516.10.90

muut

Teollisuus

A

8516.2

huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet
sekä maan sähkölämmityslaitteet:

8516.21

varaavat lämmittimet

Teollisuus

A

8516.29

muut:

8516.29.10

sähköiset lämpöpatterit

Teollisuus

A

8516.29.90

muut

Teollisuus

A

8516.3

sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä tai käsien kuivaa
mista varten:

8516.31

hiustenkuivaajat:

8516.31.10

kädessä pidettävät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8516.31.90

muut

Teollisuus

A

8516.32

muut hiustenkäsittelylaitteet

Teollisuus

A

8516.33

käsienkuivaamislaitteet

Teollisuus

A

8516.40

sähkösilitysraudat

Teollisuus

A

8516.50

mikroaaltouunit

Teollisuus

A

8516.60

muut uunit; liedet, keittolevyt, kuumennusrenkaat, grillit
ja paahtimet (muut kuin leivänpaahtimet)

Teollisuus

A

8516.7

muut sähkölämpölaitteet:

8516.71

kahvin- tai teenkeittimet

Teollisuus

A

8516.72

leivänpaahtimet

Teollisuus

A

8516.79

muut

Teollisuus

A

8516.80

sähkökuumennusvastukset:

8516.80.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa liesissä,
keittolevyissä ja uuneissa

Teollisuus

A

8516.80.20

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti teollisuusuuneissa

Teollisuus

A

8516.80.90

muut

Teollisuus

A

8516.90

osat:

8516.90.10

uppokuumentimien, jotka ovat tunnistettavissa käytettä
viksi yksinomaan tai pääasiallisesti nesteiden kuumenta
miseen teollisuudessa

Teollisuus

A

8516.90.20

kädessä pidettävien hiustenkuivaajien

Teollisuus

A

8516.90.25

sähkösilitysrautojen

Teollisuus

A

8516.90.30

muiden sähkölämpölaitteiden, jollaisia käytetään kotita
louksissa

Teollisuus

A

8516.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

85.17

Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa
verkoissa käytettävät; äänen, kuvan tai muiden tietojen lä
hettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut lait
teet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa
(kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä
varten, ei kuitenkaan nimikkeen 84.43, 85.25, 85.27 ja
85.28 lähettimet ja vastaanottimet:

8517.1

puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa
verkoissa käytettävät:

8517.11

lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on langaton
luuripuhelin

8517.12

soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettä
vät puhelimet:

8517.12.10

suunniteltu käytettäväksi kädessä kannettuna tai kehoon
kiinnitettynä

Teollisuus

A

8517.12.90

muut

Teollisuus

A

8517.18

muut:

8517.18.10

korteilla tai kolikoilla toimivat puhelimet

Teollisuus

A

8517.18.90

muut

Teollisuus

A

8517.6

äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vas
taanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet lan
gallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kauko
verkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten:

8517.61

tukiasemat

Teollisuus

A

8517.62

äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen,
muuntamiseen ja lähettämiseen tai virkistämiseen käytet
tävät koneet, myös kytkentä- ja reitityslaitteet:

8517.62.10

kuvapuhelimet

Teollisuus

A

8517.62.90

muut

Teollisuus

A

8517.69

muut

Teollisuus

A

8517.70

osat:

8517.70.10

puhelimiin

Teollisuus

A

8517.70.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

Teollisuus

A

85.18

Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut;
kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin ja
yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät; sähköllä toi
mivat äänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvah
vistinyhdistelmät:

8518.10

mikrofonit ja niiden jalustat

8518.2

kaiuttimet, myös koteloidut:

8518.21

yksittäiset kaiuttimet, koteloidut

Teollisuus

A

8518.22

kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon asennettuna

Teollisuus

A

8518.29

muut

Teollisuus

A

8518.30

kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin ja
yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät

Teollisuus

A

8518.40

sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet

Teollisuus

A

8518.50

sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

Teollisuus

A

8518.90

osat

Teollisuus

A

85.19

Äänen tallennus- tai toistolaitteet:

8519.20

kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla
maksutavalla toimivat laitteet

Teollisuus

A

8519.30

muut levysoittimet (turntables)

Teollisuus

A

8519.50

puhelinvastaajat

Teollisuus

A

8519.8

muut laitteet:

8519.81

magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohdema
teriaalia käyttävät:

8519.81.05

magneettista materiaalia käyttävät

Teollisuus

A

8519.81.10

muut, äänentallennuslaitteet elokuvia varten, nauhojen
kopiointilaitteet ja jälkiäänityslaitteet

Teollisuus

A

8519.81.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8519.89

muut:

8519.89.10

äänentallennuslaitteet elokuvia varten, nauhojen kopioin
tilaitteet ja jälkiäänityslaitteet

Teollisuus

A

8519.89.90

muut

Teollisuus

A

85.21

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan
ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin:

8521.10

magneettinauhatyyppiset

Teollisuus

A

8521.90

muut:

8521.90.10

joissa on vähintään kahdeksan syöttökanavaa ja joiden
tullausarvo on suurempi kuin 13 000 ZAR

Teollisuus

A

8521.90.90

muut

Teollisuus

A

85.22

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan tai pääasial
lisesti käytettäviksi nimikkeen 85.19 tai 85.21 laitteisiin:

8522.10

äänirasiat

Teollisuus

A

8522.90

muut

Teollisuus

A

85.23

Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumat
tomat puolijohdemuistit, toimikortit ja muut tiedonkanta
jat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, myös tal
lenteita sisältävät, sekä matriisit ja isiöt levyjen valmistusta
varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet:

8523.2

magneettiset tiedonkantajat:

8523.21

kortit, joissa on magneettiraita

Teollisuus

A

8523.29

muut

Teollisuus

A

8523.4

optiset tiedonkantajat:

8523.41

tallentamattomat

Teollisuus

A

8523.49

muut

Teollisuus

A

8523.5

puolijohdetiedonkantajat:

8523.51

haihtumattomat puolijohdemuistit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8523.52

toimikortit:

8523.52.10

digitaaliset

Teollisuus

A

8523.52.90

muut

Teollisuus

A

8523.59

muut

Teollisuus

A

8523.80

muut

Teollisuus

A

85.25

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin
vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; tele
visiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit:

8525.50

lähettimet:

8525.50.10

radiopuhelimiin tai radiolennättimiin

Teollisuus

A

8525.50.90

muut

Teollisuus

A

8525.60

lähettimet, joissa on yhteenrakennettu vastaanotin

Teollisuus

A

8525.80

televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit:

8525.80.10

televisiokamerat

Teollisuus

A

8525.80.20

digitaaliset kameranauhurit, joiden tullausarvo on suu
rempi kuin 15 000 ZAR peruskamerayksikön osalta il
man oheislaitteita, kuten muistikorttia, akkua, lisälinssejä
jne.

Teollisuus

A

8525.80.90

muut

Teollisuus

A

85.26

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjaus
laitteet:

8526.10

tutkalaitteet

Teollisuus

A

8526.9

muut:

8526.91

radionavigointilaitteet

Teollisuus

A

8526.92

radiokauko-ohjauslaitteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

85.27

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on
yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaite tai kello:

8527.1

yleisradiovastaanottimet, jotka pystyvät toimimaan ilman
ulkoista voimanlähdettä:

8527.12

taskukokoiset radiokasettisoittimet

8527.13

muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai
toistolaitteet:

8527.13.10

kotitalouksissa käytettävät

Teollisuus

A

8527.13.90

muut

Teollisuus

A

8527.19

muut:

8527.19.10

kotitalouksissa käytettävät

Teollisuus

A

8527.19.90

muut

Teollisuus

A

8527.2

yleisradiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimimaan il
man ulkoista voimanlähdettä ja jollaisia käytetään moot
toriajoneuvoissa:

8527.21

joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet

Teollisuus

A

8527.29

muut

Teollisuus

A

8527.9

muut:

8527.91

joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet:

8527.91.10

kotitalouksissa käytettävät

Teollisuus

A

8527.91.90

muut

Teollisuus

A

8527.92

joihin ei ole yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitetta
mutta joissa on kello:

8527.92.10

kotitalouksissa käytettävät

Teollisuus

A

8527.92.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8527.99

muut:

8527.99.10

kotitalouksissa käytettävät

Teollisuus

A

8527.99.90

muut

Teollisuus

A

85.28

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua
televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yh
teenrakennetuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai vi
deosignaalien tallennus- tai toistolaittein:

8528.4

katodisädeputkimonitorit:

8528.41

jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimik
keen 84.71 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

Teollisuus

A

8528.49

muut:

8528.49.10

värimonitorit, joissa kuvaruudun koko on enintään 3 m ×
4m

Teollisuus

A

8528.49.90

muut

Teollisuus

A

8528.5

muut monitorit:

8528.51

jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimik
keen 84.71 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä:

8528.51.10

värimonitorit, joissa kuvaruudun mikään sivu ei ole suu
rempi kuin 45 cm

Teollisuus

A

8528.51.20

värimonitorit, joissa kuvaruudun koko on suurempi kuin
3m×4m

Teollisuus

A

8528.51.90

muut

Teollisuus

A

8528.59

muut:

8528.59.05

värimonitorit, joissa kuvaruudun mikään sivu ei ole suu
rempi kuin 45 cm

Teollisuus

A

8528.59.15

värimonitorit, joissa kuvaruudun koko on suurempi kuin
3m×4m

Teollisuus

A

8528.59.90

muut

Teollisuus

A

8528.6

projektorit:

8528.61

jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimik
keen 84.71 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1707

Toimiala

Vaiheluokka

8528.69

muut:

8528.69.10

joiden tullausarvo on suurempi kuin 250 000 ZAR

Teollisuus

A

8528.69.90

muut

Teollisuus

A

8528.7

televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin yleisra
diovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennustai toistolaittein:

8528.71

joihin ei ole tarkoitettu sisällytettäväksi videonäyttöä tai
kuvaruutua:

8528.71.10

joiden tullausarvo on enintään 5 000 ZAR

Teollisuus

A

8528.71.90

muut

Teollisuus

A

8528.72

muut, väriä toistavat:

8528.72.20

joissa on katodisädeputki (CRT)

Teollisuus

A

8528.72.40

muut, joissa kuvaruudun mikään sivu ei ole suurempi
kuin 45 cm

Teollisuus

A

8528.72.50

muut, joissa kuvaruudun koko on suurempi kuin 3 m ×
4m

Teollisuus

A

8528.72.90

muut

Teollisuus

A

8528.73

muut, yksivärinäyttöiset:

8528.73.20

joissa on katodisädeputki (CRT)

Teollisuus

A

8528.73.40

muut, joissa kuvaruudun mikään sivu ei ole suurempi
kuin 45 cm

Teollisuus

A

8528.73.50

muut, joissa kuvaruudun koko on suurempi kuin 3 m ×
4m

Teollisuus

A

8528.73.90

muut

Teollisuus

A

85.29

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeiden 85.25–85.28 laitteissa:

8529.10

kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka so
veltuvat käytettäviksi niiden kanssa:

8529.10.10

paraboliset lautasantennit, joiden halkaisija on enintään
120 cm

Teollisuus

A

8529.10.20

muut televisiovastaanottimien antennit, myös yleisradiolä
hetyksiä vastaanottavat (ei kuitenkaan sisätiloissa laitteen
päällä käytettävät antennit, joissa on pysyvästi television
päälle tai muulle tasaiselle pinnalle asennettu jalusta)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1708

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

8529.10.90

muut

8529.90

muut:

8529.90.20

televisiovastaanottimien kaapit

Teollisuus

A

8529.90.50

televisiovastaanottimien antennisuodattimet ja -erottimet

Teollisuus

A

8529.90.60

televisiovastaanottimien virittimet (VHF tai UHF) ja viritti
mien säätölaitteet

Teollisuus

A

8529.90.70

televisiovastaanottimien osat, muottiin puristettua muovia
tai epäjaloa metallia, joissa ei ole elektroniikkakompo
nentteja

Teollisuus

A

8529.90.75

näytöt

Teollisuus

A

8529.90.80

televisiovastaanottimien muut osat

Teollisuus

A

8529.90.90

muut

Teollisuus

A

85.30

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenval
vonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä,
sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä var
ten (muut kuin nimikkeeseen 86.08 kuuluvat):

8530.10

laitteet rauta- tai raitioteitä varten

Teollisuus

A

8530.80

muut laitteet

Teollisuus

A

8530.90

osat:

8530.90.10

rauta- tai raitioteiden laitteita varten

Teollisuus

A

8530.90.90

muut

Teollisuus

A

85.31

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet (esim.
soittokellot, sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- tai palo
hälyttimet), muut kuin nimikkeeseen 85.12 tai 85.30
kuuluvat:

8531.10

murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet

Teollisuus

A

8531.20

ilmaisintaulut, joissa on nestekiteitä (LCD) tai valodiodeja
(LED)

Teollisuus

A

8531.80

muut laitteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1709

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

8531.90

osat

85.32

Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävät (myös esi
aseteltavat):

8532.10

kiinteät kondensaattorit, jotka on suunniteltu käytettäviksi
50/60 Hz:n piireissä ja joiden loistehon varastoimiskyky
on vähintään 0,5 kvaria (vaihesiirtokondensaattorit):

8532.10.10

joiden kapasitanssi on suurempi kuin 50 mikrofaradia,
jännitteen ollessa enintään 1 000 V(AC) tai 2 000 V(DC)

Teollisuus

A

8532.10.20

muut, jännitteen ollessa suurempi kuin 1 000 V(AC) tai
2 000 V(DC)

Teollisuus

A

8532.10.90

muut

Teollisuus

A

8532.2

muut kiinteät kondensaattorit:

8532.21

tantaalikondensaattorit

Teollisuus

A

8532.22

alumiinielektrolyyttikondensaattorit

Teollisuus

A

8532.23

keraamisesti eristetyt, yksikerroksiset kondensaattorit

Teollisuus

A

8532.24

keraamisesti eristetyt, monikerroksiset kondensaattorit

Teollisuus

A

8532.25

paperi- tai muovieristeiset kondensaattorit

Teollisuus

A

8532.29

muut:

8532.29.15

jotka on suunniteltu käytettäviksi 50/60 Hz:n piireissä ja
joiden loistehon varastoimiskyky on pienempi kuin
0,5 kvaria

Teollisuus

A

8532.29.90

muut

Teollisuus

A

8532.30

säädettävät ja aseteltavat (myös esiaseteltavat) kondensaat
torit

Teollisuus

A

8532.90

osat:

8532.90.10

käämit

Teollisuus

A

8532.90.90

muut

Teollisuus

A

85.33

Sähkövastukset (myös reostaatit ja potentiometrit), muut
kuin kuumennusvastukset:

8533.10

kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1710

Euroopan unionin virallinen lehti
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Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

8533.2

muut kiinteät vastukset:

8533.21

tehonkesto enintään 20 W

Teollisuus

A

8533.29

muut

Teollisuus

A

8533.3

säädettävät lankavastukset, myös reostaatit ja potentio
metrit:

8533.31

tehonkesto enintään 20 W

Teollisuus

A

8533.39

muut

Teollisuus

A

8533.40

muut säädettävät vastukset, myös reostaatit ja potentio
metrit

Teollisuus

A

8533.90

osat

Teollisuus

A

8534.00

Painetut piirit

Teollisuus

A

85.35

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista
tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim.
kytkimet, varokkeet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoitti
met, syöksyaaltosuojat, pistotulpat ja muut liittimet ja lii
täntärasiat), suurempaa kuin 1 000 voltin jännitettä var
ten:

8535.10

varokkeet

Teollisuus

A

8535.2

automaattiset virrankatkaisimet:

8535.21

pienempää kuin 72,5 kV:n jännitettä varten:

8535.21.05

joissa on puristemuovikuori, nimellisvirta enintään 1 250
A, jännite enintään 1,1 kV (AC) tai 125 V napaa kohti
(DC), nimellinen katkaisukyky enintään 100 000 A

Teollisuus

A

8535.21.10

nimellisvirta enintään 2 000 A, jännite suurempi kuin 2
kV (AC) mutta enintään 12 kV (AC), nimellinen katkaisu
kyky suurempi kuin 10 000 A mutta enintään 31 500
A (ei kuitenkaan ne, joissa on puristemuovikuori)

Teollisuus

A

8535.21.20

nimellisvirta enintään 1 200 A, jännite suurempi kuin
12 kV (AC) mutta enintään 24 kV (AC), nimellinen kat
kaisukyky suurempi kuin 10 000 A mutta enintään
25 000 A (ei kuitenkaan ne, joissa on puristemuovikuori)

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8535.21.30

nimellisvirta enintään 1 600 A, jännite suurempi kuin
24 kV (AC) mutta enintään 36 kV (AC), nimellinen kat
kaisukyky suurempi kuin 10 000 A mutta enintään
31 500 A (ei kuitenkaan ne, joissa on puristemuovikuori)

Teollisuus

A

8535.21.40

nimellisvirta enintään 1 600 A, jännite suurempi kuin
36 kV (AC) mutta enintään 72,5 kV (AC), nimellinen kat
kaisukyky suurempi kuin 10 000 A mutta enintään
21 900 A (ei kuitenkaan ne, joissa on puristemuovikuori)

Teollisuus

A

8535.21.90

muut

Teollisuus

A

8535.29

muut

Teollisuus

A

8535.30

erottimet ja kytkinlaitteet:

8535.30.05

erottimet, joissa on puristemuovikuori, nimellisvirta enin
tään 1 250 A, jännite enintään 1 100 V (AC) tai 125 V
napaa kohti (DC), nimellinen katkaisukyky enintään
100 000 A

Teollisuus

A

8535.30.90

muut

Teollisuus

A

8535.40

ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet ja syöksyaaltosuojat

Teollisuus

A

8535.90

muut:

8535.90.10

kytkimien peitelevyt; laitteiden liittimet

Teollisuus

A

8535.90.90

muut

Teollisuus

A

85.36

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista
tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim.
kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat,
pistorasiat, lampunpitimet, liitäntärasiat), enintään
1 000 voltin jännitettä varten; liittimet valokuituja, valo
kuitukimppuja tai valokaapeleita varten:

8536.10

varokkeet

Teollisuus

A

8536.20

automaattiset virrankatkaisimet:

8536.20.15

joissa on muovista tai muusta eristävästä materiaalista val
mistettu kuori, nimellisvirta enintään 800 A

Teollisuus

A

8536.20.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

8536.30

muut laitteet sähkövirtapiirien suojaamista varten:

8536.30.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti radio-, tutka-, televisio-, radiolennätin- tai
radiopuhelinlaitteissa

Teollisuus

A

8536.30.20

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8536.30.30

kytkinvarokkeet, pienempää kuin 500 V:n jännitettä var
ten

Teollisuus

A

8536.30.40

muut, syöksyaaltosuojalla varustetut pistotulpat ja pistora
siat, enintään 250 V:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8536.30.90

muut

Teollisuus

A

8536.4

releet:

8536.41

enintään 60 V:n jännitettä varten:

8536.41.10

maavuotoreleet, herkkyys enintään 1 000 mA

Teollisuus

A

8536.41.20

sähkömagneettiset ja kestomagneettireleet

Teollisuus

A

8536.41.30

lämpöreleet, joissa on kaksoismetallielementtejä

Teollisuus

A

8536.41.80

muut, joiden tullausarvo on vähintään 250 ZAR

Teollisuus

A

8536.41.90

muut

Teollisuus

A

8536.49

muut:

8536.49.10

maavuotoreleet, enintään 660 V:n jännitettä varten, herk
kyys enintään 1 000 mA

Teollisuus

A

8536.49.20

sähkömagneettiset ja kestomagneettireleet

Teollisuus

A

8536.49.30

lämpöreleet, joissa on kaksoismetallielementtejä

Teollisuus

A

8536.49.80

muut, joiden tullausarvo on vähintään 250 ZAR

Teollisuus

A

8536.49.90

muut

Teollisuus

A

8536.50

muut kytkimet:

8536.50.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti radio-, tutka-, televisio-, radiolennätin- tai
radiopuhelinlaitteissa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8536.50.25

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa ja kotitalouskäyttöön
tarkoitetuissa liesissä ja keittolevyissä

Teollisuus

A

8536.50.40

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti vetureissa ja rautateiden liikkuvassa kalus
tossa

Teollisuus

A

8536.50.50

muut, joissa on puristemuovista tai muusta eristävästä
materiaalista valmistettu kuori, nimellisvirta enintään 800
A

Teollisuus

A

8536.50.90

muut

Teollisuus

A

8536.6

lampunpitimet, pistotulpat ja pistorasiat:

8536.61

lampunpitimet:

8536.61.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti radio-, tutka-, televisio-, radiolennätin- tai
radiopuhelinlaitteissa

Teollisuus

A

8536.61.20

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8536.61.30

muut, loistelamppuja ja -putkia varten

Teollisuus

A

8536.61.40

muut, pienempää kuin 500 V:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8536.61.90

muut

Teollisuus

A

8536.69

muut:

8536.69.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti radio-, tutka-, televisio-, radiolennätin- tai
radiopuhelinlaitteissa

Teollisuus

A

8536.69.30

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8536.69.61

muut, pistorasiat, enintään 250 V:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8536.69.63

muut, pistorasiat, pienempää kuin 500 V:n jännitettä var
ten

Teollisuus

A

8536.69.67

muut, pistotulpat, enintään 250 V:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8536.69.69

muut, suurempaa kuin 250 V:n mutta pienempää kuin
500 V:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8536.69.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Tavaran kuvaus

Toimiala

Vaiheluokka

8536.70

liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita
varten

Teollisuus

A

8536.90

muut laitteet:

8536.90.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti radio-, tutka-, televisio-, radiolennätin- tai
radiopuhelinlaitteissa

Teollisuus

A

8536.90.20

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8536.90.30

laitteiden liittimet; kytkimien peitelevyt

Teollisuus

A

8536.90.40

liitäntänavat, kytkinrimat ja muut johtimien ja kaapelien
vastaanottokytkentään tarkoitetut metalliosat, jotka ovat
tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti
kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa liesissä ja keittolevyissä

Teollisuus

A

8536.90.90

muut

Teollisuus

A

85.37

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat,
joissa on vähintään kaksi nimikkeen 85.35 tai 85.36 lai
tetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös
sellaiset, joissa on 90 ryhmän kojeita tai laitteita, sekä nu
meeriset ohjauslaitteet, muut kuin nimikkeen 85.17 kyt
kentälaitteet:

8537.10

enintään 1 000 V:n jännitettä varten:

8537.10.20

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8537.10.30

jotka on varustettu
8536.50.50 laitteilla

Teollisuus

A

8537.10.90

muut

Teollisuus

A

8537.20

suurempaa kuin 1 000 V:n jännitettä varten:

8537.20.10

muut kuin syttymättömät, nimellisvirta enintään 2 000
A, jännite suurempi kuin 2 kV (AC) mutta enintään
12 kV (AC), nimellinen katkaisukyky suurempi kuin
10 000 A mutta enintään 31 500 A (ei kuitenkaan kaa
sueristeiset metallilla päällystetyt kytkinlaitteet)

Teollisuus

A

8537.20.20

muut kuin syttymättömät, nimellisvirta enintään 1 250
A, jännite suurempi kuin 12 kV (AC) mutta enintään
24 kV (AC), nimellinen katkaisukyky suurempi kuin
10 000 A mutta enintään 25 000 A (ei kuitenkaan kaa
sueristeiset metallilla päällystetyt kytkinlaitteet)

Teollisuus

A

alanimikkeen

8536.20.15

tai

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8537.20.40

muut kuin syttymättömät, nimellisvirta enintään 1 600
A, jännite suurempi kuin 36 kV (AC) mutta enintään
72,5 kV (AC), nimellinen katkaisukyky suurempi kuin
21 900 A (ei kuitenkaan kaasueristeiset metallilla päällys
tetyt kytkinlaitteet)

Teollisuus

A

8537.20.90

muut

Teollisuus

A

85.38

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeen 85.35, 85.36 tai 85.37 laitteissa

8538.10

taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut nimik
keen 85.37 tavaroiden alustat, ilman niihin kuuluvia lait
teita

Teollisuus

A

8538.90

muut:

8538.90.45

virrankatkaisimiin ja erottimiin, joissa on puristemuovi
kuori, nimellisvirta enintään 1 250 A, jännite enintään
1 100 V (AC) tai 125 V napaa kohti (DC), nimellinen kat
kaisukyky enintään 100 000 A

Teollisuus

A

8538.90.48

muihin automaattisiin virrankatkaisimiin, suurempaa kuin
1 kV:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8538.90.90

muut

Teollisuus

A

85.39

Sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja -putket,
myös umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units) sekä
ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput:

8539.10

umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units)

Teollisuus

A

8539.2

muut hehkulamput, ei kuitenkaan ultravioletti- tai infra
punalamput:

8539.21

volframihalogeenilamput:

8539.21.20

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa (ei kuitenkaan halo
geenilamput)

Teollisuus

A

8539.21.25

halogeenilamput, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi
yksinomaan tai pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8539.21.45

muut, teho vähintään 15 W mutta enintään 1 000 W ja
suurempaa kuin 100 V:n mutta enintään 260 V:n jänni
tettä varten

Teollisuus

10 %

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Moottori 4

L 250/1716

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi
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16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

8539.21.90

muut

8539.22

muut, teho enintään 200 W ja suurempaa kuin 100 V:n
jännitettä varten:

8539.22.20

valonheitinlamput

Teollisuus

A

8539.22.45

muut, teho vähintään 15 W ja enintään 260 V:n jänni
tettä varten

Teollisuus

A

8539.22.90

muut

Teollisuus

A

8539.29

muut:

8539.29.10

hiililankahehkulamput

Teollisuus

A

8539.29.15

valonheitinlamput

Teollisuus

A

8539.29.20

lämpölamput

Teollisuus

A

8539.29.25

taskulamput

Teollisuus

A

8539.29.45

lamput, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksin
omaan tai pääasiallisesti moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8539.29.50

muut, tyhjiötyyppiset, teho pienempi kuin 15 W

Teollisuus

A

8539.29.57

muut, teho suurempi kuin 200 W mutta enintään
1 000 W ja suurempaa kuin 100 V:n mutta enintään
260 V:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8539.29.60

muut, teho pienempi kuin 100 W, jotka ovat tunnistetta
vissa käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti kaivos
työntekijöiden otsalampuissa

Teollisuus

A

8539.29.90

muut

Teollisuus

A

8539.3

sähköpurkauslamput ja -putket, muut kuin ultravioletti
lamput:

8539.31

loistelamput ja -putket:

8539.31.45

suorat (ei kuitenkaan elohopeahöyrylamput), pituus vä
hintään 600 mm mutta enintään 2 500 mm, läpimitta
vähintään 25 mm mutta enintään 40 mm, teho vähintään
20 W mutta enintään 105 W

Teollisuus

A

8539.31.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8539.32

elohopea- tai natriumhöyrylamput; metallihalidilamput:

8539.32.45

loistelamput ja -putket, suorat (ei kuitenkaan elohopea
höyrylamput), pituus vähintään 600 mm mutta enintään
2 500 mm, läpimitta vähintään 25 mm mutta enintään
40 mm, teho vähintään 20 W mutta enintään 105 W

Teollisuus

A

8539.32.90

muut

Teollisuus

A

8539.39

muut:

8539.39.45

loistelamput ja -putket, suorat (ei kuitenkaan elohopea
höyrylamput), pituus vähintään 600 mm mutta enintään
2 500 mm, läpimitta vähintään 25 mm mutta enintään
40 mm, teho vähintään 20 W mutta enintään 105 W

Teollisuus

A

8539.39.90

muut

Teollisuus

A

8539.4

ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput:

8539.41

kaarilamput

Teollisuus

A

8539.49

muut:

8539.49.10

ultraviolettilamput

Teollisuus

A

8539.49.20

infrapunalamput

Teollisuus

A

8539.90

osat

Teollisuus

A

85.40

Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokato
diputket), esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset
putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket ja
televisiokameraputket:

8540.1

televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös vi
deomonitorien katodisädeputket:

8540.11

värinäyttöiset

Teollisuus

A

8540.12

yksivärinäyttöiset

Teollisuus

A

8540.20

televisiokameraputket; kuvanmuuttoputket ja kuvanvah
vistinputket; muut valokatodiputket

Teollisuus

A

8540.40

tieto-/grafiikkanäyttöputket, yksiväriset; tieto-/grafiikka
näyttöputket, värilliset, joiden fosforipisteiden välinen
etäisyys näytöllä on pienempi kuin 0,4 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

8540.60

muut katodisädeputket

8540.7

mikroaaltoputket (esim. magnetronit, klystronit, kulkuaal
toputket ja karsinotronit), ei kuitenkaan hilaohjatut put
ket:

8540.71

magnetronit

Teollisuus

A

8540.79

muut

Teollisuus

A

8540.8

muut putket:

8540.81

vastaanottoputket ja vahvistinputket

Teollisuus

A

8540.89

muut

Teollisuus

A

8540.9

osat:

8540.91

katodisädeputkiin

Teollisuus

A

8540.99

muut

Teollisuus

A

85.41

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekompo
nentit; valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lu
kien fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduu
leiksi tai paneeleiksi; valodiodit; asennetut pietsosähköiset
kiteet:

8541.10

diodit (ei kuitenkaan valolle herkät tai valodiodit)

Teollisuus

A

8541.2

transistorit, muut kuin valolle herkät transistorit:

8541.21

joiden tehohäviö on pienempi kuin 1 W

Teollisuus

A

8541.29

muut

Teollisuus

A

8541.30

tyristorit, diakit ja triakit, muut kuin valolle herkät

Teollisuus

A

8541.40

valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien fo
tojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai
paneeleiksi; valodiodit:

8541.40.10

fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai
paneeleiksi

Teollisuus

A

8541.40.20

valodiodit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

8541.40.90

muut

Teollisuus

A

8541.50

muut puolijohdekomponentit

Teollisuus

A

8541.60

asennetut pietsosähköiset kiteet

Teollisuus

A

8541.90

osat

Teollisuus

A

85.42

Elektroniset integroidut piirit:

8542.3

elektroniset integroidut piirit:

8542.31

prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla varustetut, muun
timet, loogiset piirit, vahvistimet, kello- ja ajastinpiirit tai
muut piirit

Teollisuus

A

8542.32

muistit

Teollisuus

A

8542.33

vahvistimet

Teollisuus

A

8542.39

muut

Teollisuus

A

8542.90

osat

Teollisuus

A

85.43

Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä,
muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

8543.10

hiukkaskiihdyttimet

Teollisuus

A

8543.20

signaaligeneraattorit

Teollisuus

A

8543.30

koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pinnoittamista,
elektrolyysiä tai elektroforeesia varten

Teollisuus

A

8543.70

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

8543.90

osat

Teollisuus

A

85.44

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli
(myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohti
met, myös jos niissä on liittimiä; valokaapelit, joissa kulla
kin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdis
tetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä:

8544.1

käämilanka:

8544.11

kuparia

Teollisuus

A

8544.19

muu

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

8544.20

koaksiaalikaapeli ja muut koaksiaaliset sähköjohtimet:

8544.20.15

kaapeli, vaipaton, keskijohdin hopealla tai kullalla pinnoi
tettua kuparia, pituus suurempi kuin 400 m ja poikkileik
kauksen läpimitta enintään 4,5 mm, ei kuitenkaan alumii
nilla päällystetty

Teollisuus

A

8544.20.90

muut

Teollisuus

A

8544.30

sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käyte
tään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai aluksissa

Teollisuus

A

8544.4

muut sähköjohtimet, enintään 1 000 V:n jännitettä var
ten:

8544.42

joissa on liittimiä:

8544.42.10

enintään 80 V:n jännitettä varten

Teollisuus

A

8544.42.20

suurempaa kuin 80 V:n mutta enintään 240 V:n jännitettä
varten

Teollisuus

A

8544.42.90

muut

Teollisuus

A

8544.49

muut:

8544.49.10

enintään 80 V:n jännitettä varten

Teollisuus

11 %

8544.49.90

muut

Teollisuus

A

8544.60

muut sähköjohtimet, suurempaa kuin 1 000 V:n jänni
tettä varten:

8544.60.10

paperieristeiset

Teollisuus

A

8544.60.20

muovieristeiset

Teollisuus

A

8544.60.30

kumieristeiset

Teollisuus

A

8544.60.90

muut

Teollisuus

A

8544.70

valokaapelit

Teollisuus

A

85.45

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja
muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jol
laisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on me
tallia:

8545.1

elektrodit:

8545.11

jollaisia käytetään uuneissa

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Moottori 1
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Toimiala

Vaiheluokka

8545.19

muut

Teollisuus

A

8545.20

harjat

Teollisuus

A

8545.90

muut

Teollisuus

A

85.46

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet:

8546.10

lasia

Teollisuus

A

8546.20

keraamista ainetta

Teollisuus

A

8546.90

muut

Teollisuus

A

85.47

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vä
häisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittä
mistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitet
tyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta
valmistettuja, muut kuin nimikkeen 85.46 eristimet; säh
köjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia,
eristysaineella vuoratut:

8547.10

keraamista ainetta olevat eristystarvikkeet

Teollisuus

A

8547.20

muovia olevat eristystarvikkeet

Teollisuus

A

8547.90

muut

Teollisuus

A

85.48

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja akkujen
jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paris
tot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden
sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

8548.10

galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakku
jen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja
paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut

Teollisuus

A

8548.90

muut

Teollisuus

A

86.01

Veturit, jotka toimivat ulkoisella virtalähteellä tai sähkö
akuilla:

8601.10

ulkoisella virtalähteellä toimivat

Teollisuus

A

8601.20

sähköakuilla toimivat

Teollisuus

A

86.02

Muut veturit; tenderit:

8602.10

dieselsähköveturit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

L 250/1722

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

8602.90

muut

86.03

Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut, muut kuin ni
mikkeeseen 86.04 kuuluvat:

8603.10

ulkoisella virtalähteellä toimivat

Teollisuus

A

8603.90

muut

Teollisuus

A

8604.00

Rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut,
myös itseliikkuvat (esim. työpajavaunut, nosturivaunut,
raiteenalustan sulloimet, raiteenoikaisukoneet, koestusvau
nut ja resiinat)

Teollisuus

A

8605.00

Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut, itseliikkumatto
mat; matkatavara-, posti- ja muut rautatien tai raitiotien
erikoisvaunut, itseliikkumattomat (ei kuitenkaan nimik
keeseen 86.04 kuuluvat)

Teollisuus

A

86.06

Rautatien tai raitiotien tavaravaunut, itseliikkumattomat:

8606.10

säiliö- ja niiden kaltaiset vaunut

Teollisuus

A

8606.30

itsetyhjentävät vaunut,
8606.10 kuuluvat

Teollisuus

A

8606.9

muut:

8606.91

umpivaunut

Teollisuus

A

8606.92

avovaunut, joissa on kiinteät, suuremmat kuin 60 cm kor
keat sivut

Teollisuus

A

8606.99

muut

Teollisuus

A

86.07

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kalus
ton osat:

8607.1

telit, bissel-telit, akselit ja pyörät sekä niiden osat:

8607.11

moottoritelit ja bissel-moottoritelit

Teollisuus

A

8607.12

muut telit ja bissel-telit

Teollisuus

A

8607.19

muut, myös osat

Teollisuus

A

muut

kuin

alanimikkeeseen

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Toimiala

Vaiheluokka

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8607.2

jarrut ja niiden osat:

8607.21

ilmajarrut ja niiden osat

8607.29

muut:

8607.29.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti raitiomoottorivaunuissa ja raitioteiden liik
kuvassa kalustossa

Teollisuus

A

8607.29.90

muut

Teollisuus

A

8607.30

koukut ja muut kytkinlaitteet, puskurit sekä niiden osat

Teollisuus

A

8607.9

muut:

8607.91

veturien

Teollisuus

A

8607.99

muut

Teollisuus

A

8608.00

Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet;
mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turvatai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitio
teitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia
tai lentokenttiä varten; edellä mainittujen tavaroiden osat

Teollisuus

A

8609.00

Kontit (myös nesteenkuljetuskontit), jotka on erityisesti
suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetusmuo
toa varten

Teollisuus

A

87.01

Traktorit, muut kuin nimikkeeseen 87.09 kuuluvat

8701.10

yksiakseliset puutarhatraktorit (”pedestrian controlled
tractors”)

Teollisuus

A

8701.20

maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetot
raktorit:

8701.20.10

ajoneuvon massa enintään 1 600 kg

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8701.20.20

ajoneuvon massa suurempi kuin 1 600 kg

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

8701.30

telaketjutraktorit

Teollisuus

A

8701.90

muut:

8701.90.10

kaksipyöräiset traktorit, joiden moottorin iskutilavuus on
suurempi kuin 2 000 cm3

Teollisuus

A

8701.90.90

muut

Teollisuus

A
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

87.02

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mu
kaan lukien) kuljettamiseen:

8702.10

joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai
puolidieselmoottori):

8702.10.10

uudet, ohjauspyörä oikealla, asennettu seuraavat varusteet:
sisätiloissa matkatavaratelineet, jalkatuet, verkkotaskut
lehtiä varten, vaatekoukut, istuimissa säädettävät selkäno
jat, käsinojat, mikrofoni sekä radio tai kasettisoitin, ilmas
tointi erillisin säädöin, paineilmaovet, erilliset lukuvalot,
kemiallinen käymälä, pesuallas ja jääkaappi

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.10.81

muut, ajoneuvon massa enintään 2 000 kg, arvotullia var
ten huomioon otettava arvo enintään 130 000 ZAR; tai
ajoneuvot vähintään 14 henkilön (kuljettaja mukaan lu
kien) kuljettamiseen

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.10.85

muut, ajoneuvon massa enintään 2 000 kg

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.10.87

muut, ajoneuvon massa suurempi kuin 2 000 kg, arvotul
lia tai arvotuotteista kannettavaa valmisteveroa varten
huomioon otettava arvo pienempi kuin 130 000 ZAR;
tai ajoneuvot vähintään 14 henkilön (kuljettaja mukaan
lukien) kuljettamiseen

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.10.90

muut

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.90

muut:

8702.90.81

muut, ajoneuvon massa enintään 2 000 kg, arvotullia tai
arvotuotteista kannettavaa valmisteveroa varten huomi
oon otettava arvo enintään 130 000 ZAR; tai ajoneuvot
vähintään 14 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljetta
miseen

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.90.85

muut, ajoneuvon massa enintään 2 000 kg

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.90.87

muut, ajoneuvon massa suurempi kuin 2 000 kg, arvotul
lia tai arvotuotteista kannettavaa valmisteveroa varten
huomioon otettava arvo pienempi kuin 130 000 ZAR;
tai ajoneuvot vähintään 14 henkilön (kuljettaja mukaan
lukien) kuljettamiseen

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8702.90.90

muut

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

87.03

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilö
kuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 87.02
kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot:

8703.10

erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneu
vot; golfvaunut ja niiden kaltaiset ajoneuvot

Teollisuus

A

16.9.2016
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8703.2

muut ajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen iskumäntä
moottori:

8703.21

iskutilavuus enintään 1 000 cm3:

8703.21.23

ajoneuvot, joissa on avoin kori ja putkirunko, moottorin
iskutilavuus enintään 250 cm3 ja ajoneuvon massa enin
tään 250 kg

Teollisuus

A

8703.21.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.21.27

ambulanssit

Teollisuus

A

8703.21.60

ajoneuvot, joissa on moottoripyörätyyppinen ohjaustanko
ja käsikäyttöiset hallintalaitteet

Teollisuus

A

8703.21.70

kuusi- tai kahdeksanpyöräiset ajoneuvot, ketjuvetoiset,
joita käytetään yhteenrakennetun vaihdelaatikon ja tasaus
pyörästön avulla

Teollisuus

A

8703.21.90

muut

Teollisuus

A

8703.22

iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3 mutta enintään
1 500 cm3:

8703.22.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.22.27

ambulanssit

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.22.90

muut

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.23

iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3 mutta enintään
3 000 cm3:

8703.23.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.23.27

ambulanssit

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.23.90

muut

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.24

iskutilavuus suurempi kuin 3 000 cm3:

8703.24.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.24.27

ambulanssit

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.24.90

muut

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6
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Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8703.3

muut ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntä
moottori (diesel- tai puolidieselmoottori):

8703.31

iskutilavuus enintään 1 500 cm3:

8703.31.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.31.27

ambulanssit

Teollisuus

AUTO18

8703.31.70

ajoneuvon massa enintään 600 kg (ei kuitenkaan ruumis
autot)

Teollisuus

A

8703.31.80

kuusi- tai kahdeksanpyöräiset ajoneuvot, joissa on liu
kuohjausjärjestelmä, ketjuvetoiset, joita käytetään yhteen
rakennetun vaihdelaatikon ja tasauspyörästöyksikön
avulla, ajoneuvon massa suurempi kuin 600 kg ja iskutila
vuus enintään 1 000 cm3

Teollisuus

A

8703.31.90

muut

Teollisuus

AUTO18

8703.32

iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3 mutta enintään
2 500 cm3:

8703.32.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.32.27

ambulanssit

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.32.90

muut

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.33

iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3:

8703.33.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.33.27

ambulanssit

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.33.90

muut

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8703.90

muut:

8703.90.25

ruumisautot

Teollisuus

A

8703.90.27

ambulanssit

Teollisuus

X

8703.90.29

sähköajoneuvot

Teollisuus

X

8703.90.90

muut

Teollisuus

X

Moottorit osittain
6

Moottorit osittain
6
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Toimiala
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

87.04

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot:

8704.10

dumpperit, muut kuin teillä käytettävät:

8704.10.25

kokonaismassa enintään 50 tonnia

Teollisuus

PM5

8704.10.90

muut

Teollisuus

A

8704.2

muut, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (die
sel- tai puolidieselmoottori):

8704.21

kokonaismassa enintään 5 tonnia:

8704.21.10

maanalaisissa kaivoksissa käytettävät siirtovaunut; matala
rakenteiset tulenkestävät ajoneuvot, joissa on ohjausko
neisto sekä edessä että takana, maanalaisissa kaivoksissa
käytettävät

Teollisuus

A

8704.21.40

maastokäyttöön soveltuvat tukkiautot

Teollisuus

PM5

8704.21.70

muut, ajoneuvon massa enintään 600 kg

Teollisuus

A

8704.21.75

muut, moottorin iskutilavuus enintään 1 000 cm3

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
3

8704.21.81

muut, jatko-ohjaamo, ajoneuvon massa enintään
2 000 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg taikka
massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa enintään
3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa kohti

Teollisuus

18 %

Moottorit osittain
3

8704.21.83

muut (ei kuitenkaan jatko-ohjaamo), ajoneuvon massa
enintään 2 000 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg
taikka massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa enin
tään 3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa kohti

Teollisuus

18 %

Moottorit osittain
3

8704.21.90

muut

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

8704.22

kokonaismassa suurempi kuin 5 tonnia mutta enintään
20 tonnia:

8704.22.10

maanalaisissa kaivoksissa käytettävät siirtovaunut; matala
rakenteiset tulenkestävät ajoneuvot, joissa on ohjausko
neisto sekä edessä että takana, maanalaisissa kaivoksissa
käytettävät

Teollisuus

A

8704.22.20

maastokäyttöön soveltuvat tukkiautot

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8704.22.90

muut

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

Moottorit osittain
2

Moottorit osittain
2
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8704.23

kokonaismassa suurempi kuin 20 tonnia:

8704.23.10

maanalaisissa kaivoksissa käytettävät siirtovaunut; matala
rakenteiset tulenkestävät ajoneuvot, joissa on ohjausko
neisto sekä edessä että takana, maanalaisissa kaivoksissa
käytettävät

Teollisuus

A

8704.23.20

maastokäyttöön soveltuvat tukkiautot

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8704.23.90

muut

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

8704.3

muut, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori:

8704.31

kokonaismassa enintään 5 tonnia:

8704.31.30

maastokäyttöön soveltuvat tukkiautot

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8704.31.50

kolmipyöräiset ajoneuvot, joissa on moottoripyörätyyppi
nen ohjausjärjestelmä, moottorin iskutilavuus enintään
550 cm3 ja joissa on moottoriajoneuvotyyppinen tasaus
pyörästö ja peruutusvaihde

Teollisuus

A

8704.31.70

muut (ei kuitenkaan maastokäyttöön soveltuvat tukkiautot
ja kolmipyöräiset ajoneuvot), ajoneuvon massa enintään
600 kg

Teollisuus

A

8704.31.75

muut, moottorin iskutilavuus enintään 1 000 cm3

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
3

8704.31.81

muut, jatko-ohjaamo, ajoneuvon massa enintään
2 000 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg taikka
massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa enintään
3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa kohti

Teollisuus

18 %

Moottorit osittain
3

8704.31.83

muut (ei kuitenkaan jatko-ohjaamo), ajoneuvon massa
enintään 2 000 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg
taikka massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa enin
tään 3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa kohti

Teollisuus

18 %

Moottorit osittain
3

8704.31.90

muut

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

8704.32

kokonaismassa suurempi kuin 5 tonnia:

8704.32.10

maastokäyttöön soveltuvat tukkiautot

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8704.32.90

muut

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

8704.90

muut:

8704.90.05

moottorilla varustetut käsin ohjattavat golfkärryt

Teollisuus

A
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Toimiala

Vaiheluokka

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8704.90.30

maastokäyttöön soveltuvat tukkiautot

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
1

8704.90.40

sähköajoneuvot, ajoneuvon massa enintään 2 000 kg tai
kokonaismassa enintään 3 500 kg taikka massa enintään
1 600 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg ohjaa
molla varustettua alustaa kohti

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
3

8704.90.81

muut, jatko-ohjaamo, ajoneuvon massa enintään
2 000 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg taikka
massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa enintään
3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa kohti

Teollisuus

18 %

Moottorit osittain
3

8704.90.83

muut (ei kuitenkaan jatko-ohjaamo), ajoneuvon massa
enintään 2 000 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg
taikka massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa enin
tään 3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa kohti

Teollisuus

18 %

Moottorit osittain
3

8704.90.90

muut

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

87.05

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti hen
kilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausau
tot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadun
lakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot):

8705.10

nosturiautot

Teollisuus

A

8705.20

porausautot

Teollisuus

A

8705.30

paloautot

Teollisuus

A

8705.40

betoninsekoitinautot

Teollisuus

A

8705.90

muut

Teollisuus

A

8706.00

Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 87.01–87.05
moottoriajoneuvoja varten:

8706.00.05

ajoneuvon massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa
enintään 3 500 kg, nimikkeen 8704.10 ajoneuvojen
osalta

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8706.00.15

muut, ajoneuvon massa enintään 1 600 kg tai kokonais
massa enintään 3 500 kg

Teollisuus

AUTO18

Moottorit osittain
6

8706.00.20

muut

Teollisuus

12 %

Moottorit osittain
4

87.07

Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden 87.01–87.05 moot
toriajoneuvoja varten:

8707.10

nimikkeen 87.03 ajoneuvoja varten

Teollisuus

X
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Teollisuus

X

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8707.90

muut

87.08

Nimikkeiden 87.01–87.05 moottoriajoneuvojen osat ja
tarvikkeet:

8708.10

puskurit ja niiden osat

8708.2

korien (myös ohjaamoiden) muut osat ja tarvikkeet:

8708.21

turvavyöt

Teollisuus

A

8708.29

muut

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.30

jarrut ja servojarrut; niiden osat:

8708.30.03

levyjarrujen jarrupalat, asennetut

Teollisuus

10 %

Moottori 2

8708.30.05

muut asennetut jarrupäällysteet, jotka ovat tunnistetta
vissa käytettäviksi ilmajarruissa, alipainejarruissa, paineil
makäyttöisissä nestejarruissa tai alipainetehostetuissa nes
tejarruissa, raskaissa moottoriajoneuvoissa käytettäviksi
soveltuvat

Teollisuus

15 %

Moottorit osittain
5

8708.30.09

muut asennetut jarrupäällysteet

Teollisuus

10 %

Moottori 4

8708.30.11

jarrurummut, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

6%

Moottori 3

8708.30.13

muut jarrurummut

Teollisuus

15 %

Moottorit osittain
5

8708.30.15

osat (ei kuitenkaan jarrurummut) ilmajarruihin, alipaine
jarruihin, paineilmakäyttöisiin nestejarruihin tai alipaine
tehostettuihin nestejarruihin, raskaissa moottoriajoneu
voissa käytettäviksi soveltuvat

Teollisuus

A

8708.30.17

levyjarrun satulajärjestelmät ja jarrurumpukokoonpanot
(ei kuitenkaan ne, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi
yksinomaan tai pääasiallisesti muissa kuin maantiekulje
tuksiin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

15 %

8708.30.19

hydrodynaamiset jarrulaitteet, suoraan moottoriajoneuvo
jen vaihdelaatikoihin tai kardaaniakseleihin suoraan kyt
kettäviksi soveltuvat

Teollisuus

A

8708.30.21

muut, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan
tai pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekulje
tuksiin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.30.23

muut, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

6%

Moottori 3

8708.30.90

muut

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.40

vaihdelaatikot ja niiden osat:

8708.40.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekuljetuk
siin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

Moottorit osittain
5
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8708.40.20

täysautomaattinen vaihdelaatikko, massa enintään 475 kg

Teollisuus

A

8708.40.60

muut osat, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

6%

8708.40.70

muut osat

Teollisuus

A

8708.40.90

muut

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.50

vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos niissä on muita
voimansiirto-osia, sekä muut akselit kuin vetoakselit; nii
den osat:

8708.50.10

pyörännavat (ei kuitenkaan koneistamatonta valumetallia)

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.50.20

vetoakselit, joissa on jäykkä sisäänrakennettu kotelo ja
kruunuhammaspyörä tai lautaspyörä, jonka läpimitta on
enintään 205 mm

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.50.30

vakionopeusnivelet

Teollisuus

A

8708.50.60

laakeripesät laakereineen

Teollisuus

A

8708.50.70

muut, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan
tai pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekulje
tuksiin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.50.80

muut, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

A

8708.50.85

muut vetoakselin osat

Teollisuus

A

8708.50.90

muut

Teollisuus

PM5

8708.70

pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet:

8708.70.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekuljetuk
siin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.70.90

muut

Teollisuus

PM5

8708.80

pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat (myös iskunvai
mentimet):

8708.80.10

McPherson-joustintuet ja McPherson-joustintukien män
nänvarret tai sylinterit ja niiden osat

Teollisuus

X

8708.80.20

muut iskunvaimentimet ja niiden osat

Teollisuus

X

8708.80.30

ilmajouset

Teollisuus

X

Moottori 3

Moottorit osittain
2

Moottorit osittain
2
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8708.80.40

muut, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan
tai pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekulje
tuksiin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.80.50

osat, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

6%

8708.80.90

muut

Teollisuus

A

8708.9

muut osat ja tarvikkeet:

8708.91

jäähdyttimet ja niiden osat:

8708.91.10

jäähdyttimet

Teollisuus

PM5

8708.91.20

muut, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan
tai pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekulje
tuksiin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.91.30

osat, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

6%

8708.91.90

muut osat

Teollisuus

A

8708.92

äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat:

8708.92.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekuljetuk
siin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.92.15

osat, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

6%

8708.92.20

muut osat

Teollisuus

A

8708.92.90

muut

Teollisuus

PM5

8708.93

kytkimet ja niiden osat:

8708.93.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekuljetuk
siin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.93.25

kytkimen kuoriasennelmat (ei kuitenkaan niiden osat),
joissa on painelevyt, joiden ulkopinnan läpimitta on enin
tään 300 mm

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.93.55

kytkinlevyt (ei kuitenkaan niiden osat), ulkopinnan läpi
mitta on enintään 300 mm

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.93.80

muut, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

A

Moottori 3

Moottorit osittain
2

Moottori 3

Moottori 3

Moottorit osittain
2
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Teollisuus
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Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

8708.93.90

muut

Moottorit osittain
2

8708.94

ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet; niiden osat:

8708.94.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekuljetuk
siin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.94.20

hammastanko-ohjausjärjestelmät (ei kuitenkaan tehostetut
tyypit ja alanimikkeen 8708.94.10 järjestelmät)

Teollisuus

PM5

Moottorit osittain
2

8708.94.40

muut, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

6%

Moottori 3

8708.94.50

muut osat

Teollisuus

A

8708.94.90

muut

Teollisuus

PM5

8708.95

turvatyynyt täyttöjärjestelmineen; niiden osat

Teollisuus

A

8708.99

muut:

8708.99.05

muutossarjat, jotka sisältävät kaasun ja jarrun käsihallinta
laitteet, myös jos mukaan kuuluu automaattinen kytkimen
hallintalaite

Teollisuus

A

8708.99.10

asennetut alustan rungot ja niiden osat

Teollisuus

10 %

8708.99.20

puhallin- tai patopainetyyppiset lämmittimet ja ilmanvaih
toyksiköt, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksin
omaan tai pääasiallisesti vesijäähdytteisellä moottorilla va
rustetuissa moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

A

8708.99.30

muut lämmittimet ilmanvaihtoyksiköt

Teollisuus

PM5

8708.99.40

telaketjun nivelasennelmat, myös telakengät ja niiden osat
sisältävät; telaketjun sormet ja niiden holkit

Teollisuus

A

8708.99.50

lukituslaitteella varustetut turvavöiden kelat ja niiden osat

Teollisuus

A

8708.99.60

muut, jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan
tai pääasiallisesti traktoreissa (ei kuitenkaan maantiekulje
tuksiin tarkoitetuissa vetotraktoreissa)

Teollisuus

A

8708.99.70

muut, koneistamatonta valumetallia

Teollisuus

A

8708.99.90

muut

Teollisuus

A

Moottorit osittain
2

Moottori 4

Moottorit osittain
2
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87.09

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylait
teita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satamaalueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä mat
koja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä
mainittujen ajoneuvojen osat:

8709.1

ajoneuvot:

8709.11

sähköllä toimivat

Teollisuus

A

8709.19

muut

Teollisuus

A

8709.90

osat

Teollisuus

A

8710.00

Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot,
moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen
osat

Teollisuus

A

87.11

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

8711.10

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus enintään
50 cm3

Teollisuus

A

8711.20

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi
kuin 50 cm3 mutta enintään 250 cm3:

8711.20.10

joissa on moottori, jonka iskutilavuus on pienempi kuin
200 cm3

Teollisuus

A

8711.20.90

muut

Teollisuus

A

8711.30

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi
kuin 250 cm3 mutta enintään 500 cm3

Teollisuus

A

8711.40

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi
kuin 500 cm3 mutta enintään 800 cm3

Teollisuus

A

8711.50

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi
kuin 800 cm3

Teollisuus

A

8711.90

muut:

8711.90.10

sivuvaunut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8711.90.20

muut, iskutilavuus suurempi kuin 200 cm3 mutta enin
tään 800 cm3

Teollisuus

A

8711.90.30

muut, iskutilavuus suurempi kuin 800 cm3

Teollisuus

A

8711.90.90

muut

Teollisuus

A

8712.00

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolku
pyörät), moottorittomat:

8712.00.10

polkupyörät

Teollisuus

A

8712.00.90

muut

Teollisuus

A

87.13

Pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvälineet,
myös moottoroidut tai muuten mekaanisella kuljetusko
neistolla toimivat:

8713.10

joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa

Teollisuus

A

8713.90

muut

Teollisuus

A

87.14

Nimikkeiden 87.11–87.13 kulkuneuvojen osat ja tarvik
keet:

8714.10

moottoripyörien (myös mopojen)

Teollisuus

A

8714.20

pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvälineet

Teollisuus

A

8714.9

muut:

8714.91

rungot ja haarukat sekä niiden osat

Teollisuus

A

8714.92

pyöränvanteet ja puolat

Teollisuus

A

8714.93

navat, muut kuin jarrunavat, ja vapaarattaiden ketjupyörät

Teollisuus

A

8714.94

jarrut, myös jarrunavat, sekä niiden osat

Teollisuus

A

8714.95

satulat ja istuimet

Teollisuus

A

8714.96

polkimet ja kampilaitteet sekä niiden osat

Teollisuus

A

8714.99

muut

Teollisuus

A

8715.00

Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljet
tamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden osat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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87.16

Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, il
man mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat:

8716.10

matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai ret
keilyä varten

Teollisuus

A

8716.20

maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat pe
rävaunut ja puoliperävaunut

Teollisuus

A

8716.3

muut perävaunut ja puoliperävaunut tavarankuljetukseen:

8716.31

säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut

Teollisuus

A

8716.39

muut

Teollisuus

A

8716.40

muut perävaunut ja puoliperävaunut

Teollisuus

A

8716.80

muut kuljetusvälineet:

8716.80.10

kottikärryt

Teollisuus

A

8716.80.90

muut

Teollisuus

A

8716.90

osat:

8716.90.10

ilmajouset

Teollisuus

A

8716.90.90

muut

Teollisuus

A

8801.00

Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet ja riippulii
timet sekä muut moottorittomat ilma-alukset

Teollisuus

A

88.02

Muut ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); ava
ruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit sekä
suborbitaaliset alukset:

8802.1

helikopterit:

8802.11

kuormittamaton massa enintään 2 000 kg

Teollisuus

A

8802.12

kuormittamaton massa suurempi kuin 2 000 kg

Teollisuus

A

8802.20

lentokoneet ja muut ilma-alukset, kuormittamaton massa
enintään 2 000 kg

Teollisuus

A

8802.30

lentokoneet ja muut ilma-alukset, kuormittamaton massa
suurempi kuin 2 000 kg mutta enintään 15 000 kg

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8802.40

lentokoneet ja muut ilma-alukset, kuormittamaton massa
suurempi kuin 15 000 kg

Teollisuus

A

8802.60

avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit sekä
suborbitaaliset alukset

Teollisuus

A

88.03

Nimikkeen 88.01 tai 88.02 tavaroiden osat:

8803.10

potkurit ja roottorit sekä niiden osat

Teollisuus

A

8803.20

laskutelineet ja niiden osat

Teollisuus

A

8803.30

lentokoneiden tai helikoptereiden muut osat

Teollisuus

A

8803.90

muut

Teollisuus

A

8804.00

Laskuvarjot (myös ohjattavat laskuvarjot sekä liitovarjot)
ja roottorivarjo (rotochutes); niiden osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

88.05

Ilma-alusten lähetyslaitteet; lentotukialusten kannella käy
tettävät jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet; laitteet
maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten; edellä mainit
tujen tavaroiden osat:

8805.10

ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat; lentotukialusten
kannella ja lentoasemilla käytettävät jarrutuslaitteet ja nii
den kaltaiset laitteet sekä niiden osat

Teollisuus

A

8805.2

laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten ja nii
den osat:

8805.21

ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat

Teollisuus

A

8805.29

muut

Teollisuus

A

89.01

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialuk
set, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tava
rankuljetukseen:

8901.10

risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset aluk
set, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetuk
seen; kaikenlaiset lautta-alukset

Teollisuus

A

8901.20

säiliöalukset

Teollisuus

A

8901.30

jäähdytysalukset, muut kuin alanimikkeeseen 8901.20
kuuluvat

Teollisuus

A

8901.90

muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä
henkilö- että tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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8902.00

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden
jalostusta tai säilöntää varten

Teollisuus

A

89.03

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet
ja kanootit:

8903.10

ilmatäytteiset

Teollisuus

A

8903.9

muut:

8903.91

purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori

Teollisuus

A

8903.92

moottoriveneet, muut kuin perämoottoriveneet

Teollisuus

A

8903.99

muut:

8903.99.10

vesiskootterit ja niiden kaltaiset laitteet

Teollisuus

A

8903.99.90

muut

Teollisuus

A

8904.00

Hinaajat ja työntöalukset

Teollisuus

A

89.05

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nos
turit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on tois
sijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat
tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat:

8905.10

ruoppausalukset

Teollisuus

A

8905.20

uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

Teollisuus

A

8905.90

muut

Teollisuus

A

89.06

Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut
kuin soutuveneet:

8906.10

sota-alukset

Teollisuus

A

8906.90

muut

Teollisuus

A

89.07

Muut uivat rakenteet (esim. lautat, säiliöt, kasuunit, laitu
rit, poijut ja merimerkit):

8907.10

ilmatäytteiset lautat

Teollisuus

A

8907.90

muut

Teollisuus

A

8908.00

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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90.01

Valokuidut ja valokuitukimput; valokaapelit, muut kuin
nimikkeeseen 85.44 kuuluvat; polarisoivasta aineesta val
mistetut laatat ja levyt; mitä ainetta tahansa olevat kehys
tämättömät linssit (myös piilolasit), prismat, peilit ja muut
optiset elementit, muut kuin tällaiset elementit optisesti
työstämätöntä lasia:

9001.10

valokuidut, valokuitukimput ja valokaapelit

Teollisuus

A

9001.20

polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt

Teollisuus

A

9001.30

piilolasit

Teollisuus

A

9001.40

silmälasilinssit, lasia

Teollisuus

A

9001.50

silmälasilinssit, muuta ainetta

Teollisuus

A

9001.90

muut

Teollisuus

A

90.02

Mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt linssit, prismat, pei
lit ja muut optiset elementit, kun ne ovat kojeiden tai lait
teiden osia tai tarvikkeita, muut kuin tällaiset elementit,
optisesti työstämätöntä lasia:

9002.1

objektiivit:

9002.11

kameroita, projektoreita tai valokuvan suurennus- tai pie
nennyslaitteita varten

Teollisuus

A

9002.19

muut

Teollisuus

A

9002.20

suodattimet

Teollisuus

A

9002.90

muut

Teollisuus

A

90.03

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja nii
den osat:

9003.1

kehykset:

9003.11

muovia

Teollisuus

A

9003.19

muuta ainetta

Teollisuus

A

9003.90

osat

Teollisuus

A

90.04

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen,
silmien suojaamiseen tai muuhun tarkoitukseen:

9004.10

aurinkolasit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9004.90

muut

90.05

Kiikarit ja kaukoputket sekä niiden jalustat; muut tähtitie
teelliset kojeet ja niiden jalustat, ei kuitenkaan radiotähti
tieteelliset kojeet:

9005.10

kaksiokulaariset kiikarit

Teollisuus

A

9005.80

muut kojeet

Teollisuus

A

9005.90

osat ja tarvikkeet (myös jalustat)

Teollisuus

A

90.06

Valokuvauskamerat; valokuvaussalamalaitteet ja valoku
vaussalamalamput, muut kuin nimikkeen 85.39 sähkö
purkauslamput:

9006.10

kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai painosylin
terien valmistamiseen

Teollisuus

A

9006.30

kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen
käyttöön, ilmavalokuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälli
seen tai kirurgiseen tutkimukseen; oikeuslääketieteessä ja
rikostutkimuksessa vertailevaan valokuvaukseen käytettä
vät kamerat

Teollisuus

A

9006.40

pikakuvakamerat

Teollisuus

A

9006.5

muut kamerat:

9006.51

yksisilmäiset peilikamerat enintään 35 mm:n levyistä rul
lafilmiä varten

Teollisuus

A

9006.52

muut, pienempää kuin 35 mm:n levyistä rullafilmiä var
ten

Teollisuus

A

9006.53

muut, 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten

Teollisuus

A

9006.59

muut

Teollisuus

A

9006.6

valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput:

9006.61

sähköpurkauslampulla toimivat (”elektroniset”) valoku
vaussalamalaitteet

Teollisuus

A

9006.69

muut

Teollisuus

A

9006.9

osat ja tarvikkeet:

9006.91

kameroiden

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9006.99

muut

90.07

Elokuvakamerat ja -projektorit, myös jos niissä on äänen
tallennus- tai toistolaitteet:

9007.10

kamerat

Teollisuus

A

9007.20

projektorit

Teollisuus

A

9007.9

osat ja tarvikkeet:

9007.91

kameroiden

Teollisuus

A

9007.92

projektoreiden

Teollisuus

A

90.08

Projektorit, muut kuin elokuvaprojektorit ja profiilipro
jektorit; valokuvan (ei kuitenkaan elokuvan) suurennustai pienennyslaitteet:

9008.50

projektorit, suurennus- tai pienennyslaitteet

Teollisuus

A

9008.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.10

Laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratorioita
varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat; negatii
vientarkastuslaitteet, valkokankaat:

9010.10

laitteet ja varusteet, jotka automaattisesti kehittävät valo
kuva-(myös elokuva-)filmin tai rullilla olevan valokuvapa
perin tai jotka automaattisesti valottavat kehitetyn filmin
rullilla olevalle valokuvauspaperille

Teollisuus

A

9010.50

muut laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratori
oita varten; negatiivientarkastuslaitteet

Teollisuus

A

9010.60

valkokankaat

Teollisuus

A

9010.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.11

Optiset mikroskoopit, myös mikrovalokuvausta, mikro
elokuvausta tai mikroprojisointia varten:

9011.10

stereomikroskoopit

Teollisuus

A

9011.20

muut mikroskoopit mikrovalokuvausta, mikroelokuvausta
tai mikroprojisointia varten

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9011.80

muut mikroskoopit

Teollisuus

A

9011.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.12

Mikroskoopit, muut kuin optiset; diffraktiolaitteet:

9012.10

Mikroskoopit, muut kuin optiset; diffraktiolaitteet:

Teollisuus

A

9012.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.13

Nestekidelaitteet, jotka eivät ole muissa nimikkeissä yksi
tyiskohtaisemmin kuvattuja tavaroita; laserit, muut kuin
laserdiodit; muut optiset laitteet ja kojeet, muualle tähän
ryhmään kuulumattomat:

9013.10

aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoopit; kiikarit
ja kaukoputket, jotka on suunniteltu tämän ryhmän tai
XVI jakson koneiden, laitteiden tai kojeiden osiksi

Teollisuus

A

9013.20

laserit, muut kuin laserdiodit

Teollisuus

A

9013.80

muut laitteet ja kojeet

Teollisuus

A

9013.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.14

Kompassit; muut navigointikojeet ja -laitteet:

9014.10

kompassit

Teollisuus

A

9014.20

lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet (muut kuin
kompassit)

Teollisuus

A

9014.80

muut kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

9014.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.15

Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, osea
nografiset, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset
kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit:

9015.10

etäisyysmittarit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9015.20

teodoliitit ja takymetrit

Teollisuus

A

9015.30

vaaituskojeet

Teollisuus

A

9015.40

fotogrammetriset kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

9015.80

muut kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

9015.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

9016.00

Vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g, myös pun
nuksineen

Teollisuus

A

90.17

Piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset laskukojeet
(esim. piirustuskoneet, pantografit, astelevyt, harpikot, las
kutikut ja laskulevyt); kädessä pidettävät pituuksien mit
taukseen käytettävät kojeet (esim. mittatangot ja -nauhat
sekä mikrometrit ja työntömitat), muualle tähän ryhmään
kuulumattomat:

9017.10

piirustuspöydät tai -koneet, myös automaattiset

Teollisuus

A

9017.20

muut piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset lasku
kojeet

Teollisuus

A

9017.30

mikrometrit, työntömitat ja tulkit

Teollisuus

A

9017.80

muut kojeet

Teollisuus

A

9017.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.18

Lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai
kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet, mukaan lukien
skintigrafiset laitteet, muut sähkölääkintälaitteet ja näön
tarkastuskojeet:

9018.1

sähködiagnoosilaitteet (myös laitteet toimintojen tutki
mista tai fysiologisten parametrien tarkkailua varten):

9018.11

elektrokardiografit

Teollisuus

A

9018.12

ultraäänipyyhkäisylaite

Teollisuus

A

9018.13

magneettiresonanssikuvauslaite

Teollisuus

A

9018.14

skintigraafiset laitteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9018.19

muut

Teollisuus

A

9018.20

ultravioletti- tai infrapunasäteilylaitteet

Teollisuus

A

9018.3

injektioruiskut, neulat, katetrit, kanyylit ja niiden kaltaiset
tavarat:

9018.31

injektioruiskut, myös jos niissä on neula:

9018.31.40

kertakäyttöiset injektioruiskut, muovia

Teollisuus

A

9018.31.90

muut

Teollisuus

A

9018.32

putkimaiset metallineulat ja haavanompeluneulat:

9018.32.20

injektioneulat, myös hammaslääketieteessä käytetyt, kan
toineen

Teollisuus

A

9018.32.90

muut

Teollisuus

A

9018.39

muut

Teollisuus

A

9018.4

muut kojeet ja laitteet, joita käytetään hammaslääketie
teessä:

9018.41

hammaslääkärin porakoneet, myös jos ne on yhdistetty ja
lustaan, jossa on muita hammaslääkintävarusteita

Teollisuus

A

9018.49

muut

Teollisuus

A

9018.50

muut oftalmologiset kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

9018.90

muut kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

90.19

Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psy
kologisia soveltuvuustestejä varten; otsoni-, happi- tai ae
rosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut terapeutti
set hengityslaitteet:

9019.10

mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psy
kologisia soveltuvuustestejä varten

Teollisuus

A

9019.20

otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslait
teet ja muut terapeuttiset hengityslaitteet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9020.00

Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suo
janaamarit, joissa ei ole mekaanisia osia eikä vaihdettavia
suodattimia)

Teollisuus

A

90.21

Ortopediset välineet, myös kainalosauvat, kirurgiset vyöt
ja kohjuvyöt; lastat ja muut murtumanhoitovälineet; pro
teesit; kuulolaitteet sekä muut vamman tai vajavuuden
kompensoimiseksi mukana pidettävät tai kannettavat tai
kehoon istutettavat välineet:

9021.10

ortopediset välineet ja murtumanhoitovälineet

Teollisuus

A

9021.2

tekohampaat ja hammasproteesivarusteet:

9021.21

tekohampaat

Teollisuus

A

9021.29

muut

Teollisuus

A

9021.3

muut proteesit:

9021.31

nivelproteesit

Teollisuus

A

9021.39

muut

Teollisuus

A

9021.40

kuulolaitteet, ei kuitenkaan osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

9021.50

tahdistimet, jotka stimuloivat sydänlihaksia, ei kuitenkaan
osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

9021.90

muut

Teollisuus

A

90.22

Röntgensäteiden tai alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyt
töön perustuvat laitteet, lääkintä-, myös hammas- tai
eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tai muuhun käyt
töön, mukaan lukien radiografia- tai radioterapialaitteet,
röntgenputket ja muut röntgengeneraattorit, suurjännite
generaattorit, valvontapaneelit ja -pöydät, varjostimet, tut
kimus- tai käsittelypöydät, -tuolit sekä niiden kaltaiset ta
varat:

9022.1

röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet, lääkintä-,
myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön
tai muuhun käyttöön, mukaan lukien radiografia- tai ra
dioterapialaitteet:

9022.12

tietokoneohjatut tomografialaitteet

Teollisuus

A

9022.13

muut, hammaslääkintäkäyttöön

Teollisuus

A

9022.14

muut, lääkintä-, eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9022.19

muuhun käyttöön

9022.2

alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyttöön perustuvat lait
teet, lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgi
seen käyttöön tai muuhun käyttöön, mukaan lukien ra
diografia- tai radioterapialaitteet:

9022.21

lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen
käyttöön

Teollisuus

A

9022.29

muuhun käyttöön

Teollisuus

A

9022.30

röntgenputket

Teollisuus

A

9022.90

muut, myös osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

9023.00

Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä
(esim. opetusta tai näyttelyä) varten, muuhun käyttöön
soveltumattomat

Teollisuus

A

90.24

Koneet ja laitteet aineiden (esim. metallin, puun, tekstiili
tavaroiden, paperin tai muovin) kovuuden, lujuuden, ko
koonpuristuvuuden, kimmoisuuden tai muiden mekaanis
ten ominaisuuksien testausta varten:

9024.10

metallin testaukseen käytettävät koneet ja laitteet

Teollisuus

A

9024.80

muut koneet ja laitteet

Teollisuus

A

9024.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.25

Densimetrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit,
lämpömittarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygrometrit ja
psykrometrit, myös rekisteröivät, sekä näiden kojeiden yh
distelmät:

9025.1

lämpömittarit ja pyrometrit, muihin kojeisiin yhdistämät
tömät:

9025.11

nestetäyttöiset, suoranäyttöiset

Teollisuus

A

9025.19

muut

Teollisuus

A

9025.80

muut kojeet

Teollisuus

A

9025.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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90.26

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan
korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuk
sien mittaamista tai tarkkailua varten (esim. virtausmitta
rit, pinnan korkeuden osoittimet, painemittarit ja läm
mönkulutusmittarit), ei kuitenkaan nimikkeen 90.14,
90.15, 90.28 tai 90.32 kojeet ja laitteet:

9026.10

nesteiden virtauksen tai pinnan korkeuden mittaamista tai
tarkkailua varten

Teollisuus

A

9026.20

paineen mittaamista tai tarkkailua varten

Teollisuus

A

9026.80

muut kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

9026.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.27

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä var
ten (esim. polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit sekä
kaasu- tai savuanalyysilaitteet); kojeet ja laitteet viskositee
tin, huokoisuuden, laajenemisen, pintajännityksen tai nii
den kaltaisten ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua
varten; kojeet ja laitteet lämpömäärän, äänitason tai valon
voimakkuuden mittaamista tai tarkkailua varten (myös va
lotusmittarit); mikrotomit:

9027.10

kaasu- tai savuanalyysilaitteet

Teollisuus

A

9027.20

kromatografit ja elektroforeesilaitteet

Teollisuus

A

9027.30

spektrometrit, spektrofotometrit ja optista säteilyä (ultra
violetti, näkyvä, infrapuna) käyttävät spektrografit

Teollisuus

A

9027.50

muut optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä, infrapuna)
käyttävät kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

9027.80

muut kojeet ja laitteet

Teollisuus

A

9027.90

mikrotomit; osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.28

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit,
myös niiden tarkistusmittarit:

9028.10

kaasumittarit

Teollisuus

A

9028.20

nestemittarit:

9028.20.10

mekaaniset vesimittarit, jotka on suunniteltu käytettäviksi
läpimitaltaan enintään 40 mm:n putkien kanssa

Teollisuus

A

9028.20.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9028.30

sähkömittarit

Teollisuus

A

9028.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.29

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matka
mittarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet; nopeus
mittarit ja takometrit, muut kuin nimikkeeseen 90.14 tai
90.15 kuuluvat; stroboskoopit:

9029.10

kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matka
mittarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet

Teollisuus

A

9029.20

nopeusmittarit ja takometrit; stroboskoopit

Teollisuus

A

9029.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.30

Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit ja muut sähkösuurei
den mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, ei kuitenkaan
nimikkeen 90.28 mittarit; alfa-, beeta-, gamma-, röntgen-,
kosmisen tai muun ionisoivan säteilyn mittaus- tai totea
miskojeet ja -laitteet:

9030.10

ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet

Teollisuus

A

9030.20

oskilloskoopit ja oskillografit

Teollisuus

A

9030.3

muut kojeet ja laitteet jännitteen, virranvoimakkuuden, re
sistanssin tai tehon mittaamista tai tarkkailua varten:

9030.31

yleismittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

Teollisuus

A

9030.32

yleismittarit, joissa on rekisteröintilaite

Teollisuus

A

9030.33

muut, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

Teollisuus

A

9030.39

muut, joissa on rekisteröintilaite

Teollisuus

A

9030.40

muut kojeet ja laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tie
toliikennettä varten (esim. ylikuulumismittarit, vahvistus
mittarit, särökerroinmittarit ja häiriöjännitemittarit)

Teollisuus

A

9030.8

muut kojeet ja laitteet:

9030.82

puolijohdekiekkojen tai -laitteiden mittaamista tai tarkkai
lua varten

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9030.84

muut, joissa on rekisteröintilaite

Teollisuus

A

9030.89

muut

Teollisuus

A

9030.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.31

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle
tähän ryhmään kuulumattomat; profiiliprojektorit:

9031.10

mekaanisten osien tasapainotuskoneet

Teollisuus

A

9031.20

koestuspenkit

Teollisuus

A

9031.4

muut optiset kojeet ja laitteet:

9031.41

puolijohdekiekkojen tai -laitteiden tarkastamiseen tai puo
lijohdelaitteiden valmistuksessa käytettävien maskien ja
hiusristikoiden kuvioiden tarkastamiseen

Teollisuus

A

9031.49

muut

Teollisuus

A

9031.80

muut kojeet, laitteet ja koneet

Teollisuus

A

9031.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

90.32

Automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet:

9032.10

termostaatit:

9032.10.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti kotitalouksissa käytettävien sähkölämpöko
neiden ja -laitteiden kanssa (ei kuitenkaan ne, joiden toi
minta perustuu automaattisesti säädettävänä olevan teki
jän mukaan vaihtelevaan sähköilmiöön)

Teollisuus

A

9032.10.90

muut

Teollisuus

A

9032.20

paineensäätimet (pressostaatit)

Teollisuus

A

9032.8

muut kojeet ja laitteet:

9032.81

hydrauliset tai pneumaattiset

Teollisuus

A

9032.89

muut

Teollisuus

A

9032.90

osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9033.00

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvik
keet (muualle tähän ryhmään kuulumattomat)

Teollisuus

A

91.01

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös
ajanottokellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometal
lilla pleteroitua metallia:

9101.1

rannekellot, sähkökäyttöiset, myös jos niissä on ajanotto
toiminto:

9101.11

joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

Teollisuus

A

9101.19

muut

Teollisuus

A

9101.2

muut rannekellot, myös jos niissä on ajanottotoiminto:

9101.21

automaattivetoiset

Teollisuus

A

9101.29

muut

Teollisuus

A

9101.9

muut:

9101.91

sähkökäyttöiset

Teollisuus

A

9101.99

muut

Teollisuus

A

91.02

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös
ajanottokellot, muut kuin nimikkeeseen 91.01 kuuluvat:

9102.1

rannekellot, sähkökäyttöiset, myös jos niissä on ajanotto
toiminto:

9102.11

joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

Teollisuus

A

9102.12

joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

Teollisuus

A

9102.19

muut

Teollisuus

A

9102.2

muut rannekellot, myös jos niissä on ajanottotoiminto:

9102.21

automaattivetoiset

Teollisuus

A

9102.29

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9102.9

muut:

9102.91

sähkökäyttöiset

Teollisuus

A

9102.99

muut

Teollisuus

A

91.03

Muut kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten
kellojen koneisto, ei kuitenkaan nimikkeen 91.04 kellot

9103.10

sähkökäyttöiset

Teollisuus

A

9103.90

muut

Teollisuus

A

9104.00

Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja, ilmaaluksia, avaruusaluksia tai aluksia varten

Teollisuus

A

91.05

Muut kellot, joissa ei ole ranne-, tasku- tai niiden kaltais
ten kellojen koneistoa:

9105.1

herätyskellot:

9105.11

sähkökäyttöiset

Teollisuus

A

9105.19

muut

Teollisuus

A

9105.2

seinäkellot:

9105.21

sähkökäyttöiset

Teollisuus

A

9105.29

muut

Teollisuus

A

9105.9

muut:

9105.91

sähkökäyttöiset

Teollisuus

A

9105.99

muut

Teollisuus

A

91.06

Kellonajanmerkitsemislaitteet ja aikavälien mittaamiseen,
merkitsemiseen tai muulla tavalla ilmaisemiseen tarkoite
tut laitteet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori
(esim. ajantarkkailukellot ja ajanmerkitsemislaitteet):

9106.10

ajantarkkailukellot; ajanmerkitsemislaitteet

Teollisuus

A

9106.90

muut

Teollisuus

A

9107.00

Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoot
tori

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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91.08

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen ko
neistot, kootut:

9108.1

sähkökäyttöiset:

9108.11

joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö tai laite, johon
voidaan yhdistää mekaaninen näyttö

Teollisuus

A

9108.12

joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

Teollisuus

A

9108.19

muut

Teollisuus

A

9108.20

automaattivetoiset

Teollisuus

A

9108.90

muut

Teollisuus

A

91.09

Muut täydelliset kellokoneistot, kootut:

9109.10

sähkökäyttöiset

Teollisuus

A

9109.90

muut

Teollisuus

A

91.10

Täydelliset kellokoneistot, kokoamattomat tai osittain
kootut (kellokoneistosarjat); epätäydelliset kellokoneistot,
kootut; kellojen raakakoneistot:

9110.1

ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen:

9110.11

täydelliset koneistot, kokoamattomat tai osittain kootut
(kellokoneistosarjat)

Teollisuus

A

9110.12

epätäydelliset koneistot, kootut

Teollisuus

A

9110.19

raakakoneistot

Teollisuus

A

9110.90

muut

Teollisuus

A

91.11

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen kuoret ja nii
den osat:

9111.10

kuoret jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

Teollisuus

A

9111.20

kuoret epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua
epäjaloa metallia

Teollisuus

A

9111.80

muut kuoret

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9111.90

osat

91.12

Muut kellonkuoret, kellonkotelot ja niiden kaltaiset, mui
den tähän ryhmään kuuluvien tavaroiden kuoret tai kote
lot sekä niiden osat:

9112.20

kuoret tai kotelot

Teollisuus

A

9112.90

osat

Teollisuus

A

91.13

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat:

9113.10

jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

Teollisuus

A

9113.20

epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua epäjaloa
metallia

Teollisuus

A

9113.90

muut

Teollisuus

A

91.14

Muut kellonosat:

9114.10

jouset, myös spiraalit

Teollisuus

A

9114.30

kellotaulut

Teollisuus

A

9114.40

pohjat ja sillat

Teollisuus

A

9114.90

muut

Teollisuus

A

92.01

Pianot, myös automaattipianot; cembalot ja muut kosket
timistolla varustetut kielisoittimet:

9201.10

pystypianot

Teollisuus

A

9201.20

flyygelit

Teollisuus

A

9201.90

muut

Teollisuus

A

92.02

Muut kielisoittimet (esim. kitarat, viulut ja harput):

9202.10

jousisoittimet

Teollisuus

A

9202.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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92.05

Puhallinsoittimet (esim. koskettimistolla varustetut pilliu
rut, hanurit, klarinetit, trumpetit ja säkkipillit), muut kuin
orkestrionit ja posetiivit:

9205.10

vaskipuhaltimet

Teollisuus

A

9205.90

muut

Teollisuus

A

9206.00

Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaalit, kas
tanjetit ja marakassit)

Teollisuus

A

92.07

Soittimet, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan vah
vistamaan sähköisesti (esim. urut, kitarat ja hanurit):

9207.10

kosketinsoittimet, muut kuin hanurit

Teollisuus

A

9207.90

muut

Teollisuus

A

92.08

Soittorasiat, orkestrionit, posetiivit, mekaaniset laululin
nut, soitinsahat ja muut soittimet, tämän ryhmän muihin
nimikkeisiin kuulumattomat; kaikenlaiset houkutuspillit ja
muut eläinten ääniä matkivat houkutusvälineet; vihellys
pillit, kutsutorvet ja muut suulla puhallettavat äänimerki
nantovälineet:

9208.10

soittorasiat

Teollisuus

A

9208.90

muut

Teollisuus

A

92.09

Soittimien osat (esim. soittorasioiden mekanismit) ja tar
vikkeet (esim. mekaanisten soittimien kortit, kiekot ja rul
lat); kaikenlaiset metronomit, ääniraudat ja virityspillit:

9209.30

soittimien kielet

Teollisuus

A

9209.9

muut:

9209.91

pianojen osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

9209.92

nimikkeen 92.02 soittimien osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

9209.94

nimikkeen 92.07 soittimien osat ja tarvikkeet

Teollisuus

A

9209.99

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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93.01

Sota-aseet, muut kuin revolverit, pistoolit ja nimikkeen
93.07 aseet

9301.10

tykistöaseet (esimerkiksi tykit, haupitsit ja mörssärit)

Teollisuus

A

9301.20

raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheittimet; tor
pedoputket ja niiden kaltaiset projektorit

Teollisuus

A

9301.90

muut:

9301.90.10

täysautomaattiset haulikot

Teollisuus

A

9301.90.2

kiväärit:

9301.90.21

pulttilukolliset

Teollisuus

A

9301.90.22

puoliautomaattiset

Teollisuus

A

9301.90.23

täysautomaattiset

Teollisuus

A

9301.90.24

muut

Teollisuus

A

9301.90.30

konekiväärit

Teollisuus

A

9301.90.4

konepistoolit:

9301.90.41

täysautomaattiset pistoolit

Teollisuus

A

9301.90.42

muut

Teollisuus

A

9302.00

Revolverit ja pistoolit, muut kuin nimikkeeseen 93.03 tai
93.04 kuuluvat

9302.00.10

revolverit

Teollisuus

A

9302.00.2

pistoolit, yksipiippuiset:

9302.00.23

tarkkuusammuntapistoolit, joiden kaliiperi on 5,6 mm

Teollisuus

A

9302.00.25

muut, puoliautomaattiset

Teollisuus

A

9302.00.29

muut

Teollisuus

A

9302.00.3

pistoolit, monipiippuiset:

9302.00.31

tarkkuusammuntapistoolit, joiden kaliiperi on 5,6 mm

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

Teollisuus

A

9302.00.39

muut

93.03

Muut tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta
perustuu räjähtävän panoksen palamiseen (esim. metsäs
tys- ja urheiluhaulikot ja -kiväärit, suustaladattavat tulia
seet, valopistoolit ja muut ainoastaan merkinantoraketteja
ampuvat välineet, paukkupanospistoolit ja -revolverit,
kiinteäpulttiset teurastuspistoolit sekä köydenheittolait
teet):

9303.10

suustaladattavat tuliaseet

9303.20

muut metsästys- tai urheiluhaulikot, myös haulikkorihlat:

9303.20.1

haulikot, yksipiippuiset:

9303.20.11

pumpputoimiset

Teollisuus

A

9303.20.12

puoliautomaattiset

Teollisuus

A

9303.20.13

muut

Teollisuus

A

9303.20.20

haulikot, monipiippuiset, myös yhdistelmäaseet

Teollisuus

A

9303.30

muut metsästys- tai urheilukiväärit:

9303.30.10

yksipatruunaiset

Teollisuus

A

9303.30.20

puoliautomaattiset

Teollisuus

A

9303.30.90

muut

Teollisuus

A

9303.90

muut:

9303.90.25

kiinteäpulttiset teurastuspistoolit tai tainnutuspistoolit ja
köydenheittolaitteet; rakeentorjuntalaitteet

Teollisuus

A

9303.90.90

muut

Teollisuus

A

9304.00

Muut aseet (esim. jousi-, ilma- tai kaasukiväärit ja -pistoo
lit sekä patukat), ei kuitenkaan nimikkeeseen 93.07 kuu
luvat:

9304.00.10

jousi-, ilma- tai kaasukäyttöiset aseet tai pistoolit, jotka on
suunniteltu ampumaan injektio eläimeen

Teollisuus

A

9304.00.20

muut jousi-, ilma- tai kaasukäyttöiset aseet tai pistoolit

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9304.00.90

muut

93.05

Nimikkeiden 93.01–93.04 tavaroiden osat ja tarvikkeet:

9305.10

revolverien ja pistoolien:

9305.10.10

laukaisumekanismit

Teollisuus

A

9305.10.20

rungot ja luistimet

Teollisuus

A

9305.10.30

piiput

Teollisuus

A

9305.10.40

männät, lukitusmekanismit ja kaasuvaimentimet

Teollisuus

A

9305.10.50

lippaat ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.10.60

äänenvaimentimet ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.10.70

perät, kahvat ja levyt

Teollisuus

A

9305.10.80

Kannet (pistooleihin) ja rullat (revolvereihin)

Teollisuus

A

9305.10.90

muut

Teollisuus

A

9305.20

nimikkeen 93.03 haulikoiden ja kiväärien:

9305.20.05

haulikon piiput

Teollisuus

A

9305.20.10

laukaisumekanismit

Teollisuus

A

9305.20.15

rungot ja luistimet

Teollisuus

A

9305.20.20

kiväärin piiput

Teollisuus

A

9305.20.25

männät, lukitusmekanismit ja kaasuvaimentimet

Teollisuus

A

9305.20.30

lippaat ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.20.35

äänenvaimentimet ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.20.40

suuliekin tukahduttimet ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.20.45

lukot, sylinterilukot (aselukot) ja lukkopesät

Teollisuus

A

9305.20.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9305.9

muut:

9305.91

nimikkeen 93.01 sotilaskäyttöön tarkoitettujen aseiden:

9305.91.1

konekiväärien, konepistoolien, haulikoiden tai kiväärien:

9305.91.11

laukaisumekanismit

Teollisuus

A

9305.91.12

rungot ja luistimet

Teollisuus

A

9305.91.13

piiput

Teollisuus

A

9305.91.14

männät, lukitusmekanismit ja kaasuvaimentimet

Teollisuus

A

9305.91.15

lippaat ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.91.16

äänenvaimentimet ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.91.17

suuliekin tukahduttimet ja niiden osat

Teollisuus

A

9305.91.18

lukot, sylinterilukot (aselukot) ja lukkopesät

Teollisuus

A

9305.91.90

muut

Teollisuus

A

9305.99

muut:

9305.99.10

jousi-, ilma- tai kaasukäyttöisten aseiden tai pistoolien
osat

Teollisuus

A

9305.99.90

muut

Teollisuus

A

93.06

Pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset ja niiden
kaltaiset sota-ammukset sekä niiden osat; patruunat ja
muut projektiilit ja ampumatarvikkeet sekä niiden osat,
myös haulit ja etupanokset:

9306.2

haulikonpatruunat ja niiden osat; ilmakiväärinluodit:

9306.21

patruunat

Teollisuus

A

9306.29

muut

Teollisuus

A

9306.30

muut patruunat ja niiden osat:

9306.30.10

niittaustyökaluihin, reunaiskuisiin, joiden kaliiperi on
enintään 6,35 mm

Teollisuus

A

9306.30.20

kiinteäpulttisiin teurastuspistooleihin tai tainnutuspistool
eihin

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9306.30.90

muut

Teollisuus

A

9306.90

muut

Teollisuus

A

9307.00

Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet sekä nii
den osat, tupet ja kotelot

Teollisuus

A

94.01

Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 94.02 kuuluvat), myös
vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat:

9401.10

istuimet, jollaisia käytetään ilma-aluksissa

Teollisuus

A

9401.20

istuimet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

Teollisuus

PM5

9401.30

pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan säätää

Teollisuus

A

9401.40

vuoteiksi muutettavat istuimet, muut kuin puutarhatuolit
ja retkeilyvarusteet

Teollisuus

A

9401.5

istuimet, rottingista, koripajusta, bambusta tai niiden kal
taisista aineista valmistetut:

9401.51

bambusta tai rottingista valmistetut

Teollisuus

A

9401.59

muut

Teollisuus

A

9401.6

muut istuimet, puurunkoiset:

9401.61

pehmustetut

Teollisuus

A

9401.69

muut

Teollisuus

A

9401.7

muut istuimet, metallirunkoiset:

9401.71

pehmustetut

Teollisuus

A

9401.79

muut

Teollisuus

A

9401.80

muut istuimet

Teollisuus

A

9401.90

osat:

9401.90.10

jotka ovat tunnistettavissa käytettäviksi alanimikkeen
9401.10 ilma-alusten istuinten kanssa

Teollisuus

A

9401.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

Moottorit osittain
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94.02

Lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiset
huonekalut (esim. leikkauspöydät, tutkimuspöydät, sairaa
lavuoteet mekaanisin varustein ja hammaslääkärintuolit);
parturintuolit ja niiden kaltaiset tuolit, joissa on sekä pyö
ritys- että kallistus- ja nostomekanismit; edellä mainittu
jen tavaroiden osat:

9402.10

hammaslääkärin-, parturin- ja niiden kaltaiset tuolit sekä
niiden osat

Teollisuus

A

9402.90

muut

Teollisuus

A

94.03

Muut huonekalut ja niiden osat:

9403.10

metallihuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa

Teollisuus

A

9403.20

muut metallihuonekalut

Teollisuus

A

9403.30

puuhuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa

Teollisuus

A

9403.40

puuhuonekalut, jollaisia käytetään keittiöissä

Teollisuus

A

9403.50

puuhuonekalut, jollaisia käytetään makuuhuoneissa

Teollisuus

A

9403.60

muut puuhuonekalut

Teollisuus

A

9403.70

muovihuonekalut

Teollisuus

A

9403.8

huonekalut, muista aineista, myös rottingista, koripajusta,
bambusta tai niiden kaltaisista aineista valmistetut:

9403.81

bambusta tai rottingista valmistetut

Teollisuus

A

9403.89

muut

Teollisuus

A

9403.90

osat

Teollisuus

A

94.04

Vuoteiden joustinpohjat; vuodevarusteet ja niiden kaltaiset
sisustustavarat (esim. patjat, täytetyt vuodepeitteet, tyynyt
ja pielukset), jousitetut tai millä aineella tahansa täytetyt
tai pehmustetut tai huokoisesta kumista tai huokoisesta
muovista tehdyt, myös verhoamattomat:

9404.10

vuoteiden joustinpohjat

Teollisuus

A

9404.2

patjat:

9404.21

huokoista kumia tai huokoista muovia, myös verhoamat
tomat

Teollisuus

A

9404.29

muuta ainetta

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

Teollisuus

A

9404.30

makuupussit

9404.90

muut:

9404.90.10

huovat siten kuin ne on määritelty 94 ryhmän 1 lisähuo
mautuksessa

9404.90.2

täytetyt vuodepeitteet:

9404.90.21

höyhenillä tai untuvalla täytetyt

Teollisuus

A

9404.90.22

muut

Teollisuus

A

9404.90.3

tikatut peitot ja päiväpeitteet:

9404.90.31

kirjaillut tai applikointia sisältävät

Teollisuus

A

9404.90.32

muut

Teollisuus

A

9404.90.90

muut

Teollisuus

A

94.05

Valaisimet ja valaistusvarusteet, myös hakuvalot ja valon
heittimet, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat; valo
kilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa
on pysyvästi asennettu valonlähde, sekä niiden osat,
muualle kuulumattomat:

9405.10

kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä
toimivat, ei kuitenkaan valaistusvarusteet, jollaisia käyte
tään yleisten aukioiden tai liikenneväylien valaisemiseen:

9405.10.37

varjottomat, leikkaussaleissa tai hammaslääkärien vastaan
otolla yleisesti käytettävät

Teollisuus

A

9405.10.90

muut

Teollisuus

A

9405.20

pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä
toimivat

Teollisuus

A

9405.30

joulukuusen valaisinsarjat

Teollisuus

A

9405.40

muut sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet:

9405.40.17

alusten navigointivalot

Teollisuus

A

9405.40.19

ledilamput, kierrekannalliset, bajonettikantaiset tai niiden
tyyppiset

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9405.40.21

muut, joiden valonlähteensä on ledejä

Teollisuus

A

9405.40.47

varjottomat, leikkaussaleissa tai hammaslääkärien vastaan
otolla yleisesti käytettävät

Teollisuus

A

9405.40.55

muut, joissa on epäjalosta metallista valmistetut kanta ja
hajotin

Teollisuus

A

9405.40.60

valonheitinlaitteet ja valonheittimet, jotka on suunniteltu
käytettäviksi yksinomaan tai pääasiassa teatteri-, näyt
tämö-, televisio- tai filmituotannossa

Teollisuus

A

9405.40.80

valoletkut, polyvinyylikloridista valmistetut, ulkopinnan
läpimitta vähintään 13 mm mutta enintään 15 mm, yh
teenkytkettyjä lamppuja sisältävät

Teollisuus

A

9405.40.90

muut

Teollisuus

A

9405.50

muut kuin sähköllä toimivat valaisimet ja valaistusvarus
teet

Teollisuus

A

9405.60

valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet

Teollisuus

A

9405.9

osat:

9405.91

lasia:

9405.91.20

varjottoman valaistuksen tarvikkeisiin ja alusten navigoin
tivaloihin

Teollisuus

A

9405.91.90

muut

Teollisuus

A

9405.92

muovia:

9405.92.30

varjottoman valaistuksen tarvikkeisiin ja alusten navigoin
tivaloihin

Teollisuus

A

9405.92.90

muut

Teollisuus

A

9405.99

muut:

9405.99.27

varjottomiin valaisimiin ja alusten navigointivaloihin

Teollisuus

A

9405.99.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9406.00

Tehdasvalmisteiset rakennukset

9503.00

Kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, poljinautot ja
niiden kaltaiset lelut, joissa on pyörät; nukenvaunut ja
-rattaat; nuket; muut lelut; pienoismallit ja niiden kaltaiset
mallit ajanvietetarkoituksiin, myös liikkuvat; kaikenlaiset
palapelit:

9503.00.10

kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, poljinautot ja
niiden kaltaiset lelut, joissa on pyörät; nukenvaunut ja
-rattaat

Teollisuus

A

9503.00.90

muut

Teollisuus

A

95.04

Videopelikonsolit ja -laitteet, seurapelivälineet ja pelilait
teet sisätiloja varten, biljardipelit, kasinoiden pelipöydät ja
automaattiset keilapelivarusteet:

9504.20

kaikenlaiset biljardivälineet ja -tarvikkeet

Teollisuus

A

9504.30

muut pelilaitteet, kolikoilla, seteleillä, pankkikorteilla, ra
hakkeilla tai jollakin muulla maksuvälineellä toimivat,
muut kuin automaattiset keilapelivarusteet:

9504.30.10

taito- tai onnenpelit

Teollisuus

A

9504.30.90

muut

Teollisuus

A

9504.40

pelikortit

Teollisuus

A

9504.50

videopelikonsolit ja -laitteet, muut kuin alanimikkeeseen
9504.30 kuuluvat:

9504.50.10

jollaisia käytetään televisiovastaanottimien kanssa

Teollisuus

A

9504.50.90

muut

Teollisuus

A

9504.90

muut

Teollisuus

A

95.05

Juhla-, karnevaali- ja muut huvitusesineet, myös taikomis
välineet ja pilailuesineet:

9505.10

joulunviettoesineet

Teollisuus

A

9505.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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95.06

Välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua, voimailua,
muuta urheilua (myös pöytätennistä) tai ulkoilmapelejä tai
-leikkejä varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat;
uima-altaat ja kahluualtaat:

9506.1

sukset ja muut varusteet lumella hiihtoa varten:

9506.11

sukset

Teollisuus

A

9506.12

suksisiteet

Teollisuus

A

9506.19

muut

Teollisuus

A

9506.2

vesisukset, lainelaudat, purjelaudat ja muut vesiurheiluvä
lineet:

9506.21

purjelaudat

Teollisuus

A

9506.29

muut

Teollisuus

A

9506.3

golfmailat ja muut golfvarusteet:

9506.31

täydelliset mailat

Teollisuus

A

9506.32

pallot

Teollisuus

A

9506.39

muut

Teollisuus

A

9506.40

pöytätennisvälineet ja -varusteet

Teollisuus

A

9506.5

tennis-, sulkapallo- tai niiden kaltaiset mailat, jänteineen
tai ilman:

9506.51

tennismailat, jänteineen tai ilman

Teollisuus

A

9506.59

muut

Teollisuus

A

9506.6

pallot, muut kuin golfpallot ja pöytätennispallot:

9506.61

tennispallot

Teollisuus

A

9506.62

ilmatäytteiset

Teollisuus

A

9506.69

muut

Teollisuus

A

9506.70

luistimet ja rullaluistimet, myös luistin- tai rullaluistinjal
kineet kiinnitetyin luistimin

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9506.9

muut:

9506.91

välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua ja voimailua
varten

Teollisuus

A

9506.99

muut:

9506.99.10

kokoontaitettavat uima- ja kahluualtaat, PVC:tä

Teollisuus

A

9506.99.20

tekonurmi, urheilukenttien pelipintojen muotoisena, raja
merkinnät sisältävä, esitetään tullille kokoamattomana

Teollisuus

A

9506.99.90

muut

Teollisuus

A

95.07

Vavat, kalakoukut ja muut siimakalastustarvikkeet; kala
haavit, perhoshaavit ja niiden kaltaiset haavit; houkutus
linnut (muut kuin nimikkeeseen 92.08 tai 97.05 kuulu
vat) ja niiden kaltaiset metsästystarvikkeet:

9507.10

vavat

Teollisuus

A

9507.20

kalakoukut, myös perukkeineen

Teollisuus

A

9507.30

uistin- tai perhokelat

Teollisuus

A

9507.90

muut

Teollisuus

A

95.08

Karusellit, keinut, ampumaratavarusteet ja muut huvipuis
tovälineet; kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt;
kiertävät teatterit:

9508.10

kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

Teollisuus

A

9508.90

muut

Teollisuus

A

96.01

Norsunluu, luu, kilpikonnankuori, sarvi, koralli, helmiäi
nen ja muut eläinkunnasta saadut veistoaineet, valmiste
tut, sekä näistä aineista tehdyt tavarat (myös muotoon pu
ristetut):

9601.10

valmistettu norsunluu ja norsunluusta tehdyt tavarat

Teollisuus

A

9601.90

muut:

9601.90.10

valmistetut strutsinmunan kuoret

Teollisuus

A

9601.90.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Vaiheluokka

9602.00

Kasvi- tai kivennäisveistoaineet, valmistetut, ja näistä aine
ista tehdyt tavarat; vahasta, steariinista, luonnosta saa
duista kumeista, luonnonhartsista tai muovailumassasta
valetut, muotoon puristetut tai veistetyt tavarat sekä muut
muualle kuulumattomat valetut, muotoon puristetut tai
veistetyt tavarat; valmistettu kovettamaton gelatiini (ei
kuitenkaan nimikkeen 35.03 gelatiini) sekä kovettamatto
masta gelatiinista tehdyt tavarat:

Teollisuus

A

96.03

Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laitteiden tai
kulkuneuvojen osia), siveltimet, käsikäyttöiset mekaaniset
lattianlakaisimet, moottorittomat, sekä mopit ja höyhen
huiskut; luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit har
jaskimput ja -tupsut; maalaustyynyt ja -telat; kumi- ja
muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat):

9603.10

yhteensidotuista varvuista tai muista kasviaineista koostu
vat luudat ja harjat, myös jos niissä on varsi

Teollisuus

A

9603.2

hammasharjat, partasudit, hiusharjat, kynsiharjat, silmä
ripsiharjat ja muut toalettiharjat henkilökohtaiseen käyt
töön, myös tällaiset harjat, jotka ovat laitteiden osia:

9603.21

hammasharjat, myös hammasproteeseja varten

Teollisuus

A

9603.29

muut

Teollisuus

A

9603.30

taiteilijansiveltimet, kirjoitussiveltimet ja niiden kaltaiset
siveltimet kosmeettisia valmisteita varten:

9603.30.10

taiteilijansiveltimet ja kirjoitussiveltimet

Teollisuus

A

9603.30.90

muut

Teollisuus

A

9603.40

maali- tai lakkaharjat ja -siveltimet (muut kuin alanimik
keen 9603.30 siveltimet); maalaustyynyt ja -telat

Teollisuus

A

9603.50

muut harjat, jotka ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneu
vojen osia:

9603.50.10

koneelliset pulloharjat

Teollisuus

A

9603.50.20

kannettavien työstökoneiden osat

Teollisuus

A

9603.50.30

maatalouskoneiden ja -laitteiden osat

Teollisuus

A

9603.50.40

muiden teollisuudessa tai valmistusteollisuudessa käytettä
vien koneiden ja laitteiden osat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9603.50.90

muut

9603.90

muut:

9603.90.10

höyhenhuiskut, strutsinhöyhenistä

Teollisuus

A

9603.90.90

muut

Teollisuus

A

9604.00

Käsiseulat ja -sihdit

Teollisuus

A

9605.00

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaattei
den puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matka
pakkaukset

Teollisuus

A

96.06

Napit, myös painonapit, napinsydämet ja muut näiden ta
varoiden osat; napinteelmät:

9606.10

painonapit ja niiden osat

Teollisuus

A

9606.2

muut napit:

9606.21

muovia, tekstiiliaineella päällystämättömät

Teollisuus

A

9606.22

epäjaloa metallia, tekstiiliaineella päällystämättömät

Teollisuus

A

9606.29

muut

Teollisuus

A

9606.30

napinsydämet ja muut napinosat; napinteelmät:

9606.30.15

napinsydämet ja muut napinosat

Teollisuus

A

9606.30.25

napinteelmät

Teollisuus

A

96.07

Vetoketjut ja niiden osat:

9607.1

vetoketjut:

9607.11

joiden hakaset ovat epäjaloa metallia

Teollisuus

A

9607.19

muut

Teollisuus

A

9607.20

osat:

9607.20.50

vetoketjun ketjut tai reunanauhat

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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Teollisuus

A

9607.20.90

muut

96.08

Kuulakärkikynät; huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella
kärjellä varustetut kynät; täytekynät ja niiden kaltaiset ky
nät; monistuskynät; lyijytäytekynät; kynänvarret, kynänpi
timet ja niiden kaltaiset pitimet; edellä mainittujen tava
roiden osat (myös hylsyt ja pidikkeet), muut kuin nimik
keeseen 96.09 kuuluvat:

9608.10

kuulakärkikynät

Teollisuus

A

9608.20

huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustetut
kynät

Teollisuus

A

9608.30

täytekynät ja niiden kaltaiset kynät

Teollisuus

A

9608.40

lyijytäytekynät

Teollisuus

A

9608.50

kahden tai useamman edellä mainitun alanimikkeen tava
roista koostuvat sarjat

Teollisuus

A

9608.60

kuulakärkikynien varapatruunat, jotka koostuvat kuula
kärjestä ja mustesäiliöstä

Teollisuus

A

9608.9

muut:

9608.91

kynänterät ja niiden kärjet

Teollisuus

A

9608.99

muut

Teollisuus

A

96.09

Lyijy-, aniliini- tai värikynät (muut kuin nimikkeeseen
96.08 kuuluvat), kivikynät, irtolyijyt, myös värilliset, pas
telli- ja muut väriliidut, piirustushiilet, kirjoitus- tai piirus
tusliitu sekä vaatturinliitu:

9609.10

kynät, joissa lyijyä ympäröi jäykkä tuppi

Teollisuus

A

9609.20

irtolyijyt, myös värilliset

Teollisuus

A

9609.90

muut

Teollisuus

A

9610.00

Kivitaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut, myös ke
hystetyt:

9610.00.10

joissa on kuivapyyhittävä pinta, joka on suunniteltu käy
tettäväksi poispyyhittävien huopa- tai kuitukärkisten ky
nien kanssa

Teollisuus

A

9610.00.90

muut

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9611.00

Päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja niiden kaltaiset lei
masimet (myös nimilippujen painamislaitteet ja kohokir
joittimet), käsikäyttöiset; käsikäyttöiset latomahaat sekä
käsinpainantasarjat, joissa on tällaiset latomahaat

Teollisuus

A

96.12

Kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinau
hat, joihin on imeytetty väri tai joita on muuten valmis
tettu jättämään painantajälkeä, myös keloilla tai kaseteissa;
värityynyt, myös jos niihin on imeytetty väri, koteloineen
tai ilman:

9612.10

värinauhat

Teollisuus

A

9612.20

värityynyt

Teollisuus

A

96.13

Savukkeensytyttimet ja muut sytyttimet (ei kuitenkaan ni
mikkeen 36.03 sytyttimet), myös mekaaniset tai sähköllä
toimivat, sekä niiden osat, ei kuitenkaan sytyttimenkivet
ja -sydämet:

9613.10

kaasukäyttöiset taskusytyttimet, kertatäyttöiset

Teollisuus

A

9613.20

kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleen täytettävät

Teollisuus

A

9613.80

muut sytyttimet

Teollisuus

A

9613.90

osat

Teollisuus

A

9614.00

Tupakkapiiput (myös piipunpesät), sikari- tai savukeimuk
keet sekä niiden osat

Teollisuus

A

96.15

Kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet; hiusneulat,
hiuspinteet, papiljotit ja niiden kaltaiset esineet, muut
kuin nimikkeeseen 85.16 kuuluvat, sekä niiden osat:

9615.1

kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet:

9615.11

kovakumia tai muovia

Teollisuus

A

9615.19

muut

Teollisuus

A

9615.90

muut

Teollisuus

A

96.16

Hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toalettisuihkupul
lot sekä niiden helat ja suihkutuspäät; puuterihuiskut ja
tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita varten:

9616.10

hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toalettisuihkupul
lot sekä niiden helat ja suihkutuspäät

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9616.20

puuterihuiskut ja tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita
varten

Teollisuus

A

9617.00

Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset koteloi
neen; niiden osat, muut kuin lasisäiliöt

Teollisuus

A

9618.00

Sovitus- ja mallinuket; automaattiset ja muut liikkuvat
esittelyvälineet, joita käytetään näyteikkunoiden somista
miseen

Teollisuus

A

9619.00

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

9619.00.05

tekstiilivanua

Teollisuus

A

9619.00.10

paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuitu
harsoa

Teollisuus

A

9619.00.15

vauvanvaipat ja niiden kaltaiset muovista tai muista ni
mikkeiden 39.01–39.14 aineista valmistetut tavarat

Teollisuus

A

9619.00.20

terveyssiteet, tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset
muovista tai muista nimikkeiden 39.01–39.14 aineista
valmistetut tavarat

Teollisuus

10 %

Moottori 4

9619.00.25

vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tavarat, neulottua tekstiili
ainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

9619.00.30

vauvanvaipat, kudottua tekstiiliainetta

Teollisuus

PM40

Tekstiilit –
Vaatetus

9619.00.35

terveyssiteet, kudotuista tekstiiliaineista valmistetut

Teollisuus

A

9619.00.40

muut (ei kuitenkaan vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tava
rat), kudotusta tai neulotusta tekstiiliaineesta valmistetut

Teollisuus

A

9619.00.90

muut

Teollisuus

PM40

97.01

Maalaukset, piirustukset ja pastellit, kokonaan käsin teh
dyt, muut kuin nimikkeen 49.06 piirustukset ja muut
kuin käsin maalatut tai käsin koristetut tavarat; kollaasit
ja niiden kaltaiset koristetaulut:

9701.10

maalaukset, piirustukset ja pastellit

Teollisuus

A

Tekstiilit –
Vaatetus
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9701.90

muut

Teollisuus

A

9702.00

Alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat

Teollisuus

A

9703.00

Mistä aineesta tahansa valmistetut alkuperäisveistokset ja
-patsaat

Teollisuus

A

9704.00

Postimerkit, veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuoret,
ehiöt ja niiden kaltaiset tavarat, mitätöidyt tai mitätöimät
tömät, muut kuin nimikkeeseen 49.07 kuuluvat

Teollisuus

A

9705.00

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset,
historialliset, arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja
numismaattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet

Teollisuus

A

9706.00

Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet

Teollisuus

A

9801.00

Laitteiden ja varusteiden alkuperäiset komponentit:

9801.00.10

alanimikkeeseen 8701.20 kuuluviin, maantiekuljetuksiin
tarkoitettujen puoliperävaunujen vetotraktoreihin, ajoneu
von massa enintään 1 600 kg

Teollisuus

X

9801.00.15

alanimikkeeseen 8701.20 kuuluviin, maantiekuljetuksiin
tarkoitettujen puoliperävaunujen vetotraktoreihin, ajoneu
von massa suurempi kuin 1 600 kg

Teollisuus

X

9801.00.20

vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljetta
miseen tarkoitettuihin nimikkeen 87.02 moottoriajoneu
voihin, ajoneuvon massa enintään 2 000 kg

Teollisuus

X

9801.00.25

vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljetta
miseen tarkoitettuihin nimikkeen 87.02 moottoriajoneu
voihin, ajoneuvon massa suurempi kuin 2 000 kg (ei kui
tenkaan alanimikkeeseen 8702.10.10 kuuluviin)

Teollisuus

X

9801.00.30

nimikkeen 87.03 autoihin (myös farmariautoihin)

Teollisuus

X

9801.00.40

tavarankuljetukseen tarkoitettuihin nimikkeen 87.04
moottoriajoneuvoihin, ajoneuvon massa enintään
2 000 kg tai kokonaismassa enintään 3 500 kg taikka
massa enintään 1 600 kg tai kokonaismassa enintään
3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa kohti (lukuun ot
tamatta dumppereita, muita kuin teillä käytettäviä, maana
laisissa kaivoksissa käytettäviä siirtovaunuja ja matalara
kenteisia tulenkestäviä ajoneuvoja sekä maastokäyttöön
soveltuvia tukkiautoja)

Teollisuus

X

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9801.00.45

tavarankuljetukseen tarkoitettuihin nimikkeen 87.04
moottoriajoneuvoihin, ajoneuvon massa suurempi kuin
2 000 kg tai kokonaismassa suurempi kuin 3 500 kg
taikka massa suurempi kuin 1 600 kg ja kokonaismassa
suurempi kuin 3 500 kg ohjaamolla varustettua alustaa
kohti (lukuun ottamatta dumppereita, muita kuin teillä
käytettäviä, maanalaisissa kaivoksissa käytettäviä siirtovau
nuja ja matalarakenteisia tulenkestäviä ajoneuvoja sekä
maastokäyttöön soveltuvia tukkiautoja)

Teollisuus

X

9801.00.50

moottorein varustettuihin nimikkeen 87.06 alustoihin,
joiden massa on enintään 1 600 kg tai kokonaismassa
enintään 3 500 kg (ei kuitenkaan muita kuin teillä käytet
täviä dumppereita, maanalaisissa kaivoksissa käytettäviä
siirtovaunuja ja matalarakenteisia tulenkestäviä ajoneuvoja
sekä maastokäyttöön soveltuvia tukkiautoja varten)

Teollisuus

X

9801.00.55

moottorein varustettuihin nimikkeen 87.06 alustoihin,
joiden massa on suurempi kuin 1 600 kg tai kokonais
massa suurempi kuin 3 500 kg (ei kuitenkaan muita kuin
teillä käytettäviä dumppereita, maanalaisissa kaivoksissa
käytettäviä siirtovaunuja ja matalarakenteisia tulenkestäviä
ajoneuvoja sekä maastokäyttöön soveltuvia tukkiautoja
varten)

Teollisuus

X

9901.00

käsintehdyt tavarat:

9901.00.03

nahkaa tai keinonahkaa

Teollisuus

A

9901.00.05

puuta

Teollisuus

A

9901.00.07

punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja
niiden kaltaiset tuotteet; kori- ja punontatavarat, jotka on
valmistettu välittömästi määrämuotoisiksi punonta- tai
palmikointiaineista

Teollisuus

A

9901.00.09

muovia

Teollisuus

A

9901.00.11

tekstiiliainetta

Teollisuus

A

9901.00.13

kiveä

Teollisuus

A

9901.00.15

lasia

Teollisuus

A

9901.00.17

epäjaloa metallia

Teollisuus

A

9902.00

kotitalouden kulutustavarat

Teollisuus

A

9992.00

varastot ulkomaille meneviä aluksia ja ilma-aluksia varten

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)
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9999.00

henkilökohtaiset tavarat ja kotiesineistö:

9999.00.10

henkilökohtaiset tavarat, uudet tai käytetyt

Teollisuus

A

9999.00.20

kodin kalusteet ja muu kotiesineistö, uudet tai käytetyt

Teollisuus

A

Muut huomautukset
ja/tai selittävät
huomautukset (1)

(1) Tässä sarakkeessa esitetyt selittävät huomautukset ovat ohjeellisia, ja ne viittaavat tiettyihin kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tariffijärjestel
miin.
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LIITE III
EU:STA PERÄISIN OLEVIIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAT MOSAMBIKIN TULLIT
I OSA

Yleiset huomautukset
1. Tässä liitteessä kuvattua myönnytystä sovelletaan 113 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tämän sopimuksen
voimaantulopäivästä tai 113 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen
alkamispäivästä sen mukaan, kumpi on aikaisempi, EU:n alkuperätuotteisiin, jotka esitetään Mosambikissa tullille.

A JAKSO

Tullien poistaminen
2. Mosambikissa 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti toteutettavaan tullien poistamiseen sovelletaan seuraavia vaiheluokkia:
a) Mosambikin luettelossa vaiheluokkaan A kuuluvien alkuperätavaroiden tulli poistetaan tämän liitteen 1 kohdassa
tarkoitettuna päivänä.
b) Mosambikin luettelossa vaiheluokkaan B (B1, B21 ja B22) kuuluvien alkuperätavaroiden tulli poistetaan asteittain
viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä seuraavien määräysten mukaisesti:
i)

Luokka B1
— kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan
75 prosenttiin perustullista;
— kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
50 prosenttiin perustullista;
— neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
25 prosenttiin perustullista; ja
— viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tullit poistetaan.

ii) Luokka B21
— kahden (2) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan
66,6 prosenttiin perustullista;
— neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
33,3 prosenttiin perustullista; ja
— viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tullit poistetaan.
iii) Luokka B22
— kolmen (3) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan
50 prosenttiin perustullista;
— neljän (4) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
40 prosenttiin perustullista; ja
— viiden (5) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tullit poistetaan.
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c) Mosambikin luettelossa vaiheluokkaan C (C1, C21, C22 ja C23) kuuluvien alkuperätavaroiden tulli poistetaan
asteittain kymmenen (10) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä seuraavien määräysten
mukaisesti:
i)

Luokka C1
— kuuden (6) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan
75 prosenttiin perustullista;
— seitsemän (7) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
50 prosenttiin perustullista;
— kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
25 prosenttiin perustullista;
— yhdeksän (9) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
12,5 prosenttiin perustullista; ja
— kymmenen (10) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tullit poistetaan.

ii) Luokka C21
— kuuden (6) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan
66,6 prosenttiin perustullista;
— kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
33,3 prosenttiin perustullista;
— yhdeksän (9) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
13,3 prosenttiin perustullista; ja
— kymmenen (10) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tullit poistetaan.
iii) Luokka C22
— seitsemän (7) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan
50 prosenttiin perustullista;
— kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
20 prosenttiin perustullista; ja
— kymmenen (10) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tullit poistetaan.
iv) Luokka C23
— seitsemän (7) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan
80 prosenttiin perustullista;
— kahdeksan (8) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tulleja alennetaan edelleen
40 prosenttiin perustullista; ja
— kymmenen (10) vuoden kuluttua tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä tullit poistetaan.
d) tullinalennussitoumukset eivät koske Mosambikin luetteloon kuulumattomia alkuperätavaroita.
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EU:sta tämän sopimuksen mukaisesti tuotuihin tavaroihin Mosambikissa sovellettava tullien poistaminen

Luok
ka

Voimaan
tulo-päivä
(perus
tulli)

1 vuosi
voimaan
tulon
jälkeen

2 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

3 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

4 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

5 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

6 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

7 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

8 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

9 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

10 vuotta
voimaan
tulon
jälkeen

A

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B1

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

B21

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

0,0

B22

5,0

5,0

5,0

2,5

2,0

0,0

C1

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

2,5

0,0

C21

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

1,0

0,0

C22

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,5

1,0

1,0

0,0

C23

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

1,0

1,0

0,0

II OSA

Mosambikin tulliluettelo
Ryhmä

HS-koodi

01.01

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

P/ST

2,5

A

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit
0101.10.00

01.02

– – puhdasrotuiset siitoseläimet
Elävät nautaeläimet

0102.10.00

– – puhdasrotuiset siitoseläimet

P/ST

2,5

A

0102.90.10

– – paino pienempi kuin 200 kg

P/ST

2,5

A

01.04

Elävät lampaat ja vuohet
0104.10.10

– puhdasrotuiset siitoseläimet

P/ST

2,5

A

0104.10.90

– – muut

P/ST

20

B1

0104.20.10

– puhdasrotuiset siitoseläimet

P/ST

2,5

A

0104.20.90

– – muut

P/ST

20

B1

01.05

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja hel
mikanat
0105.11.10

– – – varmennetut siitoseläimet

P/ST

0

A

0105.11.90

– – – muut

P/ST

2,5

A

0105.19.00

– – muut

P/ST

2,5

A

16.9.2016

Ryhmä

HS-koodi

02.03

Tavaran kuvaus

L 250/1777

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty
0203.11.90

– – – muut

KG

20

C1

0203.12.00

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

KG

20

C1

0203.21.90

– – – muut

KG

20

C1

0203.22.00

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

KG

20

C1

0203.29.00

– – muut

KG

20

C1

02.06

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja
muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jää
dytetyt
0206.30.00

– sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

KG

20

B1

0206.49.00

– – muut

KG

20

B1

02.08

02.09

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt
tai jäädytetyt
0208.90.00

– muut

KG

20

B1

0209.00.00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjan
rasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuo
reet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut
tai savustetut

KG

20

B1

KG

0

A

03.03

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimik
keen 03.04 kalanliha
0303.79.10

04.02

– Perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Caranx trachurus,
Trachurus trachurus)
Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävä

0402.10.10

– – – pikkulapsille, merkitty sellaiseksi pakkauksessa

KG

0

A

0402.10.90

– – muut

KG

20

C1

0402.21.10

– – – pikkulapsille, merkitty sellaiseksi pakkauksessa

KG

0

A

0402.21.20

– – – teollisuuskäyttöön, pakattu säiliöihin, joiden kapasi
teetti on vähintään 25 kg

KG

7,5

A

P/ST

2,5

A

06.01

– Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa
olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai
juurina, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina
tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 12.12 juuret
0601.10.00

– sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa

L 250/1778

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

06.01

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

P/ST

2,5

A

– Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa
olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai
juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 12.12 juuret
0601.20.00

06.02

– sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai
kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina
Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja vart
tamisoksat; sienirihmasto

0602.10.00

– juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

P/ST

2,5

A

0602.20.00

– puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät tai päh
kinät ovat syötäviä

P/ST

2,5

A

0602.40.00

– ruusut, myös vartetut

P/ST

2,5

A

0602.10.90

– – sienirihmasto

P/ST

2,5

A

0602.90.90

– – muut

P/ST

2,5

A

KG

2,5

C23

KG

2,5

C23

KG

20

B1

07.01

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat
0701.10.00

07.03

– siemenperunat
Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit
sekä muut Allium-sukuiset kasvikset

0703.10.11
07.11

– – – sarjat
Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suo
lavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säi
löttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen sovel
tumattomina

0711.20.00
07.13

– oliivit
Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu

0713.10.00

– herneet (Pisum sativum)

KG

20

B1

0713.33.10

– – – kylvämiseen

KG

2,5

A

0713.33.90

– – – muut

KG

7,5

A

0713.39.10

– – – kylvämiseen

KG

2,5

A

0713.39.90

– – – muut

KG

7,5

A

16.9.2016
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HS-koodi

08.01

Tavaran kuvaus
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Tuoreet tai kuivatut kookos-, para- ja cashewpähkinät,
myös kuorettomat
– kookospähkinät:
0801.19.10

– – – kookospähkinän hybridisiemenet

KG

2,5

A

0801.19.90

– – – muut

KG

20

B1

0801.32.00

– – kuorettomat

KG

20

C1

08.02

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat
0802.11.00

– – kuorelliset

KG

20

B1

0802.12.00

– – kuorettomat

KG

20

B1

0802.22.00

– – kuorettomat

KG

20

B1

– saksanpähkinät:
0802.31.00

– – kuorelliset

KG

20

B1

0802.32.00

– – kuorettomat

KG

20

B1

0802.50.00

– pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

KG

20

B1

0802.60.00

– australianpähkinät (macadamiapähkinät)

KG

20

B1

0802.90.00

– muut

KG

20

B1

KG

20

B1

08.03

Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit
0803.00.00

08.04

Tuoreet banaanit, myös jauhobanaanit
Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot,
guavat, mangot ja mangostanit

0804.10.00

– taatelit

KG

20

B1

0804.20.00

– viikunat

KG

20

B1

08.08

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit
0808.10.00

– omenat

KG

20

C1

0808.20.00

– päärynät ja kvittenit

KG

20

B1

L 250/1780

Ryhmä
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HS-koodi

08.09

Tavaran kuvaus
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit),
luumut ja oratuomenmarjat
0809.20.00

– kirsikat

KG

20

B1

0809.40.00

– luumut ja oratuomenmarjat

KG

20

B1

08.10

Muut tuoreet hedelmät
0810.40.00

– karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium–suvun
hedelmät

KG

20

B1

0810.50.00

– kiivit

KG

20

B1

0810.90.00

– muut

KG

20

B1

KG

20

B1

08.11

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä
tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävät
0811.90.00

08.13

– muut
Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 08.01–08.06 kuulumatto
mat; tämän ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedel
mien sekoitukset Mosambikin tullitariffissa.

0813.10.00

– aprikoosit

KG

20

B1

0813.20.00

– luumut

KG

20

B1

0813.30.00

– omenat

KG

20

B1

0813.40.00

– muut hedelmät

KG

20

B1

09.06

Kaneli ja kanelinnuput
0906.11.00

– – kaneli (Cinnamomum zeylanicum Blume)

KG

20

B1

0906.19.00

– muut

KG

20

B1

0906.20.00

– murskatut tai jauhetut

KG

20

B1

KG

20

B1

KG

20

B1

09.07

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)
0907.00.00

09.08

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)
Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma

0908.10.00

– muskottipähkinä

16.9.2016
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HS-koodi

09.09

Tavaran kuvaus

L 250/1781

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), koriante
rin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja siemenet;
katajanmarjat
0909.10.00

– aniksen ja tähtianiksen siemenet

KG

20

B1

0909.40.00

– kuminan siemenet

KG

20

B1

09.10

Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, curry
ja muut mausteet
0910.20.00

– sahrami

KG

20

B1

0910.30.00

– kurkuma

KG

20

B1

– muut mausteet:
0910.91.00

– – tämän ryhmän 1 huomautuksen b alakohdassa tarkoi
tetut sekoitukset Mosambikin tullitariffissa

KG

20

B1

0910.99.00

– – muut

KG

20

B1

10.01

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja
1001.10.00

– durumvehnä (Triticum durum)

KG

2,5

A

1001.90.90

– – muut

KG

2,5

C23

10.02

1002.00.00

Ruis

KG

2,5

A

10.03

1003.00.00

Ohra

KG

2,5

A

10.04

1004.00.00

Kaura

KG

2,5

A

10.05

Maissi
1005.10.00

– siemenperunat

KG

2,5

A

1005.90.00

– muut

KG

2,5

C23

KG

2,5

B1

10.07

Durra
1007.00.90

10.08

– muut
Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja

1008.30.00

– kanariansiemenet

KG

20

B1

1008.90.29

– – – muut

KG

20

B1

1008.90.91

– – – siemenvilja

KG

2,5

A

L 250/1782

Ryhmä

HS-koodi

1008.90.99
11.07

Tavaran kuvaus

– – – muut

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

20

B1

Maltaat, myös paahdetut
1107.10.00

– paahtamattomat

KG

2,5

A

1107.20.00

– paahdetut

KG

2,5

A

12.01

Soijapavut, myös murskatut
1201.00.10

– kylvämiseen

KG

2,5

A

1201.00.90

– muut

KG

20

A

12.02

12.03
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Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät maa
pähkinät, myös kuoritut tai murskatut
1202.20.10

– – kylvämiseen

KG

0

A

1203.00.00

Kopra

KG

20

A

12.06

Auringonkukansiemenet, myös murskatut
1206.00.10

– kylvämiseen

KG

0

A

1206.00.90

– muut

KG

2,5

A

12.07

Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut
1207.20.10

– – kylvämiseen

KG

2,5

A

1207.20.90

– – muut

KG

2,5

A

1207.40.90

– – muut

KG

2,5

A

1207.50.00

– sinapinsiemenet

KG

2,5

A

1207.99.00

– – muut

KG

2,5

A

KG

20

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

12.08

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappi
jauho
1208.10.00

12.09

– soijapavuista valmistetut
Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen

1209.10.00

– sokerijuurikkaansiemenet
Rehukasvien siemenet:

1209.21.00

– – sini- eli rehumailasta (alfalfa)

16.9.2016

Ryhmä

16.01
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1783

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

1209.29.00

– – muut

KG

2,5

A

1209.30.00

– pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten
kasvien siemenet

KG

2,5

A

1209.91.11

– – – kurpitsansiemenet

KG

2,5

A

1209.91.12

– – – munakoisonsiemenet

KG

2,5

A

1209.91.13

– – – Portugalin lehtikaalin siemenet

KG

2,5

A

1209.91.14

– – – rehukaalit

KG

2,5

A

1209.91.15

– – – kyssäkaalin siemenet

KG

2,5

A

1209.91.16

– – – kurkun siemenet

KG

2,5

A

1209.91.17

– – – pippurin siemenet

KG

2,5

A

1209.91.18

– – – tomaatin siemenet

KG

2,5

A

1209.91.19

– – – melonin tai vesimelonin siemenet

KG

2,5

A

1209.91.90

– – – muut

KG

2,5

A

1209.99.00

– – muut

KG

2,5

A

1601.00.00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu
lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin
perustuvat elintarvikevalmisteet

KG

20

B1

KG

7,5

B21

17.01

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakka
roosi, jähmeät
– lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri:
1701.99.00

17.04

– – muut (huomautus: vaihteleva lisämaksu)
Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen
suklaa)

1704.10.00

– purukumi, myös sokerilla kuorrutettu

KG

20

B1

1704.90.00

– muut

KG

20

C1

18.01

1801.00.00

– kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahde
tut

KG

2,5

A

18.02

1802.00.00

– kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet

KG

7,5

B21

L 250/1784

Ryhmä

HS-koodi

18.03

18.05
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Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu
1803.20.00

– josta rasva on joko kokonaan tai osittain poistettu

KG

7,5

B21

1805.00.00

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön

KG

20

B1

18.06

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet
1806.10.00

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä

KG

20

B1

1806.20.00

– muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina le
vyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena,
rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurem
pi kuin 2 kg

KG

20

B1

1806.31.00

– – täytetyt

KG

20

B1

1806.32.00

– – täyttämättömät

KG

20

B1

1806.90.00

– muut

KG

20

B1

19.01

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista
jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta teh
dyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai
joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin
rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat
nimikkeiden 04.01–04.04 tuotteista tehdyt elintarvikeval
misteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vä
hemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aine
esta laskettuna
1901.10.00

– pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyn
tipakkauksissa

KG

0

A

1901.20.00

– seokset ja taikinat, nimikkeen 19.05 leipomatuotteiden
valmistukseen tarkoitetut

KG

2,5

A

1901.90.00

– muut

KG

7,5

B21

19.02

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, la
sagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai
(lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla val
mistetut; couscous, myös valmistettu
1902.11.00

– – munaa sisältävät

KG

20

B1

1902.19.00

– – muut

KG

20

B1

1902.20.00

– täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai
muulla tavalla valmistetut

KG

20

C1

1902.30.00

– muut makaronivalmisteet

KG

20

B1

16.9.2016
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Tavaran kuvaus

L 250/1785

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

1902.40.00

– kuskus

KG

20

B1

1903.00.00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet,
hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai
niiden kaltaisessa muodossa

KG

20

B1

19.04

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla teh
dyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei
kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ot
tamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla ta
valla valmistettu, muualle kuulumattomat
1904.10.00

viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla teh
dyt elintarvikevalmisteet

KG

20

B1

1904.20.00

– paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamattomien
viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisu
tetun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet

KG

20

B1

1904.30.00

– bulgurvehnä

KG

20

B1

1904.90.00

– muu

KG

20

B1

19.05

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (bis
cuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaa
kaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset sovel
tuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja
niiden kaltaiset tuotteet
1905.10.00

– näkkileipä

KG

20

B1

1905.20.00

– maustekakut ja niiden kaltaiset tuotteet

KG

20

B1

1905.31.00

– – makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits)

KG

20

B1

1905.32.00

– – vohvelit ja vohvelikeksit

KG

20

B1

1905.40.00

– korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut
tuotteet

KG

20

B1

1905.90.00

– muut

KG

20

B1

20.08

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja
muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta
makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumat
tomat
2008.40.00

– päärynät

KG

20

C1

2008.50.00

– aprikoosit

KG

20

C1

2008.60.00

– kirsikat

KG

20

C1

2008.91.00

– – palmunsydämet

KG

20

C1

L 250/1786

Ryhmä

HS-koodi

22.03

2203.00.00

22.08

22.09

Tavaran kuvaus

Mallasjuomat

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

L

20

C1

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus
pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuo
mat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat
2208.20.00

– väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmis
tuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut

L

20

B1

2208.30.00

– viski

L

20

B1

2208.40.00

– rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmis
tettu tislaamalla käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita

L

20

B1

2208.50.00

– gini ja genever

L

20

B1

2208.60.00

– votka

L

20

B1

2208.70.00

– liköörit

L

20

B1

2208.90.10

– – alkoholipitoiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on
enintään 8,5 tilavuusprosenttia

L

20

B1

2208.90.90

– – muut

L

20

B1

2209.00.00

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet, ihmis
ravinnoksi soveltuvat

L

20

B1

24.03

25.01

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakan
korvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tu
pakkauutteet ja -esanssit
2403.99.00

– – muut

KG

20

B1

2501.00.00

– suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas
natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paak
kuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta
sisältävänä; merivesi

KG

20

B1

27.07

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaus
tuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aine
osien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten
aineosien paino
2707.10.00

– bentsoli (bentseeni)

KG

2,5

A

2707.30.00

– ksyloli (ksyleenit)

KG

2,5

A

KG

2,5

A

27.08

Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäister
vasta saatu
2708.10.00

– piki

16.9.2016
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HS-koodi

27.10

Tavaran kuvaus

L 250/1787

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

C21

KG

7,5

B21

kWh

0

A

M3

2,5

A

KG

2,5

A

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut
kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on
perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saa
tuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt
2710.19.69

27.15

27.16

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

– – muulla tavalla pakattu
Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, ki
vennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumi
set seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

2715.00.00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, ki
vennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumi
set seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

2716.00.00

Sähköenergia

28.04

Vety, jalokaasut ja muut epämetallit
2804.10.00

28.05

– vety
– alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametallit,
skandium ja yttrium, myös näiden aineiden keskinäiset
seokset ja lejeeringit; elohopea

2805.12.00
28.06

– – kalsium
Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkki
happo

2806.10.00

– kloorivety (kloorivetyhappo)

KG

2,5

A

28.07

2807.00.00

Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)

KG

2,5

A

28.08

2808.00.00

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

KG

2,5

A

KG P2O5

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.09

28.10

Difosforipentoksidi; fosforihappo; fosforihappo ja polyfos
forihapot, myös kemiallisesti määrittelemättömät
2809.20.00

– fosforihappo ja polyfosforihapot

2810.00.00

Boorioksidit; boorihapot

28.11

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetal
lien happiyhdisteet
2811.22.00

– – piidioksidi

L 250/1788

Ryhmä

HS-koodi

28.13

28.14

Euroopan unionin virallinen lehti
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Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Epämetallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi
2813.90.00

– muut

KG

2,5

A

2814.20.00

– ammoniakin vesiliuos

KG

2,5

A

KG

0

A

KGNaOH

2,5

A

28.15

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi
(kaustinen kali); natrium- ja kaliumperoksidit
2815.11.00

– – kiinteä

2815.12.00

– – vesiliuoksena (natronlipeä)

2815.20.00

– kaliumhydroksidi (kaustinen kali)

KG

2,5

A

2815.30.00

– natrium- ja kaliumperoksidit

KG

0

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.19

Kromioksidit ja -hydroksidit
2819.90.00

28.20

– muut
Mangaanioksidit

2820.90.00
28.26

– muut
Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut komp
leksifluorisuolat

2826.90.00
28.27

– muut
Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromidit ja
bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit

2827.10.00

– ammoniumkloridi

KG

2,5

A

2827.20.00

– kalsiumkloridi

KG

2,5

A

2827.31.00

– – magnesium

KG

2,5

A

2827.59.00

– – muut

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.28

Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit;
hypobromiitit
2828.10.00

28.29

– kaupallinen kalsiumhypokloriitti ja muut kalsiumhypok
loriitit
Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit
ja perjodaatit

2829.11.00

– – natrium

16.9.2016
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28.32

Tavaran kuvaus

L 250/1789

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Sulfiitit; tiosulfaatit
2832.10.00

– natriumsulfiitit

KG

2,5

A

2832.20.00

– muut sulfiitit

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.33

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)
– natriumsulfaatit:
2833.19.00

28.34

– – muut
Nitriitit; nitraatit

2834.29.00
28.35

– – muut
Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit;
polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

2835.25.00
28.36

– – kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)
Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit); kaupalli
nen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarba
maattia

2836.40.00

– kaliumkarbonaatit

KG

2,5

A

2836.50.00

– kalsiumkarbonaatti

KG

2,5

A

28.47

2847.00.00

Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella

KG

2,5

A

28.52

2852.00.00

Epäorgaaniset tai orgaaniset elohopeayhdisteet, ei kuiten
kaan amalgaamat

KG

2,5

A

KG

0

A

29.03

Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset
2903.13.00

29.05

– – kloroformi (trikloorimetaani)
Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit
rosojohdannaiset
– tyydyttyneet yksiarvoiset alkoholit:

2905.11.00

– – metanoli (metyylialkoholi)

KG

2,5

A

2905.12.00

– – ropanoli (propyylialkoholi) ja 2-propanoli (isopropyy
lialkoholi)

KG

0

A

2905.19.00

– – muut

KG

2,5

A

L 250/1790
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

2905.39.00

– – muut

KG

2,5

A

2905.44.00

– – D-glusitoli (sorbitoli)

KG

0

A

2905.45.00

– – glyseroli

KG

2,5

A

KG

0

A

KG

2,5

A

29.06

Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit
rosojohdannaiset
– syklaanit, sykleenit ja sykloterpeenit:
2906.11.00

29.07

– – mentoli
Fenolit; fenolialkoholit
– monofenolit:

2907.19.00
29.15

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

2915.11.00

– – muurahaishappo

KG

2,5

A

2915.21.00

– – etikkahappo

KG

2,5

A

2915.29.00

– – muut

KG

2,5

A

29.18

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä nii
den anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; nii
den halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
– karboksyylihapot, jotka sisältävät alkoholifunktion,
mutta eivät muita happifunktioita, niiden anhydridit, ha
logenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdan
naiset:
2918.14.00

– – sitruunahappo

KG

2,5

A

2918.15.00

– – sitruunahapon suolat ja esterit

KG

0

A

2918.22.00

– – o-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit

KG

0

A

29.22

Happifunktioiset aminoyhdisteet
– aminoalkoholit, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät
useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä niiden
eetterit ja esterit; niiden suolat:
2922.13.00

– – trietanoliamiini ja sen suolat

KG

2,5

A

2922.19.00

– – muut

KG

2,5

A
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakkariini ja sen
suolat) ja imiinifunktioiset yhdisteet
– imidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat:

29.28

2925.11.00

– – sakkariini ja sen suolat

KG

0

A

2928.00.00

Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset

KG

0

A

29.29

Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet
2929.10.00

– isosyanaatit

KG

2,5

A

2929.90.00

– muut

KG

2,5

A

29.36

Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteettisesti val
mistetut (myös luonnon konsentraatit), näiden pääasial
lisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset sekä näiden ai
neiden keskinäiset seokset, myös missä tahansa liuotti
messa
– sekoittamattomat vitamiinit ja niiden johdannaiset
2936.21.00

– – A-vitamiinit ja niiden johdannaiset

KG

0

A

2936.22.00

– – B1-vitamiini ja sen johdannaiset

KG

0

A

2936.24.00

– – D- tai DL-pantoteenihappo (B3- tai B5-vitamiini) ja
sen johdannaiset

KG

0

A

2936.27.00

– – C-vitamiini ja sen johdannaiset

KG

0

A

2936.28.00

– – E-vitamiini ja sen johdannaiset

KG

0

A

2936.29.00

– – muut vitamiinit ja niiden johdannaiset

KG

0

A

2936.90.00

– muut, myös luonnon konsentraatit

KG

0

A

29.37

Hormonit, prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit,
luonnolliset tai synteettisesti valmistetut; niiden johdannai
set ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, mukaan lukien
muunnetut polypeptidiketjut, pääasiallisesti hormoneina
käytettävät
– polypeptidihormonit, proteiinihormonit ja glykoproteii
nihormonit, niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti
vastaavat aineet:
2937.11.00

– – somatotropiini, sen johdannaiset ja sitä rakenteellisesti
vastaavat aineet

G

0

A

2937.21.00

– – kortisoni, hydrokortisoni, prednisoni (dehydrokorti
soni) ja prednisoloni (dehydrohydrokortisoni)

G

0

A
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

2937.23.00

– – estrogeenit ja progestogeenit

G

0

A

2937.90.00

– – muut

G

0

A

29.39

Kasvialkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut,
sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
– oopiumalkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat:
2939.20.00

– kiina-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

KG

0

A

2939.49.00

– – muut

KG

0

A

KG

0

A

– muut
2939.99.00
29.41

– – muut
Antibiootit

2941.10.00

– penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakenteiset joh
dannaiset; niiden suolat

KG

0

A

2941.30.00

– tetrasykliinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

KG

0

A

2941.40.00

– klooriamfenikoli ja sen johdannaiset; niiden suolat

KG

0

A

2941.50.00

– erytromysiini ja sen johdannaiset; niiden suolat

KG

0

A

KG

0

A

29.42

Muut orgaaniset yhdisteet
2942.00.00

30.01

Muut orgaaniset yhdisteet
Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauha
set ja muut elimet, myös jauhetut; organoterapeuttiseen
käyttöön tarkoitetut rauhasten tai muiden elimien tai nii
den eritteiden uutteet; hepariini ja sen suolat; muut tera
peuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut
ihmis- ja eläinaineet, muualle kuulumattomat

3001.20.00

– rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uut
teet

KG

0

A

3001.90.00

– muut

KG

0

A

KG

0

A

30.02

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmääri
tyskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit,
muut verifraktiot ja modifioidut immunologiset tuotteet,
myös bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksii
nit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja nii
den kaltaiset tuotteet
3002.10.00

– antiseerumit, muut verifraktiot ja modifioidut immuno
logiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut;

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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L 250/1793

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

3002.20.00

– rokotteet ihmisiä varten

KG

0

A

3002.30.00

– rokotteet eläimiä varten

KG

0

A

3002.90.00

– muut

KG

0

A

30.03

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 30.02, 30.05 tai 30.06
tuotteet), joissa on terapeuttisessa tai ennalta ehkäisevässä
tarkoituksessa keskenään sekoitettuina kaksi tai useampia
aineosia, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuo
doissa tai -pakkauksissa olevat
3003.10.00

– joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporaken
teisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdan
naisia

KG

0

A

3003.20.00

– joissa on muita antibiootteja

KG

0

A

– joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuot
teita, mutta ei antibiootteja:
3003.39.00

– – muut

KG

0

A

3003.40.00

– joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei
hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita eikä an
tibiootteja

KG

0

A

3003.90.00

– muut

KG

0

A

30.04

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 30.02, 30.05 tai 30.06
tuotteet), joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia tuot
teita terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten, an
nostettuina (myös ihon läpi annettavassa muodossa) tai vä
hittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat
3004.10.00

– joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporaken
teisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdan
naisia

KG

0

A

3004.20.00

– joissa on muita antibiootteja

KG

0

A

– joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuot
teita, mutta ei antibiootteja:
3004.31.00

– – joissa on insuliinia

KG

0

A

3004.32.00

– – joissa on lisämunuaisen kuorihormoneja, niiden joh
dannaisia tai niitä rakenteellisesti vastaavia aineita

KG

0

A

3004.39.00

– – muut

KG

0

A
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Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

3004.40.00

– joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei
hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita eikä an
tibiootteja

KG

0

A

3004.50.00

– muut lääkkeet, joissa on vitamiineja tai nimikkeen
29.36 muita tuotteita

KG

0

A

3004.90.00

– muut

KG

0

A

30.05

Vanu, sideharso, kääreet ja niiden kaltaiset tavarat (esim.
valmiit haavasiteet, kiinnelaastarit ja hauteet), kyllästetyt tai
päällystetyt farmaseuttisilla aineilla tai kirurgiseen tai lää
kintä-, myös eläinlääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön tar
koitetuissa vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
3005.10.00

– haavalaastarit ja muut tavarat, joissa on liimautuva ker
ros

KG

0

A

3005.90.00

– muut

KG

0

A

30.06

Tämän ryhmän 4 huomautuksessa tarkoitetut farmaseutti
set valmisteet
3006.10.00

– steriili kirurginen katgutti, sen kaltaiset steriilit haava
nompeluaineet (myös steriilit absorboituvat sidelangat
kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön) ja steriilit ku
dosliimat kirurgiseen haavansulkemiseen; steriili lamina
ria; steriilit absorboituvat verenvuodon tyrehdyttimet ki
rurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön; steriilit sideku
doskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai
hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat

KG

0

A

3006.20.00

– veriryhmän määritysreagenssit

KG

0

A

3006.30.00

– varjoainevalmisteet röntgentutkimuksia varten; potilaalle
sisäisesti tai ulkonaisesti käytettävät taudinmääritysrea
genssit

KG

0

A

3006.40.00

– hammassementit ja muut hampaantäytteet; luusementit

KG

0

A

3006.50.00

– ensiapulaatikot ja -pakkaukset

KG

0

A

3006.60.00

– hormoneihin, muihin nimikkeen 29.37 tuotteisiin tai
spermisideihin perustuvat kemialliset ehkäisyvalmisteet

KG

0

A

3006.70.00

– lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen käyttöön tar
koitetut geelivalmisteet, joita käytetään kehon osien voi
teluaineena kirurgisissa toimenpiteissä tai lääkärintarkas
tuksissa tai kontaktiaineena kehon ja lääketieteellisen
instrumentin välillä

KG

0

A

3006.91.00

– – avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvikkeet

KG

0

A

3006.92.00

– – farmaseuttiset jätteet

KG

0

A
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

31.01

3101.00.00

Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut
tai kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet, jotka on tehty sekoit
tamalla tai kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasviai
neista

KG

0

A

31.02

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset
3102.10.00

– virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena

KG N

2,5

A

3102.21.00

– – ammoniumsulfaatti

KG N

2,5

A

3102.29.00

– – muut

KG N

2,5

A

3102.30.00

– ammoniumnitraatti, myös vesiliuoksena

KG N

2,5

A

3102.40.00

– ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai
muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka
eivät ole lannoitteita

KG N

2,5

A

3102.60.00

– kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja
seokset

KG N

2,5

A

3102.90.00

– muut, myös edellisissä alanimikkeissä mainitsemattomat
seokset

KG N

2,5

A

31.03

Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset
3103.10.00

– superfosfaatit

KG P2O5

2,5

A

3103.90.00

– muut

KG P2O5

2,5

A

31.04

Kalilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset
3104.20.00

– kaliumkloridi

KG K2O

2,5

A

3104.30.00

– kaliumsulfaatti

KG K2O

2,5

A

3104.90.00

– muut

KG K2O

2,5

A

31.05

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai
kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia
tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet
Mosambikin tullitariffissa tabletteina tai niiden kaltaisessa
muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauk
sissa
3105.20.00

– kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea
lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja kaliumia

KG

2,5

A

3105.30.00

– diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti)

KG

2,5

A

3105.59.00

– – muut

KG

2,5

A

3105.90.00

– muut

KG

2,5

A
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

A

KG

20

C1

KG

7,5

B21

KG

20

C1

KG

20

B1

KG

20

B1

Muut väriaineet; tämän ryhmän huomautuksessa 3 tarkoi
tetut valmisteet, muut kuin nimikkeisiin 32.03, 32.04 ja
32.05 kuuluvat; epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään
luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt
– titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet
3206.11.00

32.08

– – joissa on vähintään 80 prosenttia titaanidioksidia
kuiva-aineen painosta
Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältä
vään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteet
tisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luon
nonpolymeereihin; tämän ryhmän 4 huomautuksen b ala
kohdassa tarkoitetut sekoitukset Mosambikin tullitariffissa.

3208.90.00
33.02

– muut
Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useam
paan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoho
liliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa;
muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollai
sia käytetään juomien valmistukseen

3302.10.00
34.01

– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa
Saippua ja suopa; saippuana käytettävät orgaaniset pintaaktiiviset tuotteet ja valmisteet tankoina, paloina tai valet
tuina kappaleina, myös jos niissä on saippuaa; ihon pesuun
käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet
nestemäisinä tai voiteina, vähittäismyyntimuodossa, myös
jos niissä on saippuaa; saippualla tai puhdistusaineella kyl
lästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kui
tukangas
– saippua, suopa ja orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja
valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina
sekä saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällys
tetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas:

3401.19.00
35.06

– – muut
Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; lii
mana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana
tai liisterinä myytävät, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vä
hittäismyyntipakkauksissa

3506.99.00
36.04

– – muut
Ilotulitusvälineet, merkinantoraketit, saderaketit, paukkuo
pasteet ja muut pyrotekniset tavarat

3604.90.00

– muut
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L 250/1797

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

B21

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja
rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kas
vien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden
kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauk
sissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, sy
dämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi)
3808.50.00

– tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa eritellyt se
koitukset Mosambikin tullitariffissa
– muut:

3808.91.00

– – hyönteisten torjunta-aineet

KG

0

A

3808.92.00

– – sienitautien torjunta-aineet

KG

0

A

3808.93.00

– – rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet ja
kasvien kasvua säätävät aineet

KG

0

A

3808.99.00

– – muut

KG

2,5

A

38.11

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä es
tävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja
muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nestei
den, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäi
söljyjä, lisäainevalmisteet
– nakutusta estävät valmisteet:
3811.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

38.21

3821.00.00

Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (myös virusten
ja niiden kaltaisten organismien) tai kasvi-, ihmis- ja eläin
soluviljelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten

KG

0

A

38.22

3822.00.00

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla,
sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut la
boratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin ni
mikkeisiin 30.02 ja 30.06 kuuluvat; varmennetut vertailu
materiaalit

KG

0

A

39.01

Eteenipolymeerit, alkumuodossa
3901.10.00

– polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94

KG

2,5

A

3901.20.00

– polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään 0,94

KG

2,5

A

3901.90.00

– muut

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.02

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa
3902.10.00

– polypropeeni
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

3902.20.00

– polyisobuteeni

KG

2,5

A

3902.30.00

– propeenikopolymeerit

KG

2,5

A

3902.90.00

– muut

KG

2,5

A

39.03

Styreenipolymeerit, alkumuodossa
– polystyreeni:
3903.11.00

– – soluuntuva

KG

2,5

A

3903.19.00

– – muut

KG

2,5

A

3903.20.00

– styreeni-akryylinitriili-(SAN) kopolymeerit

KG

2,5

A

3903.30.00

– akryylinitriili-butadieeni-sytreeni-(ABS) kopolymeerit

KG

2,5

A

3903.90.00

– muut

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.04

Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit, alku
muodossa
3904.10.00

– poly(vinyylikloridi), jota ei ole sekoitettu muiden aine
iden kanssa
– muu poly(vinyylikloridi):

3904.22.00

– – pehmitetyt

KG

2,5

A

3904.40.00

– muut vinyylikloridikopolymeerit

KG

2,5

A

3904.50.00

– vinyylideenikloridipolymeerit

KG

2,5

A

– fluoripolymeerit:
3904.61.00

– – polytetrafluorieteeni

KG

2,5

A

3904.69.00

– – muut

KG

2,5

A

3904.90.00

– muut

KG

2,5

A

39.05

Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit, alkumuo
dossa; muut vinyylipolymeerit, alkumuodossa
– poly(vinyyliasetaatti):
3905.12.00

– – vesidispersioina

KG

2,5

A

3905.19.00

– – muut

KG

2,5

A
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

3905.21.00

– – vesidispersioina

KG

2,5

A

3905.29.00

– – muut

KG

2,5

A

3905.30.00

– poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät hydrolysoi
mattomia asetaattiryhmiä

KG

2,5

A

3905.91.00

– – kopolymeerit

KG

2,5

A

3905.99.00

– – muut

KG

2,5

A

39.06

Akryylipolymeerit, alkumuodossa
3906.10.00

– poly(metyylimetakrylaatti)

KG

2,5

A

3906.90.00

– muut

KG

2,5

A

39.07

Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuo
dossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja
muut polyesterit, alkumuodossa
3907.10.00

– polyasetaalit

KG

2,5

A

3907.20.00

– muut polyeetterit

KG

2,5

A

3907.30.00

– epoksihartsit

KG

2,5

A

3907.50.00

– alkydihartsit

KG

2,5

A

3907.60.00

– poly(eteenitereftalaatti)

KG

2,5

A

3907.70.00

– poly(maitohappo)

KG

2,5

A

– muut polyeetterit:
3907.91.00

– – tyydyttymättömät

KG

2,5

A

3907.99.00

– – muut

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.08

Polyamidit, alkumuodossa
3908.90.00

39.09

– muut
Aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit, alkumuodossa

3909.10.00

– ureahartsit; tioureahartsit

KG

2,5

A

3909.20.00

– melamiinihartsit

KG

2,5

A
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Yleinen
tulli (1)

Luokka

3909.30.00

– muut aminohartsit

KG

2,5

A

3909.40.00

– fenolihartsit

KG

2,5

A

3909.50.00

– polyuretaanit

KG

2,5

A

3910.00.00

Silikonit, alkumuodossa

KG

2,5

A

39.11

Maaöljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyterpeenit, po
lysulfidit, polysulfonit ja muut tämän ryhmän 3 huomau
tuksessa tarkoitetut tuotteet, muualle kuulumattomat, Mo
sambikin tullitariffissa, alkumuodossa
3911.10.00

– maaöljyhartsit, kumaroni-, indeeni- tai kumaroni-indee
nihartsit ja polyterpeenit

KG

2,5

A

3911.90.00

– muut

KG

2,5

A

39.12

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulu
mattomat, alkumuodossa
– selluloosa-asetaatit:
3912.12.00

– – pehmitetyt

KG

2,5

A

3912.20.00

– selluloosanitraatit (myös kollodiumit)

KG

2,5

A

3912.31.00

– – karboksimetyyliselluloosa ja sen suolat

KG

2,5

A

3912.39.00

– – muut

KG

2,5

A

3912.90.00

– muut

KG

2,5

A

39.13

39.14

Luonnonpolymeerit (esim. algiinihappo) ja muunnetut
luonnonpolymeerit (esim. kovetetut valkuaisaineet ja luon
nonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulumatto
mat, alkumuodossa
3913.10.00

– algiinihappo, sen suolat ja esterit

KG

2,5

A

3913.90.00

– muut

KG

2,5

A

3914.00.00

Nimikkeiden 39.01–39.13 polymeereihin perustuvat ionin
vaihtimet, alkumuodossa

KG

2,5

A

39.15

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu
3915.10.00

– eteenipolymeereista valmistetut

KG

2,5

A

3915.90.00

– muusta muovista valmistetut

KG

2,5

A
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L 250/1801

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta
on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös
pintakäsitellyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia
3916.10.00

– eteenipolymeereista valmistetut

KG

7,5

A

3916.20.00

– vinyylikloridipolymeereista valmistetut

KG

7,5

A

3916.90.00

– muusta muovista valmistetut

KG

7,5

A

KG

7,5

B21

39.17

Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat (esim. liitos
kappaleet, kulmakappaleet ja laipat), muovia
3917.10.00

– tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta
tai selluloosamuovia
– jäykät putket ja letkut:

3917.21.00

– – eteenipolymeereista valmistetut

KG

7,5

B21

3917.22.00

– – propeenipolymeereista valmistetut

KG

7,5

B21

3917.23.00

– – vinyylikloridipolymeereista valmistetut

KG

7,5

B21

3917.29.00

– – muusta muovista valmistetut

KG

7,5

B21

3917.31.00

– – taipuisat putket ja letkut, jotka kestävät vähintään
27,6 MPa:n paineen

KG

7,5

B21

3917.32.00

– – muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten
yhdistämättömät, joissa ei ole liitos- tai muita osia

KG

7,5

B21

3917.33.00

– – muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten
yhdistämättömät, joissa on liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

3917.39.00

– – muut

KG

7,5

B21

3917.40.00

– liitos- ja muut osat

KG

7,5

B21

39.18

Muoviset lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät, rullina tai
laattoina; Mosambikin tullitariffissa tämän ryhmän 9 huo
mautuksessa määritellyt muoviset seinän- ja katonpäällys
teet.
3918.10.00

– vinyylikloridipolymeereista valmistetut

M2

7,5

B21

3918.90.00

– muusta muovista valmistetut

M2

7,5

B21

39.19

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja
muut litteät tuotteet, muovia, myös rullina
3919.10.00

– enintään 20 cm:n levyisinä rullina

KG

20

B1

3919.90.00

– – muut

KG

20

B1

L 250/1802

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

39.20

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei
kuitenkaan huokoista muovia eikä muihin aineisiin vahvis
tamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yh
distetyt
3920.10.00

– eteenipolymeereista valmistetut

KG

20

B1

3920.20.10

– – monoaksiaalisesti orientoidut

KG

20

B1

3920.20.90

– – biaksiaalisesti orientoidut

KG

7,5

B21

3920.30.00

– styreenipolymeereista valmistetut

KG

20

B1

3920.43.00

– – sisältävät vähintään 6 painoprosenttia pehmitteitä

KG

20

B1

3920.49.00

– – muut

KG

20

B1

3920.51.00

– – poly(metyylimetakrylaatista) valmistetut

KG

7,5

B21

3920.59.00

– – muut

KG

7,5

B21

3920.61.00

– – polykarbonaateista valmistetut

KG

20

B1

3920.62.00

– – poly(eteenitereftalaatista) valmistetut

KG

7,5

B21

3920.63.00

– – tyydyttymättömistä polyestereistä valmistetut

KG

7,5

B21

3920.69.00

– – muista polyestereistä valmistetut

KG

7,5

B21

3920.71.00

– – regeneroidusta selluloosasta valmistetut

KG

7,5

B21

3920.73.00

– – selluloosa-asetaattia

KG

7,5

B21

3920.79.00

– – muista selluloosajohdannaisista valmistetut

KG

7,5

B21

3920.91.00

– – poly(vinyylibutyraalista) valmistetut

KG

7,5

B21

3920.93.00

– – aminohartseista valmistetut

KG

7,5

B21

3920.94.00

– – fenolihartseista valmistetut

KG

7,5

B21

3920.99.00

– – muusta muovista valmistetut

KG

20

B1

KG

20

B1

39.21

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia
– huokoiset:
3921.11.00

– – styreenipolymeereista valmistetut

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1803

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

3921.12.10

– – monoaksiaalisesti orientoidut

KG

20

B1

3921.12.90

– – biaksiaalisesti orientoidut

KG

7,5

B21

3921.13.10

– – yhteenpuristetut polyuretaanilohkot, joiden paksuus
on vähintään 50 cm

KG

7,5

B21

3921.13.90

– – – muut

KG

20

B1

3921.14.00

– regeneroidusta selluloosasta valmistetut

KG

7,5

B21

3921.19.00

– – muusta muovista valmistetut

KG

20

B1

3921.90.00

– muut

KG

7,5

C21

39.22

Muoviset kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat, pe
sualtaat, pesuistuimet, wc-altaat, ‐istuinrenkaat ja -kannet,
huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteettitavarat
3922.20.00

– wc-istuinrenkaat ja -kannet

KG

20

B1

3922.90.00

– muut

KG

20

B1

39.23

Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät
muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja
muut sulkimet
3923.10.00

– rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja niiden kal
taiset tavarat

KG

20

B1

3923.21.00

– – eteenipolymeereista valmistetut

KG

20

B1

3923.29.10

– – – monensuuntaisista muoveista tyhjiöpakkaamiseen

KG

7,5

C21

3923.29.90

– – muusta muovista valmistetut

KG

20

C1

3923.30.10

– – polyvinyylikloridista tai polyestereistä lämpömuovaus
tekniikkaa käyttäen valmistetut kupit

KG

7,5

C21

3923.30.20

– – säiliöt lääkkeiden ja henkilökohtaisten hygieniatuottei
den pakkaamiseen

KG

7,5

C21

3923.30.30

– – teelmät pullojen valmistukseen

KG

7,5

C21

3923.30.90

– – muut

KG

20

C1

3923.40.10

– – äänen tallennuskasetit, joissa ei ole magneettinauhaa,
myös koteloiden kanssa

KG

7,5

B21

3923.40.90

– – muut

KG

20

B1

3923.50.00

– tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet

KG

7,5

C21

3923.90.00

– muut

KG

20

B1

L 250/1804

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

39.24

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous-, hygienia- ja toalettie
sineet, muovia
3924.10.00

– pöytä- ja keittiöesineet

KG

20

B1

3924.90.00

– muut

KG

20

B1

39.25

Muoviset rakennustarvikkeet, muualle kuulumattomat
3925.10.00

– säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, enem
män kuin 300 l vetävät

KG

20

C1

3925.20.00

– ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit
sekä kynnykset

KG

7,5

B21

3925.30.00

– ikkunaluukut, kaihtimet (myös sälekaihtimet) ja niiden
kaltaiset tavarat sekä niiden osat

KG

7,5

B21

3925.90.00

– muut

KG

7,5

B21

39.26

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 39.01–39.14 ai
neista valmistetut tavarat
3926.10.00

– toimisto- ja koulutarvikkeet

KG

20

B1

3926.20.00

– vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsi
neet)

KG

20

B1

3926.30.00

– kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden
helat ja varusteet

KG

20

B1

3926.40.00

– pienoispatsaat ja muut koriste-esineet

KG

20

B1

3926.90.10

– – kohot kalastukseen

KG

2,5

A

3926.90.20

– – osat XVII jakson sekä 90 ja 91 ryhmän nimikkeisiin

KG

7,5

B21

3926.90.30

– – luutien, harjojen ja muovisten moppien kannat

KG

7,5

A

3926.90.90

– – muut

KG

20

B1

KG

2,5

A

KG

2,5

A

40.01

Luonnonkumi, balata, guttaperkka, guayulekumi, chicle
kumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit, alkumuo
dossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
4001.10.00

– luonnonkumilateksi, myös esivulkanoitu
– luonnonkumi muussa muodossa:

4001.22.00

– – teknisesti määritelty luonnonkumi (TSNR)

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1805

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4001.29.00

– – muut

KG

2,5

A

4001.30.00

– balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja muut
luonnosta saadut kumit

KG

2,5

A

40.02

Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis, alkumuo
dossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina; nimikkeen 40.01
tuotteiden ja tämän nimikkeen tuotteiden seokset, alku
muodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
– styreenibutadieenikumi (SBR); karboksyloitu styreenibu
tadieenikumi (XSBR)
4002.11.00

– – lateksi

KG

2,5

A

4002.19.00

– – muut

KG

2,5

A

4002.39.00

– – muut

KG

2,5

A

4002.41.00

– – lateksi

KG

2,5

A

4002.49.00

– – muut

KG

2,5

A

4002.99.00

– – muut

KG

2,5

A

40.03

4003.00.00

Regeneroitu kumi, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai
kaistaleina

KG

2,5

A

40.04

4004.00.00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muuta kuin kovakumia)
sekä niistä saadut jauheet ja rakeet

KG

2,5

A

40.05

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laat
toina, levyinä tai kaistaleina
4005.10.00

– johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia

KG

2,5

A

4005.20.00

– liuokset; muut dispersiot kuin alanimikkeeseen 4005.10
kuuluvat

KG

2,5

A

4005.91.00

– – laatat, levyt ja kaistaleet

KG

2,5

A

4005.99.00

– – muut

KG

2,5

A

40.06

Muissa muodoissa (esim. tangot, putket ja profiilit) ja
muina tavaroina (esim. kiekot ja renkaat), vulkanoimatto
masta kumista.
4006.10.00

– kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoittamista
varten

KG

7,5

B21

4006.90.00

– muut

KG

7,5

B21

L 250/1806

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Ryhmä

HS-koodi

40.07

4007.00.00

40.08

Tavaran kuvaus

Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

B21

Laatat, levyt, kaistaleet, tangot ja profiilit, vulkanoitua ku
mia, ei kuitenkaan kovakumia
– huokoista kumia
4008.11.00

– – laatat, levyt ja kaistaleet

KG

7,5

A

4008.19.00

– – muut

KG

7,5

A

4008.21.00

– – laatat, levyt ja kaistaleet

M2

7,5

A

4008.29.00

– – muut

KG

7,5

A

40.09

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovaku
mia, myös jos niissä on liitos- ja muita osia (esim. liitos
kappaleita, kulmakappaleita ja laippoja)
– vahvistamattomat ja muuten muihin aineisiin yhdistä
mättömät:
4009.11.00

– – ilman liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

4009.12.00

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

– vahvistetut ainoastaan metallilla tai siihen muuten yhdis
tetyt
4009.21.00

– – ilman liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

4009.22.00

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

4009.31.00

– – ilman liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

4009.32.00

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

4009.41.00

– – ilman liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

4009.42.00

– – sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

KG

7,5

B21

40.10

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia
– kuljetushihnat:
4010.11.00

– – ainoastaan metallilla vahvistetut

KG

7,5

B21

4010.12.00

– – ainoastaan tekstiiliaineilla vahvistetut

KG

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

4010.19.00

Tavaran kuvaus

– – muut

L 250/1807

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

B21

– käyttöhihnat
4010.31.00

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on
puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiilauurre
tut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 60 cm,
mutta enintään 180 cm

KG

7,5

B21

4010.32.00

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on
puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), muut kuin
kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi
kuin 60 cm mutta enintään 180 cm

KG

7,5

B21

4010.33.00

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on
puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiilauurre
tut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 180 cm,
mutta enintään 240 cm

KG

7,5

B21

4010.34.00

– – päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on
puolisuunnikkaan muotoinen, muut kuin kiilauurre
tut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 180 cm
mutta enintään 240 cm

KG

7,5

B21

4010.35.00

– – päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympärysmitta
suurempi kuin 60 cm, mutta enintään 150 cm

KG

7,5

B21

4010.36.00

– – päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympärysmitta
suurempi kuin 150 cm, mutta enintään 198 cm

KG

7,5

B21

4010.39.00

– – muut

KG

7,5

B21

40.11

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia
4011.10.00

– jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa
ja kilpa-autoissa)

P/ST

20

B1

4011.20.00

– jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa

P/ST

20

B1

4011.30.00

– jollaisia käytetään ilma-aluksissa

P/ST

7,5

B21

4011.40.00

– jollaisia käytetään moottoripyörissä

P/ST

20

B1

4011.50.00

– jollaisia käytetään polkupyörissä

P/ST

20

B1

– muut, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltainen ku
lutuspinta:
4011.61.00

– – jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyökoneissa

P/ST

20

B1

4011.62.00

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden
käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on enintään
61 cm

P/ST

20

B1

4011.63.00

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden
käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurempi
kuin 61 cm

P/ST

20

B1

L 250/1808

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4011.69.00

– – muut

P/ST

20

B1

4011.92.00

– – jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyökoneissa

P/ST

20

B1

4011.93.00

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden
käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on enintään
61 cm

P/ST

20

B1

4011.94.00

– – jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden
käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurempi
kuin 61 cm

P/ST

20

B1

4011.99.00

– – muut

P/ST

20

C1

P/ST

20

B1

40.13

Sisärenkaat, kumia
4013.20.00

40.14

– jollaisia käytetään polkupyörissä
Hygieeniset ja farmaseuttiset tavarat (myös tutit), vulkanoi
tua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, myös kovakumiosin

4014.10.00

– kondomit

KG

0

A

4014.90.00

– muut

KG

2,5

A

– kintaat ja muut käsineet:

PA

0

A

4015.11.00

– – kirurgiseen käyttöön

PA

0

A

4015.19.00

– – muut

PA

7,5

B21

4015.90.00

– muut

40.15

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsi
neet), kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua kumia, ei kuiten
kaan kovakumia

40.16

Muut tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia
4016.10.00

– huokoista kumia

KG

20

B1

4016.91.00

– – lattianpäällysteet ja matot

KG

7,5

B21

4016.92.00

– – pyyhekumit

KG

0

A

4016.93.00

– – tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

KG

7,5

B21

4016.94.00

– – laivojen ja laitureiden törmyrit (fenders), myös ilma
täytteiset

KG

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1809

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4016.95.00

– – muut ilmatäytteiset tavarat

KG

20

B1

4016.99.00

– – muut

KG

20

B1

40.17

Kovakumi (esim. eboniitti) kaikissa muodoissa, myös jätteet
ja romu; kovakumitavarat
4017.00.10

– Irtotavarana tai lohkoina, laattoina, levyinä, kaistaleina,
tankoina, profiileina tai putkina

KG

7,5

B21

4017.00.20

– kovakumin jätteet, jauhe ja romu

KG

2,5

A

4017.00.30

– – osat XVII jakson ja 90 ja 91 ryhmän nimikkeisiin

KG

7,5

B21

4017.00.90

– muut tavarat

KG

20

B1

41.01

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja
-nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai
muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamentti
nahaksi valmistetut tai muuten valmistetut), myös karva
peitteettömät tai halkaistut
4101.20.00

– kokonaiset vuodat ja nahat, halkaisemattomat, paino
enintään 8 kg, jos nahka on ainoastaan kuivattu, enin
tään 10 kg, jos nahka on kuivasuolattu, ja enintään
16 kg, jos nahka on tuore, märkäsuolattu tai muulla ta
valla säilötty

KG

2,5

A

4101.50.00

– kokonaiset vuodat ja nahat, paino yli 16 kg

KG

2,5

A

KG

2,5

A

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

41.03

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut,
kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät
parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai muuten val
mistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut
kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan
mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat
4103.90.00

41.04

– muut
Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) vuodat ja nahat,
parkitut tai crust-käsitellyt, karvapeitteettömät, myös hal
kaistut, mutta eivät enempää valmistetut
– märkänä (myös wet-blue)

4104.19.00
41.07

– – muut
Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) nahka, parkituk
sen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös
pergamenttinahaksi valmistettu, karvapeitteetön, myös hal
kaistu, muu kuin nimikkeen 41.14 nahka
– kokonaiset vuodat ja nahat

4107.11.00

– – halkaisematon, ohentamaton nahka

L 250/1810

Ryhmä

41.12

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4107.99.00

– – muut

M2

7,5

B21

4112.00.00

Lampaan- ja karitsannahka, parkituksen tai crust-käsittelyn
jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi val
mistettu, villapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimik
keen 41.14 nahka

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

41.13

Muiden eläinten nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jäl
keen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi val
mistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu
kuin nimikkeen 41.14 nahka
4113.90.00

41.14

– muut
Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka),
kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu
nahka

4114.10.00

41.15

42.01

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

– säämiskänahka
nahka)

(myös

yhdistelmäparkittu

säämiskä

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laat
toina, levyinä tai kaistaleina, myös rullina; leikkuu- ja muut
jätteet nahasta tai tekonahasta, nahkatavaroiden valmistuk
seen soveltumattomat; nahkapöly ja -jauhe
4115.10.00

– nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka,
laattoina, levyinä tai kaistaleina; myös rullina

M2

7,5

B21

4201.00.00

Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten (myös veto
hihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satula
huovat, satulalaukut, koirien takit ja niiden kaltaiset tava
rat), mitä tahansa ainetta

KG

20

B1

42.02

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), at
tasealaukut, salkut, koululaukut, silmälasikotelot, kiikariko
telot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot
sekä niiden kaltaiset säilytysesineet; matkakassit ja -pussit,
eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, meikkilau
kut ja -pussit (toilet bags), selkäreput, käsilaukut, ostoslau
kut ja -kassit, lompakot, rahakukkarot, karttakotelot, savu
kekotelot, tupakkapussit, työkalulaukut ja -salkut, urheilu
välinelaukut, pullokotelot, korulippaat ja -rasiat, puuterira
siat, kotelot ruokailuvälineitä varten ja niiden kaltaiset säi
lytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, tekonahasta,
muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, karton
gista tai pahvista tai kokonaan tai suurimmaksi osaksi
päällystetty näillä aineilla tai paperilla
– matka-arkut, matkalaukut ja myös toalettilaukut, attasea
salkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesi
neet:
4202.11.00

– – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

P/ST

20

B1

4202.12.00

– – joiden ulkopinta on muovia tai tekstiiliainetta

P/ST

20

B1

4202.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4202.21.00

– – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

P/ST

20

B1

4202.22.00

– – joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliainetta

P/ST

20

B1

4202.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

4202.31.00

– – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

P/ST

20

B1

4202.32.00

– – joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliainetta

P/ST

20

B1

4202.39.00

– – muut

P/ST

20

B1

4202.91.00

– – joiden ulkopinta on nahkaa tai tekonahkaa

P/ST

20

B1

4202.92.00

– – joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliainetta

P/ST

20

B1

4202.99.00

– – muut

P/ST

20

B1

42.03

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet nahasta tai tekonahasta
4203.10.00

– vaatteet

KG

20

B1

4203.21.00

– – erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut

PA

7,5

B21

4203.29.00

– – muut

PA

20

B1

4203.30.00

– vyöt, myös olkavyöt

KG

20

B1

4203.40.00

– muut vaatetustarvikkeet

KG

20

B1

42.05

4205.00.00

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat

KG

20

B1

42.06

4206.00.00

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmis
tetut tavarat

KG

20

B1

P/ST

7,5

B21

43.02

Parkitut tai muokatut turkisnahat (myös päät, hännät, koi
vet ja muut osat tai leikkeet), irralliset tai (muita aineita li
säämättä) yhdistetyt, muut kuin nimikkeeseen 43.03 kuu
luvat
– kokonaiset nahat, myös jos niistä puuttuu pää, häntä tai
koivet, irralliset:
4302.19.00

– – muut

L 250/1812

Ryhmä
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Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4302.20.00

– päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, irralliset

KG

7,5

B21

43.03

43.04

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmiste
tut tavarat
4303.90.00

– muut

KG

20

B1

4304.00.00

Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat

KG

20

B1

44.01

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimp
puina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hak
keena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi,
rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu
4401.10.00

– polttopuu, missä tahansa muodossa

KG

2,5

A

4401.30.00

– sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, ra
keiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

KG

2,5

A

44.02

Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös yhteenpuris
tettu
4402.10.00

– bambua

KG

2,5

A

4402.90.00

Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös yhteenpuris
tettu

KG

2,5

A

44.03

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu,
tai karkeasti syrjätty puu
4403.10.00

– maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty

M3

2,5

A

4403.20.00

– muut, havupuuta

M3

2,5

A

4403.41.00

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau

M3

2,5

A

4403.49.00

– – muut

M3

2,5

A

4403.91.00

– – tammea (Quercus spp.)

M3

2,5

A

4403.99.00

– – muut

M3

2,5

A

KG

7,5

B21

44.04

Vannepuu; halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuun
nassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit; puuke
pit, karkeasti muotoillut, mutta ei sorvatut, taivutetut eikä
muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sateenvarjojen,
työkalujen varsien ja niiden kaltaisten tavaroiden valmis
tukseen soveltuvat; puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat
4404.10.00

– havupuuta

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

B21

M3

7,5

B21

Rata- ja raitiotiepölkyt puusta tai sen kaltaisesta
4406.90.00

44.07

– muut
Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päis
tään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407.10.00

– havupuuta

M3

7,5

B21

4407.21.00

– – mahogany (Swietenia spp.)

M3

7,5

B21

4407.22.00

– – virola, imbuia ja balsa

M3

7,5

B21

4407.25.00

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau

M3

7,5

B21

4407.27.00

– – sapelli

M3

7,5

B21

4407.28.00

– – iroko

M3

7,5

B21

4407.29.00

– – muut

M3

7,5

B21

4407.91.00

– – tammea (Quercus spp.)

M3

7,5

B21

4407.93.00

– – vaahteraa (Acer spp.)

M3

7,5

B21

4407.94.00

– – kirsikkapuuta (Prunus spp.)

M3

7,5

B21

4407.95.00

– – saarnea (Fraxinus spp.)

M3

7,5

B21

4407.99.00

– – muut

M3

7,5

B21

44.08

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaa
malla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista
kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuun
nassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty,
hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään
6 mm
4408.10.00

– havupuuta

M3

7,5

B21

4408.31.00

– – dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau

M3

7,5

B21

4408.39.00

– – muut

M3

7,5

B21

4408.90.00

– muut

M3

7,5

B21
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita
varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä
koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viis
tottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu,
tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla
tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jat
kettu
4409.10.00

– havupuuta

M3

7,5

B21

4409.21.00

– – bambua

M3

7,5

B21

4409.29.00

– – muut

M3

7,5

B21

44.10

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastu
levy ja ”oriented strand board”– levy sekä niiden kaltaiset
levyt (esimerkiksi”waferboard”– levyt), myös hartsilla tai
muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu
– puuta
4410.11.00

– – lastulevy

M3

7,5

B21

4410.12.00

– – ”Oriented strand board”– levy

M3

7,5

B21

4410.19.00

– – muut

M3

7,5

B21

4410.90.00

– muut

M3

7,5

B21

44.11

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitu
levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yh
teenpuristettu
– MDF-levy:
4411.12.00

– – paksuus enintään 5 mm

M2

7,5

B21

4411.13.00

– – paksuus suurempi kuin 5 mm, mutta enintään 9 mm

M2

7,5

B21

4411.14.00

– – paksuus suurempi kuin 9 mm

M2

7,5

B21

– muut
4411.92.00

– – tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm3

M2

7,5

B21

4411.93.00

– – tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm3 mutta enintään 0,8 g/
cm3

M2

7,5

B21

4411.94.00

– – tiheysenintään 0,5 g/cm3

M2

7,5

B21

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

M3

7,5

B21

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltai
nen kerrostettu puu
4412.10.00

– bambua
– muu ristiinliimattu vaneri tai vaneroidut puulevyt, jotka
koostuvat yksinomaan puuviiluista (ei kuitenkaan bam
buviiluista), joista kunkin paksuus enintään 6 mm

4412.31.00

– – joissa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puula
jia, joka määritellään tämän ryhmän 1 alanimikehuo
mautuksessa Mosambikin tullitariffissa

M3

7,5

B21

4412.39.00

– – muut

M3

7,5

B21

4412.94.00

– – rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri

M3

7,5

B21

4412.99.00

– – muut

M3

7,5

B21

44.13

4413.00.00

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina

KG

7,5

B21

44.14

4414.00.00

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten
tavaroiden kehykset

KG

20

B1

44.15

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kal
taiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormala
vat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset
kuormauslavojen lavakaulukset
4415.10.00

– – laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällyk
set; kaapeli- ja johdinkelat

KG

7,5

B21

4415.20.00

– kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat;
kuormauslavojen lavakaulukset

KG

7,5

A

44.16

4416.00.00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyri
teokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

KG

7,5

B21

44.17

4417.00.00

Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen ja -välineiden run
got, varret ja kädensijat, luudan-, harjan- ja siveltimenrun
got, -varret ja -kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pako
tuspuut

KG

7,5

B21

44.18

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset
solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut
4418.10.00

– ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset

KG

7,5

B21

4418.20.00

– ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset

KG

7,5

B21

4418.40.00

– betonivalumuotit

KG

7,5

B21

4418.50.00

– kattopäreet ja -paanut

KG

7,5

B21
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– pysty- ja vaakapalkit
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

B21

– yhdistetyt lattialaatat

44.19

4418.71.00

– – mosaiikkilattioita varten

KG

7,5

B21

4418.72.00

– – muut, monikerroksiset

KG

7,5

B21

4418.79.00

– muut

KG

7,5

B21

4419.00.00

Puiset pöytä- ja keittiöesineet

KG

20

B1

44.20

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu sekä puiset koru- ja
ruokailuvälinelippaat ja kotelot sekä niiden kaltaiset tava
rat; puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; puiset
94 ryhmään kuulumattomat kalusteet
4420.10.00

Puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet

KG

20

B1

4420.90.00

– muut

M3

20

B1

44.21

45.02

Muut puusta valmistetut tavarat
4421.10.00

– vaateripustimet

P/ST

20

B1

4421.90.10

– – tulitikkusäleet

KG

7,5

B21

4421.90.20

– – luutien, harjojen ja muovisten moppien kannat

KG

7,5

B21

4421.90.90

– – muut

KG

20

B1

4502.00.00

Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmai
siksi kappaleiksi tai suorakaiteen tai neliön muotoisina pa
loina, laattoina, levyinä tai kaistaleina (myös teräväsärmäi
set teelmät pullontulppia ja muita tulppia varten)

KG

7,5

B21

45.03

Luonnonkorkkitavarat
4503.10.00

– pullontulpat ja muut tulpat

KG

7,5

B21

4503.90.00

– muut

KG

7,5

B21

45.04

Puristekorkki (myös jos siinä on sideainetta) sekä puriste
korkkitavarat
4504.10.00

– palat, laatat, levyt ja kaistaleet; lattia- ja seinälaatat, kai
kenmuotoiset; täyteiset lieriöt, myös pyörylät

KG

7,5

B21

4504.90.00

– muut

KG

7,5

B21
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja
niiden kaltaiset tuotteet, myös nauhoiksi yhdistetyt; pu
nonta- tai palmikointiaineet, näistä aineista valmistetut pal
mikot ja niiden kaltaiset tavarat, yhdensuuntaisista säikeistä
sidottuina tai kudottuina levyinä, myös jos ne ovat valmiita
tavaroita (esim. mattoja ja säleikköjä)
– kasviaineista valmistetut matot ja säleiköt:
4601.21.00

– – bambua

KG

20

B1

4601.22.00

– – rottinkia

KG

20

B1

4601.29.00

– – muut

KG

20

B1

4601.99.00

– – muut

KG

20

B1

46.02

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi
määrämuotoisiksi punonta- tai palmikointiaineista tai tehty
nimikkeen 46.01 tavaroista; luffasta valmistetut tavarat
– kasviainetta
4602.11.00

– – bambua

KG

20

B1

4602.12.00

– – rottinkia

KG

20

B1

4602.19.00

– muut

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

47.06

– Keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saa
duista kuiduista tai muusta kuituisesta selluloosa-aine
esta valmistettu massa
4706.30.00

– muut, bambua
– muut:

4706.93.00
47.07

48.01

– – puolikemiallinen
Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

4707.10.00

– valkaisematon voimapaperi, -kartonki tai -pahvi tai aal
topaperi, -kartonki tai -pahvi

KG

7,5

B21

4707.30.00

– pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistettu paperi,
kartonki tai pahvi (esim. sanomalehdet, aikakauslehdet
ja niiden kaltaiset painotuotteet)

KG

7,5

B21

4707.90.00

– muu, myös lajittelematon jäte

KG

7,5

B21

4801.00.00

Sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina

KG

2,5

A
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään
kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen,
sekä rei'ittämätön reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikä
nauhapaperi, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina
arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muu kuin nimikkeen
48.01 tai 48.03 paperi; käsintehty paperi, kartonki ja
pahvi
4802.10.00

– käsintehty paperi, kartonki ja pahvi

KG

2,5

A

4802.20.00

– paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valonher
kän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin ja
pahvin pohjana

KG

2,5

A

4802.40.00

– tapettipaperi

KG

2,5

A

4802.54.00

– – paino pienempi kuin 40 g/m2

KG

2,5

A

4802.55.00

– – paino vähintään 40 g/m2, mutta enintään 150 g/m2,
rullina

KG

2,5

A

4802.56.00

– – paino vähintään 40 g/m2, mutta enintään 150 g/m2,
arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään
435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on
aukilevitetty

KG

2,5

A

4802.57.00

– – muut, paino vähintään 40 g/m2, mutta enintään
150 g/m2

KG

2,5

A

4802.58.00

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

KG

2,5

A

4802.61.00

– – rullina

KG

2,5

A

4802.62.00

– – arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään
435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on
aukilevitetty

KG

2,5

A

4802.69.00

– – muut

KG

2,5

A

4803.00.00

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautaslii
napaperi sekä niiden kaltainen paperi, jollaista käytetään
kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin, selluloosavanu ja sel
luloosakuituharso, myös krepattu, poimutettu, kohokuvi
oitu, rei'itetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu,
rullina tai arkkeina

KG

2,5

A

KG

2,5

A

48.04

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai
arkkeina, muu kuin nimikkeeseen 48.02 tai 48.03 kuuluva
– kraftlaineri:
4804.11.00

– – valkaisematon

16.9.2016
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HS-koodi

4804.19.00

Tavaran kuvaus

– – muut

L 250/1819

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

2,5

A

KG

2,5

A

– säkkipaperi:
4804.29.00

– – muut
– muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino enintään
150 g/m2

4804.31.00

– – valkaisematon

KG

2,5

A

4804.39.00

– – muut

KG

2,5

A

4804.41.00

– – valkaisematon

KG

2,5

A

4804.49.00

– – muut

KG

2,5

A

4804.59.00

– – muut

KG

7,5

B21

48.05

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai
arkkeina, ei enempää valmistettu tai käsitelty kuin mitä tä
män ryhmän 3 huomautuksessa määrätään Mosambikin
tullitariffissa.
– aallotuspaperi (fluting)
4805.11.00

– – puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)

KG

2,5

A

4805.19.00

– – muut

KG

7,5

B21

4805.30.00

– sulfiittikäärepaperi

KG

7,5

A

4805.40.00

– suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi

KG

7,5

B21

4805.50.00

– huopapaperi, -kartonki ja -pahvi

KG

7,5

B21

4805.92.00

– paino suurempi kuin 150 g/m2, mutta pienempi kuin
225 g/m2

KG

7,5

B21

4805.93.00

– paino vähintään 225 g/m2

KG

7,5

B21

48.06

Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuul
topaperit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäky
vät tai läpikuultavat paperit, rullina tai arkkeina
4806.10.00

– pergamenttipaperi

KG

20

B1

4806.20.00

– rasvanpitävät paperit (voipaperit)

KG

20

B1

4806.30.00

– kuultopaperit

KG

20

B1

L 250/1820

Ryhmä
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4806.40.00

– glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpi
kuultavat paperit

KG

20

B1

4807.00.00

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi (valmistettu yhdistä
mällä liimalla tasaisia paperi-, kartonki- tai pahvikerroksia),
päällystämätön ja kyllästämätön, myös sisältä vahvistettu,
rullina tai arkkeina

KG

7,5

B21

48.08

Paperi, kartonki ja pahvi, aallotettu (myös liimatuin tasaisin
pintalevyin), krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai
rei'itetty, rullina tai arkkeina, muu kuin nimikkeessä 48.03
kuvaillun kaltainen paperi
4808.10.00

– aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, myös rei'itetty

KG

7,5

B21

4808.20.00

– säkkipaperi: krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu
tai rei'itetty

KG

7,5

B21

4808.30.00

– muu voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös koho
kuvioitu tai rei'itetty

KG

7,5

B21

4808.90.00

– muut

KG

7,5

B21

48.09

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siir
topaperit (myös päällystetty tai kyllästetty paperi vahaksia
tai offsetlevyjä varten), myös painetut, rullina tai arkkeina
4809.20.00

– itsejäljentävä paperi

KG

20

B1

4809.90.00

– muut

KG

20

B1

48.10

Paperi, kartonki ja pahvi, jotka on yhdeltä tai molemmilta
puolilta sideainetta käyttäen tai ilman sitä päällystetty kao
liinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, ilman mitään
muuta päällystystä, myös pintavärjätty, pintakoristeltu tai
painettu, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina ark
keina, minkä tahansa kokoisina
– paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-,
painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, mekaani
sella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja
sisältämätön tai tällaisia kuituja enintään 10 painopro
senttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä
4810.13.00

– – rullina

KG

7,5

B21

4810.14.00

– – arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään
435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on
aukilevitetty

KG

7,5

B21

4810.19.00

– – muut

KG

20

B1

4810.22.00

– – kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi)

KG

20

B1

16.9.2016
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Tavaran kuvaus

L 250/1821

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4810.29.00

– – muut

KG

20

B1

4810.31.00

– – valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, enemmän
kuin 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä ke
miallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä,
paino enintään 150 g/m2

KG

7,5

B21

4810.39.00

– – muut

KG

20

B1

4810.99.00

– – muut

KG

20

B1

KG

7,5

B21

48.11

Paperi, kartonki ja pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuitu
harso, päällystetty, kyllästetty, peitetty, pintavärjätty, pinta
koristeltu tai painettu, rullina tai suorakaiteen tai neliön
muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muut kuin
nimikkeessä 48.03, 48.09 tai 48.10 kuvattujen kaltaiset ta
varat:
4811.10.00

– terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi
– liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, myös itseliimautuva:

4811.41.00

– – itsekiinnittyvä

KG

7,5

B21

4811.49.00

– – muut

KG

20

B1

– paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai pei
tetty muovilla (ei kuitenkaan liimalla):

48.12

4811.51.00

– – valkaistu, paino suurempi kuin 150 g/m2

KG

7,5

B21

4811.59.00

– – – muut

KG

20

B1

4811.60.00

– paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai pei
tetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glysero
lilla

KG

7,5

B21

4811.90.00

– muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloo
sakuituharso

KG

7,5

B21

4812.00.00

Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt, paperimassaa

KG

7,5

B21

48.13

Savukepaperi, myös määräkokoon leikattu tai lehtiöinä tai
hylsyinä
4813.20.00

– enintään 5 cm:n levyisinä rullina

KG

7,5

B21

4813.90.00

– muut

KG

7,5

B21

KG

20

B1

48.14

Paperitapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet; ikkuna
kuultopaperi
4814.10.00

– purutapetti (ingrain paper)

L 250/1822

Ryhmä
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Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4814.20.00

– tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, paperia, joka
on pintapuolelta päällystetty tai peitetty martioidulla,
kohokuvioidulla, värjätyllä, kuviopainetulla tai muutoin
koristellulla muovikerroksella

KG

20

B1

4814.90.00

– muut

KG

20

B1

48.16

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siir
topaperit (muut kuin nimikkeeseen 48.09 kuuluvat), pape
riset vahakset ja offsetlevyt, myös rasioissa
4816.20.00

– itsejäljentävä paperi

KG

20

B1

4816.90.00

– muut

KG

20

B1

48.17

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeen
vaihtokortit, paperia, kartonkia tai pahvia; paperiset, kar
tonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms.,
joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.
4817.10.00

– kirjekuoret

KG

20

B1

4817.20.00

– kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit

KG

20

B1

4817.30.00

– paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot,
salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria
jne.

KG

20

B1

48.18

Toalettipaperi ja sen kaltainen paperi, selluloosavanu ja sel
luloosakuituharso, jollaisia käytetään kotitalous- tai hygie
niatarkoituksiin, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm
tai määräkokoon tai -muotoon leikatut; nenäliinat, kasvo-,
käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, lakanat ja
niiden kaltaiset talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, vaatteet
ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosava
nua tai selluloosakuituharsoa
4818.10.00

– toalettipaperi

KG

20

B1

4818.20.00

– nenäliinat sekä kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet

KG

20

B1

4818.30.00

– pöytäliinat ja lautasliinat

KG

20

B1

4818.40.00

– terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset
tavarat

KG

20

A

4818.50.00

– vaatteet ja vaatetustarvikkeet

KG

20

B1

4818.90.00

– muut

KG

20

B1

KG

7,5

B21

48.19

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset,
paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosa
kuituharsoa; lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset
paperi-, kartonki- tai pahvitavarat, jollaisia käytetään esim.
toimistoissa tai myymälöissä
4819.10.00

– kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -kartonkia tai
-pahvia
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

4819.20.00

– taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, kar
tonkia tai pahvia

KG

7,5

B21

4819.30.00

– pussit ja säkit, joiden pohjan leveys on vähintään 40 cm

KG

7,5

B21

4819.40.00

– muut pussit ja säkit, myös tötteröt

KG

7,5

B21

4819.50.00

– muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset

KG

7,5

B21

4819.60.00

– lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja niiden
kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai
myymälöissä

KG

7,5

B21

48.20

Konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittiloma
kekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja nii
den kaltaiset tavarat, harjoitusvihot, kirjoitusalustat, keräi
lykannet (sekä irtolehtiä varten että muut), pahvikannet,
asiakirjakannet, lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hii
lipaperivälilehdin, ja muut koulu-, toimisto- ym. tarvikkeet,
paperia, kartonkia tai pahvia; näyte- ja keräilykansiot sekä
kirjankannet ja -päällykset, paperia, kartonkia tai pahvia
4820.10.00

– konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilo
makekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat
ja niiden kaltaiset tavarat

KG

7,5

B21

4820.20.00

– harjoitusvihot

KG

7,5

B21

4820.30.00

– keräilykannet (muut kuin kirjankannet), pahvikannet ja
asiakirjakannet

KG

7,5

B21

4820.40.00

– lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälileh
din

KG

7,5

B21

4820.50.00

– näyte- ja keräilykansiot

KG

7,5

B21

4820.90.00

– muut

KG

7,5

B21

48.21

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja
osoitelaput, myös painetut
4821.10.00

– painetut

KG

7,5

B21

4821.90.00

– muut

KG

7,5

B21

48.22

Pupiinat (bobiinit), puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjal
liset, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia (myös
rei'itetyt tai kovetetut)
4822.10.00

– jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen

KG

7,5

B21

4822.90.00

– muut

KG

7,5

B21

L 250/1824

Ryhmä
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Tavaran kuvaus
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosa
kuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu; muut ta
varat, paperimassaa, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosa
vanua tai selluloosakuituharsoa
4823.20.00

– suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi

KG

20

B1

4823.40.00

– painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiekkoina

KG

20

B1

4823.61.00

– – bambua

KG

20

B1

4823.69.00

– – muut

KG

20

B1

4823.70.00

– muotoonpuristetut tavarat, paperimassaa

KG

20

B1

4823.90.00

– muut

KG

20

B1

KG

0

A

49.01

Kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet, myös irralli
sina lehtinä
4901.10.00

– irrallisina lehtinä, myös taitetut
– muut:

4901.91.00

– – sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain ilmesty
vät osat

KG

0

A

4901.99.00

– – muut

KG

0

A

49.02

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös jos ne ovat kuvite
tut tai sisältävät mainosaineistoa
4902.10.00

– vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät

KG

2,5

A

4902.90.00

– muut

KG

2,5

A

49.03

4903.00.00

Lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat

KG

2,5

A

49.04

4904.00.00

Painetut tai käsinkirjoitetut nuotit, myös sidotut, nidotut
tai kuvitetut

KG

2,5

A

49.05

Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset
kortit, myös kartastot, seinäkartat, topografiset kartat ja
karttapallot
4905.10.00

– karttapallot

KG

0

A

4905.91.00

– – kirjoina

KG

0

A

4905.99.00

– – muut

KG

0

A
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Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

49.06

4906.00.00

Arkkitehtoniseen, tekniseen, teolliseen, kaupalliseen, topog
rafiseen tai niiden kaltaiseen käyttöön tarkoitetut kartta-,
asemakaava- ja kaavapiirustukset, käsin tehtyinä alkupe
räiskappaleina; käsin kirjoitetut tekstit; edellä mainittujen
tavaroiden säteilyherkälle paperille otetut valojäljennökset
ja hiilipaperikopiot

KG

2,5

A

49.07

4907.00.00

Mitätöimättömät posti-, vero- ja niiden kaltaiset merkit,
jotka ovat voimassa tai tulevat voimaan maassa, jossa niillä
on tai tulee olemaan tunnustettu nimellisarvo; leimapai
nettu paperi; setelit; sekkilomakkeet; osake- ja osuuskirjat,
obligaatiot ja niiden kaltaiset arvopaperit

KG

2,5

A

49.08

Siirtokuvat (dekalkomaniat)
4908.10.00

– siirtokuvat (dekalkomaniat), joissa on lasiintuvia seoksia

KG

20

B1

4908.90.00

– muut

KG

20

B1

49.09

4909.00.00

Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut kortit,
joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai
tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirjekuorineen tai koris
teineen

KG

20

B1

49.10

4910.00.00

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit

KG

20

B1

49.11

50.06

Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat
4911.10.00

– kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot ja nii
den kaltaiset tuotteet

KG

20

B1

4911.91.00

– – kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat

KG

20

B1

4911.99.00

– – muut

KG

20

B1

5006.00.00

Silkkilanka tai silkkijätteistä kehrätty lanka, vähittäismyyn
timuodoissa; silkkitoukan gut

KG

20

B1

M2

20

B1

KG

2,5

A

KG

20

B1

50.07

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat
5007.90.00

51.03

– muut kudotut kankaat
Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet,
myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja
lumput

5103.20.00
51.09

– muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet
Lanka villaa tai hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuo
doissa

5109.90.00

– muut

L 250/1826

Ryhmä
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Tavaran kuvaus
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

M2

20

B1

KG

2,5

A

Kudotut kankaat kampavillaa tai kammattua hienoa eläi
menkarvaa
5112.90.00

53.01

– muut
Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellava
rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet
ja lumput)

5301.30.00
53.03

53.05

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

– pellavarohtimet ja -jätteet
Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (lukuun ottamatta pella
vaa, hamppua ja ramia), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan
kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajät
teet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303.10.00

– juutti ja muut niinitekstiilikuidut, raa'at tai liotetut

KG

2,5

A

5303.90.00

– muut

KG

2,5

A

5305.00.00

Kookoskuidut, manilla (abaca tai Musa textilis Nee), rami ja
muut kasvitekstiilikuidut, muualle kuulumattomat, raa'at
tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohti
met, kampausjätteet ja muut jätteet (myös lankajätteet ja
garnetoidut jätteet ja lumput)

KG

2,5

A

53.06

Pellavalanka
5306.10.00

– yksinkertainen

KG

7,5

B21

5306.20.00

– kerrattu tai kertokerrattu

KG

7,5

B21

53.07

Juuttilanka ja muista nimikkeen 53.03 niinitekstiilikui
duista valmistettu lanka
5307.10.00

– yksinkertainen

KG

7,5

B21

5307.20.00

– kerrattu tai kertokerrattu

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

M2

20

B1

53.08

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperi
lanka
5308.90.00

53.09

– muut
Kudotut pellavakankaat
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa

5309.29.00
53.10

– – muut
Kudotut kankaat, juutista tai muista nimikkeen 53.03 nii
nitekstiilikuiduista valmistetut

5310.10.00

– valkaisematon

M2

20

B1

5310.90.00

– muut

M2

20

B1

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

54.01

Tavaran kuvaus

L 250/1827

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Ompelulanka, tekokuitufilamenttia, myös vähittäismyynti
muodoissa
5401.10.00

– synteettikuitufilamenttia

KG

20

B1

5401.20.00

– muuntokuitufilamenttia

KG

20

B1

54.02

Lanka, synteettikuitufilamenttia (muu kuin ompelulanka),
ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös pienempi
kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, synteettikuituai
netta
– erikoisluja lanka nailonia tai muuta polyamidia
5402.11.00

– – aramidia

KG

20

B21

5402.19.00

– muut

KG

0

B21

5402.20.00

– erikoisluja lanka polyesteriä

KG

0

B21

5402.31.00

– – nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen lanka
enintään 50 texiä

KG

0

B21

5402.32.00

– – nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen lanka
suurempi kuin 50 texiä

KG

0

B21

5402.33.00

– – polyesteriä

KG

0

B21

5402.34.00

– – polypropeenia

KG

0

B21

5402.39.00

– – muut

KG

0

B21

5402.41.00

– – nailonia tai muuta polyamidia

KG

0

B21

5402.44.00

– – elastomeerilanka

KG

0

B21

5402.45.00

– – muut, nailonia tai muuta polyamidia

KG

0

B21

5402.48.00

– – muut, polypropeenia

KG

0

B21

5402.49.00

– – muut

KG

0

B21

5402.51.00

– – nailonia tai muuta polyamidia

KG

0

B21

5402.61.00

– – nailonia tai muuta polyamidia

KG

0

B21

5402.69.00

– – muut

KG

0

B21

L 250/1828

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

54.03

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Lanka, muuntokuitufilamenttia (muu kuin ompelulanka),
ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös pienempi
kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, muuntokuituai
netta
5403.20.00

– erikoisluja lanka viskoosia

KG

0

B21

5403.31.00

– – viskoosia, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on
enintään 120 kierrosta metrillä

KG

0

B21

5403.32.00

– – viskoosia, kierretty, jonka kierre on suurempi kuin
120 kierrosta metrillä

KG

0

B21

5403.33.00

– – selluloosa-asetaattia

KG

0

B21

5403.39.00

– – muut

KG

0

B21

– muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu
5403.41.00

– – viskoosia

KG

0

B21

5403.42.00

– – selluloosa-asetaattia

KG

0

B21

5403.49.00

– – muut

KG

0

B21

54.04

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, synteettikui
tuainetta, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm;
kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) syn
teettikuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm
– monofilamenttilanka
5404.11.00

– – elastomeerilanka

KG

0

A

5404.12.00

– – muut, polypropeenia

KG

0

A

5404.19.00

– – muut

KG

0

A

5404.90.00

– muut

KG

0

A

54.05

5405.00.00

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, muuntokui
tuainetta, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm;
kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) syn
teettikuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm

KG

0

B21

54.06

5406.00.00

Tekokuitufilamenttilanka (muu kuin ompelulanka), vähit
täismyyntimuodoissa

KG

20

B1

M2

20

B1

54.07

Kudotut kankaat synteettikuitufilamenttilankaa, myös ni
mikkeen 54.04 aineista kudotut kankaat
5407.10.00

– kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislujasta nai
lonia tai muuta polyamidia tai polyesteriä olevasta lan
gasta

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 250/1829

HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

5407.20.00

– kudotut kankaat, jotka on valmistettu kaistaleista tai nii
den kaltaisista tuotteista

M2

20

B1

5407.41.00

– – valkaisemattomat tai valkaistut

M2

20

B1

5407.42.10

– – – hyttysverkot

M2

0

A

5407.42.90

– – – muut

M2

20

B1

5407.44.00

– – painetut

M2

20

B1

5407.52.00

– – värjätyt

M2

20

B1

5407.53.00

– – erivärisistä langoista neulotut

M2

20

B1

5407.54.00

– – painetut

M2

20

B1

5407.69.00

– – muut

M2

20

B1

5407.71.00

– – valkaisemattomat tai valkaistut

M2

20

B1

5407.72.00

– – värjätyt

M2

20

B1

5407.73.00

– – erivärisistä langoista neulotut

M2

20

B1

5407.74.00

– – painetut

M2

20

B1

5407.81.00

– – valkaisemattomat tai valkaistut

M2

20

B1

5407.82.00

– – värjätyt

M2

20

B1

5407.83.00

– – erivärisistä langoista neulotut

M2

20

B1

5407.84.00

– – painetut

M2

20

B1

5407.93.00

– – erivärisistä langoista neulotut

M2

20

B1

5407.94.00

– – painetut

M2

20

B1

54.08

Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttilankaa, myös ni
mikkeen 54.05 tuotteista kudotut kankaat
5408.10.00

– kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislujasta vis
koosilangasta

M2

20

B1

5408.34.00

– – painetut

M2

20

B1

55.01

Synteettikuitufilamenttitouvi
5501.10.00

– nailonia tai muuta polyamidia

KG

7,5

B21

5501.20.00

– polyesteriä

KG

7,5

B21

L 250/1830

Ryhmä

55.02

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

5501.40.00

– – polypropeenia

KG

7,5

B21

5501.90.00

– muut

KG

7,5

B21

5502.00.00

Muuntokuitufilamenttitouvi

KG

7,5

B21

55.03

Synteettikatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat
tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät
– nailonia tai muuta polyamidia:
5503.11.00

– – aramidia

KG

2.5

A

5503.19.00

– muut

KG

2,5

A

5503.30.00

– polyakryylia tai modakryylia

KG

2,5

A

5503.90.00

– muut

KG

2,5

A

KG

2,5

A

55.04

Muuntokatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat
tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät
5504.90.00

55.05

Tekokuitujätteet (myös kampausjätteet, lankajätteet ja gar
netoidut jätteet ja lumput)
5505.10.00

– synteettikuitua

KG

2,5

A

5505.20.00

– muuntokuituiset

KG

2,5

A

55.06

55.07

– muut

Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten keh
ruuta varten käsitellyt
5506.10.00

– nailonia tai muuta polyamidia

KG

2,5

A

5506.90.00

– muut

KG

2,5

A

5507.00.00

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten keh
ruuta varten käsitellyt.

KG

2,5

A

55.08

Ompelulanka, katkottua tekokuitua, myös vähittäismyynti
muodoissa
5508.10.00

– synteettikatkokuitua

KG

20

B1

5508.20.00

– muuntokatkokuitua

KG

20

B1

KG

7,5

B21

55.09

Lanka (muu kuin ompelulanka), synteettikatkokuitua, ei
kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
– jossa on vähintään 85 painoprosenttia nailon- tai muita
polyamidikatkokuituja:
5509.11.00

– – yksinkertainen lanka

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1831

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

5509.32.00

– – kerrattu tai kertokerrattu lanka

KG

7,5

B21

5509.42.00

– – kerrattu tai kertokerrattu lanka

KG

7,5

B21

5509.51.00

– – sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan muuntokat
kokuitujen kanssa

KG

7,5

B21

55.10

Lanka (muu kuin ompelulanka), muuntokatkokuitua, ei
kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatko
kuituja
5510.20.00

– muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
villan tai hienon eläimenkarvan kanssa

KG

7,5

B21

5510.30.00

– muu lanka, sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan
puuvillan kanssa

KG

7,5

B21

5510.90.00

– muu lanka

KG

7,5

B21

KG

20

B1

55.11

Lanka (muu kuin ompelulanka), katkottua tekokuitua vä
hittäismyyntimuodoissa
5511.10.00

55.12

– synteettikatkokuitua, vähintään 85 painoprosenttia täl
laisia kuituja sisältävä
Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään
85 painoprosenttia synteettikatkokuituja
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatko
kuituja

5512.11.00

– – valkaisemattomat tai valkaistut

M2

20

B1

5512.19.00

– – muut

M2

20

B1

5512.29.00

– – muut

M2

20

B1

M2

20

B1

M2

20

B1

– muut:
5512.99.00
55.13

– – muut
Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän
kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja sekoitettuna
pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino enin
tään 170 g/m2
– valkaisemattomat tai valkaistut

5513.19.00

– – muut kankaat

L 250/1832

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

5513.21.00

– – palttina, polyesterikatkokuitua

M2

20

B1

5513.29.00

– – muut kankaat

M2

20

B1

5513.49.00

– – muut kankaat

M2

20

B1

55.14

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän
kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja sekoitettuna
pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino suu
rempi kuin 170 g/m2
– valkaisemattomat tai valkaistut
5514.19.00

– – muut kankaat

M2

20

B1

5514.29.00

– – muut kankaat

M2

20

B1

5514.30.00

– erivärisistä langoista neulotut

M2

20

B1

5514.49.00

– – muut kankaat

M2

20

B1

55.15

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat
– polyesterikatkokuitua:
5515.19.00

– – muut

M2

20

B1

5515.29.00

– – muut

M2

20

B1

5515.99.00

– – muut

M2

20

B1

M2

20

B1

55.16

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat
– joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatko
kuituja:
5516.44.00

56.01

– – painetut
Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikui
dut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiili
nöyhtä ja -nypyt

5601.10.00

– terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset
tavarat, vanua

KG

2,5

A

5601.21.00

– – puuvillaa

KG

7,5

B21

5601.22.00

– – tekokuitua

KG

7,5

B21

5601.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

5601.30.00

– tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt

KG

20

B1

16.9.2016
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Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi

56.02

Tavaran kuvaus

L 250/1833

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerros
tettu
5602.10.00

– neulahuopa ja kuitusilmukkasidottu kangas

M2

7,5

B21

5602.29.00

– – muuta tekstiiliainetta

M2

7,5

B21

5602.90.00

– muut

M2

7,5

B21

56.03

Kuitukangas, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai ker
rostettu
– tekokuitufilamenttia:
5603.11.00

– – paino enintään 25 g/m2

M2

7,5

B21

5603.12.00

– – – paino suurempi kuin 25 g/m2, mutta enintään
70 g/m2

M2

7,5

B21

5603.13.00

– – – paino suurempi kuin 70 g/m2, mutta enintään
150 g/m2

M2

7,5

B21

5603.14.00

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

M2

7,5

B21

5603.94.00

– – paino suurempi kuin 150 g/m2

M2

7,5

B21

56.04

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällys
tetty; tekstiililangat ja nimikkeen 54.04 tai 54.05 kaistaleet
ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt,
päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset
5604.10.00

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällys
tetty

KG

7,5

B21

5604.90.00

– muut

KG

7,5

B21

56.05

5605.00.00

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka
tai nimikkeen 54.04 tai 54.05 kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jau
heena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

KG

7,5

B21

56.06

5606.00.00

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen
54.04 tai 54.05 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut
kuin nimikkeen 56.05 tuotteet ja kierrepäällystetty jouhi
lanka); chenillelanka (myös flokki-chenillelanka), chainette
lanka

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

56.07

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai
punotut ja myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt muo
villa tai kumilla tai muovi- tai kumivaippaiset
– sisalia tai muuta Agave–sukuisista kasveista saatua teks
tiiliainetta
5607.21.00

– – lyhdelanka ja paalinaru

L 250/1834

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

5607.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

5607.41.00

– – lyhdelanka ja paalinaru

KG

2,5

A

5607.49.10

– – – polyetyleenistä tai propyleenistä valmistettu nailon
naru, jonka vahvuus on vähintään 6 mm

KG

2,5

A

5607.49.90

– – muut

KG

2,5

A

5607.50.00

– muuta synteettikuitua

KG

2,5

A

5607.90.00

– muut

KG

7,5

B21

56.08

Solmittu verkkokangas, side- tai purjelangasta tai nuorasta
valmistetut; sovitetut kalaverkot ja muut sovitetut verkot,
tekstiiliainetta
– tekstiilitekokuituainetta:

56.09

5608.11.00

– – sovitetut kalaverkot

KG

2,5

A

5608.19.00

– – muut

KG

7,5

B21

5608.90.00

– muut

KG

7,5

B21

5609.00.00

Muualle kuulumattomat tavarat, langasta, nimikkeen 54.04
tai 54.05 kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, sidetai purjelangasta, nuorasta tai köydestä valmistetut

KG

7,5

B21

57.01

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, solmitut,
myös sovitetut
5701.10.00

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

M2

20

B1

5701.90.00

– muuta tekstiiliainetta

M2

20

B1

57.02

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, kudotut,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, myös sovitetut, myös
kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudo
tut matot
5702.10.00

– kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin ku
dotut matot

M2

20

B1

5702.20.00

– lattianpäällysteet kookoskuitua

M2

20

B1

5702.39.00

– – muuta tekstiiliainetta

M2

20

B1

5702.42.00

– – tekstiilitekokuituainetta

M2

20

B1

5702.49.00

– – muuta tekstiiliainetta

M2

20

B1

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

5702.50.00

Tavaran kuvaus

– muut, nukattomat, sovittamattomat

L 250/1835

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

M2

20

B1

– muut, nukattomat, sovitetut:
5702.92.00

– – tekstiilitekokuituainetta

M2

20

B1

5702.99.00

– – muuta tekstiiliainetta

M2

20

B1

57.03

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, tuftatut,
myös sovitetut
5703.10.00

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa

M2

20

B1

5703.20.00

– nailonia tai muuta polyamidia

M2

20

B1

5703.30.00

– muuta tekstiilitekokuituainetta

M2

20

B1

5703.90.00

– muuta tekstiiliainetta

M2

20

B1

57.04

57.05

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa,
tuftaamattomat ja flokkaamattomat, myös sovitetut
5704.10.00

– laatat, pinta-ala enintään 0,3 m2

M2

20

B1

5704.90.00

– muut

M2

20

B1

5705.00.00

Muut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, myös
sovitetut

M2

20

B1

58.01

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, muut kuin nimik
keiden 58.02 ja 58.06 kankaat
5801.23.00

– – muut kudenukkakankaat

M2

20

B1

5801.90.00

– muuta tekstiiliainetta

M2

20

B1

58.02

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat,
muut kuin nimikkeen 58.06 nauhat; tuftatut tekstiilikan
kaat, muut kuin nimikkeen 57.03 tuotteet
– pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat,
puuvillaa
5802.19.00

– – muut

M2

20

B1

5802.20.00

– pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat,
muuta tekstiiliainetta

M2

20

B1

L 250/1836

Ryhmä

HS-koodi

58.03

5803.00.00

58.04

58.05

Euroopan unionin virallinen lehti
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Tavaran kuvaus

Lintuniisikankaat, muut kuin nimikkeen 58.06 nauhat

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

M2

20

B1

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat; pitsit ja
pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina,
muut kuin nimikkeiden 60.02–60.06 neulokset
5804.10.00

– tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat

KG

20

B1

5804.21.00

– – tekokuitua

KG

20

B1

5804.29.00

– – muuta tekstiiliainetta

KG

20

B1

5804.30.00

– käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat

KG

20

B1

5805.00.00

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, au
busson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin
neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut ku
vakudokset, myös sovitetut

KG

20

B1

58.06

Kudotut nauhat, muut kuin nimikkeen 58.07 tavarat; yh
teenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen
muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs)
5806.20.00

– muut kudotut nauhat, joissa on vähintään 5 painopro
senttia elastomeerilankaa tai kumilankaa

KG

20

B1

5806.31.00

– – puuvillaa

KG

20

B1

5806.32.00

– – tekokuitua

KG

20

B1

5806.39.00

– – muuta tekstiiliainetta

KG

20

B1

5806.40.00

– yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitu
jen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs)

KG

20

B1

58.07

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliainetta,
metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräko
koon leikattuina, koruompelemattomat
5807.10.00

– kudotut

KG

20

B1

5807.90.00

– muut

KG

20

B1

KG

20

B1

58.08

Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; koristenau
hat metritavarana, koruompelemattomat, muut kuin neu
lokset; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat
5808.90.00

– muut

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 250/1837

Ryhmä

HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

58.09

5809.00.00

Metallilangasta tai nimikkeen 56.05 metalloidusta langasta
kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskan
kaina tai niiden kaltaisiin tarkoituksiin, muualle kuulumat
tomat

KG

20

B1

58.10

58.11

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvi
oina
5810.92.00

– – tekokuitua

KG

20

B1

5810.99.00

– – muuta tekstiiliainetta

KG

20

B1

5811.00.00

Tikatut tekstiilituotteet, joissa yksi tai useampi tekstiiliaine
kerros on yhdistetty pehmusteeseen ompelemalla tai
muulla tavalla, metritavarana, muut kuin nimikkeen 58.10
koruompelukset

M2

20

B1

59.01

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiili
kankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen
tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta
varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen
kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään ha
tunrunkoihin
5901.10.00

– liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstii
likankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämi
seen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen

M2

7,5

B21

5901.90.00

– muut

M2

7,5

B21

59.02

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polya
midia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta lan
gasta valmistettu
5902.10.00

– nailonia tai muuta polyamidia

M2

2,5

A

5902.90.00

– muut

M2

2,5

A

59.03

59.05

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut
tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 59.02 kuuluvat
5903.10.00

– poly(vinyylikloridilla) käsitellyt

M2

7,5

B21

5903.20.00

– polyuretaanilla käsitellyt

M2

7,5

B21

5903.90.00

– muut

M2

7,5

B21

5905.00.00

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta

KG

20

B1

M2

7,5

B21

59.06

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen
59.02 kuuluvat
5906.10.00

– liimanauha, jonka leveys on enintään 20 cm

L 250/1838

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

5906.99.00

– – muut

M2

7,5

B21

59.07

5907.00.00

Muulla tavoin kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiili
kankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen
kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

KG

7,5

B21

59.08

5908.00.00

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kal
taisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, palmi
koidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu
hehkusukkakangas, myös kyllästetyt

KG

7,5

B21

59.09

5909.00.00

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös
vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein

KG

7,5

A

59.10

5910.00.00

Käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta, myös muovilla
kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tai metallilla
tai muilla aineilla vahvistetut

KG

7,5

B21

59.11

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin, Mosam
bikin tullitariffissa tämän ryhmän 7 huomautuksessa mai
nitut
5911.10.00

– tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut kudotut kan
kaat, jotka on päällystetty, peitetty tai kerrostettu ku
milla, nahalla tai muulla aineella ja jollaisia käytetään
karstakankaan valmistukseen, sekä niiden kaltaiset kan
kaat, jollaisia käytetään muihin teknisiin tarkoituksiin,
myös kumilla kyllästetyt samettinauhat loimitukin peit
tämiseen

KG

7,5

B21

5911.20.00

– seulakangas, myös sovitettu

KG

7,5

B21

5911.40.00

– suodatuskangas, jollaista käytetään öljynpuristimissa tai
niiden kaltaisissa laitteissa, myös hiuksista valmistettu

KG

7,5

B21

5911.90.00

– muut

KG

7,5

B21

60.01

Nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset ja frotee
neulokset (silmukkanukkaneulokset)
6001.10.00

– ”pitkänukkaiset” neulokset

KG

20

B1

6001.22.00

– – tekokuitua

KG

20

B1

6001.29.00

– – muuta tekstiiliainetta

KG

20

B1

6001.91.00

– – puuvillaa

KG

20

B1

6001.99.00

– – muuta tekstiiliainetta

KG

20

B1

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

60.02

Tavaran kuvaus

L 250/1839

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

20

B1

Neulokset, leveys enintään 30 cm, vähintään 5 painopro
senttia elastomeerilankaa tai kumilankaa sisältävät, muut
kuin nimikkeeseen 60.01 kuuluvat
6002.90.00

60.03

– muut
Neulokset, leveys enintään 30 cm, muut kuin nimikkeisiin
60.01 tai 60.02 kuuluvat

6003.10.00

– villaa tai hienoa eläimenkarvaa.

KG

20

B1

6003.20.00

– puuvillaa

KG

20

B1

KG

20

B1

60.04

Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm, vähintään 5 pai
noprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa sisältävät,
muut kuin nimikkeeseen 60.01 kuuluvat.
6004.90.00

60.05

– muut
Loimineulokset (myös virkkuuneulekoneella neulotut),
muut kuin nimikkeisiin 60.01–60.04 kuuluvat
– puuvillaa:

6005.22.00

– – värjätyt

KG

20

B1

6005.90.00

– – muut

KG

20

B1

60.06

Muut neulokset
6006.34.00

– – painetut

KG

20

B1

6006.90.00

– muut

KG

20

B1

P/ST

20

B1

62.01

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut,
anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuuli
takit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen
62.03 kuuluvat
– päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja nii
den kaltaiset tavarat:
6201.13.00

63.06

– – tekokuitua
Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat;
purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten;
leirintävarusteet
– tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset:

6306.30.00

– purjeet

KG

2,5

A

6306.91.00

– – puuvillaa

KG

20

B1

L 250/1840

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

63.07

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat
6307.20.00

– pelastusliivit ja -vyöt

KG

7,5

B1

6307.90.00

– muut

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

68.04

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset ta
varat, ilman telinettä, hiomiseen, teroittamiseen, kiillotta
miseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen, kovasimet,
käsikiillotuskivet ja niiden osat, luonnonkiveä, yhteenpuris
tettua luonnon tai keinotekoista hioma-ainetta tai keraa
mista ainetta, myös jos niissä on muuta ainetta olevia osia
6804.10.00

68.06

– myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai
kuiduttamiseen
Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla; pai
sutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja
niiden kaltaiset paisutetut kivennäisaineet; sekoitukset ja
tavarat, lämpöä tai ääntä eristävää tai ääntä imevää kiven
näisainetta, nimikkeeseen 68.11 tai 68.12 tai 69 ryhmään
kuulumattomat

6806.90.00
68.12

– muut
Muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magne
siumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset; tällaisista sekoi
tuksista tai asbestista valmistetut tavarat (esim. lanka, ku
dottu kangas, vaatteet, päähineet, jalkineet, tiivisteet), myös
vahvistetut, nimikkeeseen 68.11 tai 68.13 kuulumattomat

6812.80.00

– krokidoliittia

KG

7,5

B21

6812.99.00

– muut

KG

7,5

B21

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

69.07

Lasittamattomat keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinä
laatat; lasittamattomat keraamiset mosaiikkikuutiot ja nii
den kaltaiset tavarat, myös alustalla
6907.90.00

69.08

– muut
Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat; la
sitetut keraamiset mosaiikkikuutiot ja niiden kaltaiset tuot
teet, myös alustalla

6908.90.00
69.10

– muut
Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, pesualtaan jalustat,
kylpyammeet, pesuistuimet, wc-altaat, huuhtelusäiliöt, uri
naalit ja niiden kaltaiset kiinteät saniteettikalusteet

6910.10.00

– posliinia

KG

7,5

B21

6910.90.00

– muut

KG

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

70.11

Tavaran kuvaus

L 250/1841

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

P/ST

7,5

B21

Sähkölamppujen, katodisädeputkien ja niiden kaltaisten ta
varoiden avonaiset lasikuvut ja niiden lasiosat, ilman asen
nuksia
7011.90.00

70.17

– muut
Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset
lasiesineet, myös asteikolla varustetut tai täsmätyt

7017.10.00

– sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia

KG

7,5

B21

7017.90.00

– muut

KG

0

A

KG

7,5

A

70.19

Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat
(esim. lanka, kudotut kankaat)
– raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka
(rovings), lanka ja silvotut säikeet:
7019.19.00

72.10

– – muut
Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vä
hintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroidut ja muulla ta
valla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut
– muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut):

7210.49.00

– – muut

KG

7,5

C21

7210.90.00

– muut

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

72.14

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää
valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai
kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on vals
sauksen jälkeen kierretty
7214.99.00

72.15

– muut
Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä

7215.90.00
72.16

– muut
Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216.99.00
72.20

– – muut
Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi
kuin 600 mm
– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:

7220.90.00

– muut

L 250/1842

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

73.07

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulma
kappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä
7307.19.00

– – muut

KG

7,5

C21

7307.22.00

– – kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit

KG

7,5

C21

73.08

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 94.06 tehdasvalmistei
set rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaele
mentit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattora
kenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pyl
väät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja nii
den kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut,
rautaa ja terästä
7308.10.00

– sillat ja siltaelementit

KG

7,5

B21

73.09

7309.00.00

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia ai
neita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja)
varten, rautaa tai terästä, enemmän kuin 300 litraa vetävät,
myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia
tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

KG

7,5

B21

73.11

7311.00.00

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa
tai terästä

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

73.12

Säikeislanka, köysi, kaapeli, punottu nauha, silmukat ja nii
den kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, ilman sähköeristystä
7312.10.00

73.15

– säikeislanka, köysi ja kaapeli
Ketjut ja niiden osat, rautaa tai terästä
– nivelpulttiketjut ja niiden osat:

7315.12.00

– – muut ketjut

KG

7,5

B21

7315.89.00

– – muut

KG

7,5

B21

73.16

7316.00.00

Ankkurit ja naarat sekä niiden osat, rautaa tai terästä

KG

7,5

B21

73.17

7317.00.00

Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinkilät (ei
kuitenkaan nimikkeen 83.05 nitomaniitit) ja niiden kaltai
set tavarat, rautaa tai terästä, myös jos niiden kanta on
muuta ainetta, ei kuitenkaan kuparia

KG

7,5

A

KG

7,5

C21

73.18

Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit,
sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden
kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä.
– kierteitetyt tavarat:
7318.29.00

– – muut

16.9.2016

Ryhmä

HS-koodi

73.19

Tavaran kuvaus

L 250/1843

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

20

B1

Ompeluneulat, neulepuikot, pujotusneulat, virkkuukoukut,
koruompelulävistimet ja niiden kaltaiset käsityöhön käytet
tävät tavarat, rautaa tai terästä; hakaneulat ja muut kiinni
tysneulat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat
7319.90.00

73.20

– muut
Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä

7320.10.00
73.23

– lehtijouset ja niiden lehdet
Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, rau
taa tai terästä; rauta- ja teräsvilla; padanpuhdistimet sekä
puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset
tavarat, rautaa ja terästä

7323.99.00
73.26

74.01

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

– – muut
Muut tavarat, rautaa tai terästä

7326.90.00

– muut

KG

7,5

B21

7401.00.00

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

KG

2,5

A

74.03

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat
– puhdistettu kupari:
7403.13.00

– – billetit

KG

2,5

A

7403.22.00

– – kupari-tinaseokset (pronssi)

KG

2,5

A

KG

7,5

B21

74.07

Kuparitangot ja -profiilit
7407.10.00

– puhdistettua kuparia
– kupariseosta:

7407.21.00

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

KG

7,5

B21

7407.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

74.08

Kuparilanka
– puhdistettua kuparia:
7408.11.00

– – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
6 mm

KG

2,5

A

7408.19.00

– – muut

KG

2,5

A

7408.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

L 250/1844

Ryhmä
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74.09

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Kuparilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,15 mm
– puhdistettua kuparia:
7409.11.00

– – kelattuina

KG

2,5

A

7409.19.00

– – muut

KG

2,5

A

7409.21.00

– – kelattuina

KG

7,5

B21

7409.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

7409.39.00

– – muut

KG

7,5

B21

7409.90.00

– muuta kupariseosta

KG

7,5

B21

74.11

Kupariputket
7411.10.00

– puhdistettua kuparia

KG

7,5

B21

7411.21.00

– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä)

KG

7,5

B21

7411.22.00

– – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nik
keli-sinkkiseosta (uushopeaa)

KG

7,5

B21

7411.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

74.12

74.13

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulma
kappaleet ja muhvit), kuparia
7412.10.00

– puhdistettua kuparia

KG

7,5

B21

7412.20.00

– kupariseosta

KG

7,5

B21

7413.00.00

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset ta
varat, kuparia, ilman sähköeristystä

KG

2,5

A

74.15

Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltaiset
tavarat, kuparia, tai kuparikantaiset rauta- tai teräsvarsin;
ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit,
sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden
kaltaiset tavarat, kuparia
7415.10.00

– naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltai
set tavarat

KG

7,5

B21

7415.21.00

– – aluslaatat (myös jousilaatat)

KG

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1845

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

7415.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

7415.33.00

– – ruuvit; pultit ja mutterit

KG

7,5

B21

7415.39.00

– – muut

KG

7,5

B21

74.18

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, ku
paria; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet
ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia
– pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat;
padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet jakäsineet ja niiden kaltaiset tavarat:
7418.11.00

– – padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

KG

20

B1

7418.19.00

– – muut

KG

20

B1

7418.20.00

– saniteettitavarat ja niiden osat

KG

20

B1

74.19

Muut kuparitavarat
7419.10.00

– ketjut ja niiden osat

KG

7,5

B21

7419.91.00

– – valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei enempää val
mistetut

KG

7,5

B21

7419.99.00

– – muut

KG

7,5

B21

75.01

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmis
tuksen välituotteet
7501.10.00

– nikkelikivi

KG

2,5

A

7505.11.00

– – seostamatonta nikkeliä

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

2,5

A

75.07

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappa
leet, kulmakappaleet ja muhvit), nikkeliä
– – putket:
7507.20.00

76.01

– putkien liitos- ja muut osat
Muokkaamaton alumiini

7601.10.00

– seostamaton alumiini

L 250/1846

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

7601.20.00
76.03

Tavaran kuvaus

– alumiiniseokset

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

7,5

B21

Alumiinijauheet ja -suomut
7603.10.00

76.04

– muut kuin suomumaiset jauheet
Alumiinitangot ja -profiilit

7604.10.00

– seostamatonta alumiinia
– alumiiniseosta

7604.21.00

– – profiiliputket

KG

7,5

B21

7604.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

76.05

Alumiinilanka
– seostamatonta alumiinia:
7605.11.00

– – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
7 mm

KG

7,5

B21

7605.19.00

– – muut

KG

7,5

B21

– alumiiniseosta
7605.21.00

– – poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin
7 mm

KG

7,5

B21

7605.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

76.06

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm
– suorakaiteen tai neliön muotoiset:
7606.11.00

– – seostamatonta alumiinia

KG

7,5

C21

7606.12.00

– – alumiiniseosta

KG

7,5

C21

7606.91.00

– – seostamatonta alumiinia

KG

7,5

C21

7606.92.00

– – alumiiniseosta

KG

7,5

C21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

76.07

Tavaran kuvaus

L 250/1847

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pah
villa, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu),
paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään
0,2 mm
– vahvistamaton:
7607.11.00

– – valssattu, mutta ei enempää valmistettu

KG

7,5

B21

7607.19.00

– – muut

KG

7,5

B21

7607.20.00

– vahvistettu

KG

7,5

B21

76.08

76.09

Alumiiniputket
7608.10.00

– seostamatonta alumiinia

KG

7,5

B21

7608.20.00

– alumiiniseosta

KG

7,5

B21

7609.00.00

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulma
kappaleet ja muhvit), alumiinia

KG

7,5

B21

76.10

76.11

Alumiiniset rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 94.06 teh
dasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sil
lat ja siltaelementit, tornit, ristikkomastot, katot, kattora
kenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja
-karmit, kynnykset, kaiteet ja pylväät); alumiinilevyt, -tan
got, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa
käytettäviksi valmistetut
7610.10.00

– ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit
sekä kynnykset

KG

7,5

B21

7610.90.00

– muut

KG

7,5

B21

7611.00.00

Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat,
kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä
kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös
vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai
lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

KG

7,5

B21

76.12

Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja
niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut
putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nes
teytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös
vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai
lämmitys- tai jäähdytysvarusteita
7612.10.00

– pursot (muut kuin jäykät)

KG

7,5

A

7612.90.00

– muut

KG

7,5

B21

L 250/1848
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HS-koodi

76.13

7613.00.00

76.14

Tavaran kuvaus

Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

7,5

B21

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset ta
varat, alumiinia, ilman sähköeristystä
7614.10.00

– joissa on terässydän

KG

7,5

B21

7614.90.00

– muut

KG

7,5

B21

76.15

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, alu
miinia; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet
ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia
– pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat;
padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat
7615.11.00

– – padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

KG

20

B1

7615.19.00

– – muut

KG

20

B1

7615.20.00

– saniteettitavarat ja niiden osat

KG

20

B1

76.16

Muut alumiinitavarat
7616.10.00

– naulat, nastat, sinkilät, pultit, mutterit, ruuvit, ruuvikou
kut, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kal
taiset tavarat

KG

7,5

B21

7616.99.00

– – muut

KG

20

B1

78.01

Muokkaamaton lyijy
7801.91.00

– – jossa on painosta mitattuna antimonia pääasiallisena
muuna aineena

KG

2,5

A

7801.99.00

– – muut

KG

2,5

A

78.04

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut.
– levyt, nauha ja folio:

78.06

7804.11.00

– – levyt, nauhat ja folio, paksuus (tukiainetta huomioon
ottamatta) enintään 0,2 mm

KG

7,5

B21

7804.19.00

– – muut

KG

7,5

B21

7806.00.00

Muut lyijytavarat

KG

20

B1

16.9.2016

Ryhmä

HS-koodi

79.01

Tavaran kuvaus

L 250/1849

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

2,5

A

Muokkaamaton sinkki
7901.20.00

79.03

79.04

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

– sinkkiseokset
Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut

7903.10.00

– sinkkipöly

KG

2,5

A

7903.90.00

– muut

KG

2,5

A

7904.00.00

Sinkkitangot, -profiilit ja -lanka

KG

7,5

B21

79.07

Muut sinkkitavarat
7907.00.10

– putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskap
paleet, kulmakappaleet ja muhvit)

KG

7,5

B21

7907.00.90

– muut

KG

20

B1

80.01

Muokkaamaton tina
8001.10.00

– seostamaton tina

KG

2,5

A

80.03

8003.00.00

Tinatangot, -profiilit ja -lanka

KG

7,5

B21

80.07

8007.00.00

Muut tinatavarat

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

2,5

A

81.01

Volframi ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
8101.99.00

81.09

Zirkonium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
8109.90.00

81.10

81.11

– – muut

– muut
Antimoni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

8110.90.00

– muut

KG

2,5

A

8111.00.00

Mangaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

KG

2,5

A

KG

2,5

A

81.12

Beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium,
indium, niobium (kolumbium), renium ja tallium sekä
niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
– beryllium:
8112.99.00

– – muut

L 250/1850

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

16.9.2016

Ryhmä

HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

81.13

8113.00.00

Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

KG

2,5

A

82.01

Lapiot, kauhat, kuokat, hakut, heinähangot, talikot ja hara
vat; kirveet, piilut, vesurit ja niiden kaltaiset hakkuutyöka
lut; kaikenlaiset sekatöörit ja oksasakset; viikatteet, sirpit,
heinäveitset, pensasaitasakset, kaato- ja halkaisukiilat sekä
muut maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoi
dossa käytettävät työkalut
8201.10.00

– lapiot ja kauhat

KG

5

B22

8201.20.00

– heinähangot ja talikot

KG

5

B22

8201.30.00

– kuokat, hakut ja haravat

KG

0

B22

8201.40.00

– kirveet, piilut, vesurit ja niiden kaltaiset hakkuutyökalut

KG

5

B22

8201.50.00

– sekatöörit ja niiden kaltaiset yhden käden oksasakset ja
puutarhasakset (myös siipikarjasakset)

KG

5

B22

8201.60.00

– pensasaitasakset, kahden käden oksasakset ja niiden kal
taiset kahden käden sakset

KG

5

B22

8201.90.00

– muut maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsän
hoidossa käytettävät käsityökalut

KG

5

B22

82.02

Käsisahat; kaikenlaisten sahojen terät (myös rako- ja urasa
hanterät sekä hammastamattomat sahanterät)
8202.10.00

– käsisahat

KG

5

B22

8202.20.00

– vannesahanterät

KG

5

B22

8202.31.00

– – joissa työtä suorittava osa on terästä

KG

7,5

B21

8202.39.00

– – muut, myös osat

KG

7,5

B21

8202.40.00

– ketjusahanterät

KG

7,5

B21

– muut sahanterät:
8202.91.00

– – suorat sahanterät metallintyöstöä varten

KG

7,5

B21

8202.99.00

– – muut

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

82.03

Viilat, raspit, pihdit (myös katkaisupihdit), atulat, metalli
sakset, putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja
-pihdit sekä niiden kaltaiset käsityökalut
8203.10.00

– viilat, raspit ja niiden kaltaiset työkalut

16.9.2016
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8203.20.00

– pihdit (myös katkaisupihdit), atulat ja niiden kaltaiset
työkalut

KG

7,5

B21

8203.30.00

– metallisakset ja niiden kaltaiset työkalut

KG

7,5

B21

8203.40.00

– putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pih
dit sekä niiden kaltaiset työkalut

KG

7,5

B21

82.04

Käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet (myös mo
menttiavaimet); vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen
– käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet:
8204.11.00

– – kiintoavaimet

KG

7,5

B21

8204.12.00

– – jakoavaimet

KG

7,5

B21

8204.20.00

– vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen

KG

7,5

B21

82.05

Muualle kuulumattomat käsityökalut (myös lasinleikkuuti
mantit); puhalluslamput; ruuvipuristimet ja niiden kaltaiset
tavarat, muut kuin työstökoneiden tarvikkeet ja osat; alasi
met; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset hiomalaitteet
8205.10.00

– poraustyökalut ja kierteitystyökalut

KG

7,5

B21

8205.20.00

– vasarat ja moukarit

KG

7,5

B21

8205.30.00

– höylät, taltat, kaivertimet ja niiden kaltaiset puunleik
kuutyökalut

KG

7,5

B21

8205.40.00

– ruuvitaltat

KG

7,5

B21

– muut käsityökalut (myös lasinleikkuutimantit):
8205.51.00

– – taloustyökalut

KG

25

B1

8205.59.00

– – muut

KG

7,5

B21

8205.60.00

– puhalluslamput

KG

7,5

B21

8205.70.00

– ruuvipuristimet ja niiden kaltaiset tavarat

KG

7,5

B21

8205.80.00

– alasimet; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset hiomalait
teet

KG

7,5

B21

L 250/1852
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Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8205.90.00

– sarjat, joissa on kahteen tai useampaan edellisistä alani
mikkeistä kuuluvaa tavaraa

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

82.06

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai
useampaan nimikkeistä 82.02–82.05 kuuluvat työkalut
8206.00.00

82.07

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai
useampaan nimikkeistä 82.02–82.05 kuuluvat työkalut
Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai
työstökoneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteit
tämistä, porausta, avartamista, aventamista, jyrsimistä, sor
vaamista tai ruuvinkiertämistä varten), myös metallinveto
levyt, metallinpuristussuulakkeet sekä työkalut kallionpo
rausta tai maankairausta varten
– työkalut kallionporausta tai maankairausta varten:

8207.13.00

– – joissa työtä suorittava osa on kermettiä

KG

7,5

B21

8207.19.00

– – muut, myös osat

KG

7,5

B21

8207.20.00

– metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet

KG

7,5

B21

8207.30.00

– työkalut puristusta tai meistausta varten

KG

7,5

B21

8207.40.00

– työkalut kierteittämistä varten

KG

7,5

B21

8207.50.00

– työkalut porausta varten, ei kuitenkaan kallionporausta
varten

KG

7,5

B21

8207.60.00

– työkalut avartamista tai aventamista varten

KG

7,5

B21

8207.70.00

– työkalut jyrsimistä varten

KG

7,5

B21

8207.80.00

– työkalut sorvaamista varten

KG

7,5

B21

8207.90.00

– muut vaihdettavat työkalut

KG

7,5

B21

82.08

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät
8208.10.00

– metallintyöstöä varten

KG

7,5

B21

8208.20.00

– puuntyöstöä varten

KG

7,5

B21

8208.30.00

– keittiökoneita ja -laitteita tai elintarviketeollisuudessa
käytettäviä koneita varten

KG

7,5

B21

8208.40.00

– maatalous-, puutarhanhoito- tai metsätyökoneita varten

KG

7,5

B21

8208.90.00

– muut

KG

7,5

B21

16.9.2016
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

82.09

8209.00.00

Laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset asentamattomat
kappaleet työkaluja varten, kermettiä

KG

20

B1

82.10

8210.00.00

Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet,
joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjo
iluun

KG

20

B1

KG

20

B1

82.11

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puutar
haveitset), nimikkeeseen 82.08 kuulumattomat, ja niiden
terät
8211.10.00

– erilaisten tavaroiden sarjat
– muut:

8211.91.00

– – kiinteäteräiset pöytäveitset

KG

20

B1

8211.92.00

– – muut kiinteäteräiset veitset

KG

20

B1

8211.93.00

– – muut kuin kiinteäteräiset veitset

KG

20

B1

8211.94.00

– – terät

KG

20

B1

8211.95.00

– – epäjaloa metallia olevat varret

KG

20

B1

P/ST

20

B1

1 000 P/
ST

20

B1

82.12

82.13

Partaveitset ja partakoneet sekä niiden terät (myös partako
neenterien teelmät nauhoina)
8212.10.00

– partaveitset ja partakoneet

8212.20.00

– partakoneenterät, myös partakoneenterien teelmät nau
hoina

8212.90.00

– muut osat

KG

7,5

B21

8213.00.00

Sakset ja niiden terät

KG

20

B1

82.14

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuväli
neet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja
muut veitset ja hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- tai
pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)
8214.10.00

– paperiveitset, kirjeenavaajat, raapeveitset, kynänteroitti
met ja niiden terät

KG

7,5

B21

8214.20.00

– Manikyyri- tai pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös
kynsiviilat)

KG

20

B1

8214.90.00

– muut

KG

20

B1

L 250/1854

Ryhmä
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HS-koodi

82.15

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot,
kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keit
tiö- ja ruokailuvälineet
8215.10.00

– erilaisten tavaroiden sarjat, joissa vähintään yksi esine
on hopeoitu, kullattu tai platinoitu

KG

20

B1

8215.20.00

– muut erilaisten tavaroiden sarjat

KG

20

B1

– muut:
8215.91.00

– – hopeoidut, kullatut tai platinoidut

KG

20

B1

8215.99.00

– – muut

KG

20

B1

83.01

Riippulukot ja muut lukot (avaimella, yhdistelmällä tai säh
köllä toimivat), epäjaloa metallia; näppäinsalvat ja näppä
insalvoin varustetut kehykset, lukolliset, epäjaloa metallia;
edellä mainittujen tavaroiden avaimet, epäjaloa metallia
8301.10.00

– riippulukot

KG

7,5

B21

8301.20.00

– lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

KG

7,5

B21

8301.30.00

– lukot, jollaisia käytetään huonekaluissa

KG

7,5

B21

8301.40.00

– muut lukot

KG

7,5

B21

8301.50.00

– näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut kehykset, lu
kolliset

KG

7,5

B21

8301.60.00

– osat

KG

7,5

B21

8301.70.00

– erilliset avaimet

KG

7,5

B21

83.02

83.03

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat
huonekaluihin, oviin, portaisiin, ikkunoihin, kaihtimiin,
vaununkoreihin, valjasteoksiin, matka-arkkuihin, kirstuihin,
lippaisiin ja niiden kaltaisiin tavaroihin, epäjaloa metallia;
vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiin
teät kalusteet, epäjaloa metallia; kääntöpyörät ja niiden kal
taiset pyörät ja rullat (castors), joiden kiinnitysrunko on
epäjaloa metallia; itsetoimivat ovensulkimet, epäjaloa me
tallia
8302.49.00

– – muut

KG

20

B1

8302.50.00

– vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset

KG

20

B1

8302.60.00

– itsetoimivat ovensulkimet

KG

7,5

B21

8303.00.00

Panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit, kassahol
vien ovet ja tallelokerot, kassa- ja asiakirjalippaat sekä nii
den kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia

KG

7,5

B21

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

83.04

8304.00.00

Asiakirjakaapit, kortistokaapit, lomakelaatikot, käsikirjoi
tustuet, kynäkaukalot, leimasintelineet ja niiden kaltaiset
toimistotarvikkeet, epäjaloa metallia, muut kuin nimikkeen
94.03 toimistohuonekalut

KG

20

B1

83.05

Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, kirjeenpitimet,
kulmaliittimet, paperipuristimet ja -liittimet, korttiratsasta
jat ja niiden kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa metallia;
nitomaniitit kaistaleina (esim. toimistoihin, verhoiluun tai
pakkaamiseen soveltuvat), epäjaloa metallia
8305.10.00

– irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit

KG

20

B1

8305.20.00

– nitomaniitit kaistaleina

KG

20

B1

8305.90.00

– muut, myös osat

KG

20

B1

KG

20

B1

83.06

Soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tava
rat, muut kuin sähköllä toimivat, epäjaloa metallia; pie
noispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia; valo
kuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset kehykset,
epäjaloa metallia; peilit, epäjaloa metallia
8306.10.00

– soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset ta
varat
– pienoispatsaat ja muut koriste-esineet:

8306.21.00

– – hopeoidut, kullatut tai platinoidut

KG

20

B1

8306.29.00

– – muut

KG

20

B1

8306.30.00

– valokuvankehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset
kehykset; peilit

KG

20

B1

83.07

Taipuisat putket ja letkut, epäjaloa metallia, myös jos niissä
on liitos- ja muita osia
8307.10.00

– rautaa tai terästä

KG

7,5

B21

8307.90.00

– muuta epäjaloa metallia

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

MP/ST

7,5

B21

KG

7,5

B21

83.08

Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset, soljet,
näppäinsoljet, hakaset, silmukat, kengänsirkat, vahvikeren
kaat ja niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim.
vaatteisiin, jalkineisiin, suojapeitteisiin, nahkatavaroihin,
matkatarvikkeisiin taikka muiden tavaroiden valmistami
seen tai varustamiseen, epäjaloa metallia; putkiniitit ja haa
raniitit, epäjaloa metallia
8308.10.00

– hakaset, silmukat, kengänsirkat ja vahvikerenkaat

8308.20.00

– putkiniitit ja haaraniitit

8308.90.00

– muut, myös osat

L 250/1856

Ryhmä

HS-koodi
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Tulpat, korkit ja kannet (myös kruunukorkit, kierrekorkit
ja -kannet ja kaatotulpat), pullonkapselit, kierretulpat, tul
pansuojukset, sinetit ja muut pakkaustarvikkeet, epäjaloa
metallia
8309.10.00

– kruunukorkit

KG

7,5

A

8309.90.00

– muut

KG

7,5

B21

8310.00.00

Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kilvet, nu
merot, kirjaimet ja muut merkit, epäjaloa metallia, ei kui
tenkaan nimikkeeseen 94.05 kuuluvat

KG

7,5

B21

83.11

Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit ja niiden kaltaiset
tavarat, epäjaloa metallia tai metallikarbidia, juotos- tai hit
sausainepäällyksin tai -täyttein, jollaisia käytetään metallin
tai metallikarbidien juottamiseen tai hitsaamiseen; lanka ja
puikot, yhteenpuristettua epäjaloa metallijauhetta, metallin
ruiskuttamiseen käytettävät
8311.10.00

– päällystetyt elektrodit, epäjaloa metallia, kaarihitsauk
seen

KG

7,5

C21

8311.20.00

– täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen

KG

7,5

A

8311.30.00

– päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metallia, liekki
juottamiseen tai -hitsaamiseen

KG

7,5

B21

8311.90.00

– muut

KG

7,5

B21

84.01

Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät poltto
aine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen
8401.10.00

– ydinreaktorit

KG

5

B22

8401.20.00

– koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä niiden
osat

KG

5

B22

8401.30.00

– säteilyttämättömät polttoaine-elementit

gi F/S

5

B22

P/ST

5

A

84.02

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin kes
kuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matala
paineista höyryä); kuumavesikattilat
– höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet:
8402.11.00

– – vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on suu
rempi kuin 45 t/h
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Luokka

8402.12.00

– – vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on enin
tään 45 t/h

P/ST

5

A

8402.19.00

– – muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridi
kattilat

P/ST

5

A

8402.20.00

– – kuumavesikattilat

P/ST

5

A

8402.90.00

– osat

KG

5

A

84.03

Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 84.02
kuuluvat
8403.10.00

– kattilat

P/ST

5

B22

8403.90.00

– osat

KG

5

B22

84.04

Nimikkeiden 84.02 ja 84.03 höyrynkehittimien ja kattiloi
den apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpois
tolaitteet ja savukaasun palautuslaitteet); höyrykoneiden
lauhduttimet
8404.10.00

– nimikkeiden 84.02 ja 84.03 höyrynkehittimien ja katti
loiden apulaitteet

KG

5

A

8404.20.00

– höyrykoneiden lauhduttimet

KG

5

A

8404.90.00

– osat

KG

5

A

84.05

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdis
timineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset
vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puh
distimineen
8405.10.00

– generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puh
distimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltai
set vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös
puhdistimineen

KG

5

B22

8405.90.00

– osat

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.06

Höyryturbiinit
8406.10.00

– turbiinit alusten kuljettamiseen
– muut turbiinit:

8406.81.00

– – antoteho suurempi kuin 40 MW

P/ST

5

B22

8406.82.00

– – antoteho enintään 40 MW

P/ST

5

B22

8406.90.00

– osat

P/ST

5

B22

L 250/1858
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tulli (1)

Luokka

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit
8407.10.00

– ilma-alusten moottorit

P/ST

7,5

B21

8407.21.00

– – perämoottorit

P/ST

7,5

B21

8407.29.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8407.32.00

– – iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3, mutta enintään
250 cm3

P/ST

7,5

B21

8407.34.00

– – iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3

P/ST

7,5

B21

8407.90.00

– muut moottorit

P/ST

7,5

B21

84.08

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidiesel
moottorit)
8408.10.10

– – perämoottorit.

P/ST

7,5

B21

8408.10.90

– muut

P/ST

7,5

A

8408.20.00

– moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen
käyttömoottoreina

P/ST

7,5

B21

8408.90.00

– muut moottorit

P/ST

7,5

B21

84.09

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeen 84.07 tai 84.08 moottoreissa
8409.10.00

– ilma-alusten moottorien osat

KG

7,5

B21

8409.91.00

– – osat, jotka on tarkoitettu ainoastaan tai pääosin puris
tussytytteisiin mäntämoottoreihin

KG

7,5

B21

8409.99.00

– – muut

KG

7,5

B21

84.10

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden säätimet
– hydrauliset turbiinit ja vesipyörät:
8410.11.00

– – teho enintään 1 000 kW

P/ST

5

B22

8410.12.00

– – teho suurempi kuin 1 000 kW, mutta enintään
10 000 kW

P/ST

5

B22

8410.13.00

– – teho suurempi kuin 10 000 kW

P/ST

5

B22

8410.90.00

– osat, myös säätimet

KG

5

B22

16.9.2016
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Luokka

P/ST

5

B22

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut
kaasuturbiinit
– suihkuturbiinimoottorit:
8411.12.00

– – työntövoima suurempi kuin 25 kN
– potkuriturbiinimoottorit:

8411.81.00

– – teho enintään 5 000 kW

P/ST

5

B22

8411.99.00

– – muut

KG

5

B22

84.12

Muut voimakoneet ja moottorit
8412.10.00

– reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiinimoottorit

P/ST

5

B22

8412.21.00

– – lineaarisesti toimivat (sylinterit)

KG

5

B22

8412.29.00

– – muut

KG

5

B22

8412.31.00

– – lineaarisesti toimivat (sylinterit)

P/ST

5

B22

8412.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8412.80.00

– muut

P/ST

5

B22

8412.90.00

– osat

KG

5

B22

84.13

Nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit
8413.11.00

– – poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollaisia käyte
tään huoltoasemilla ja autokorjaamoissa

P/ST

5

B22

8413.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8413.20.00

– käsipumput, muut kuin alanimikkeeseen 8413.11 tai
8413.19 kuuluvat

P/ST

5

B22

8413.30.00

– polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput män
täpolttomoottoreita varten

KG

5

B22

8413.40.00

– betonipumput

P/ST

5

B22

8413.50.00

– muut jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput

P/ST

5

B22

8413.60.00

– muut pyörivät syrjäytyspumput

P/ST

5

B22

8413.70.00

– muut keskipakopumput

P/ST

5

B22
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Luokka

8413.81.00

– – pumput

P/ST

5

B22

8413.82.00

– – neste-elevaattorit

P/ST

5

B22

8413.91.00

– – pumput

KG

5

B22

8413.92.00

– – neste-elevaattorit

KG

5

B22

84.14

Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit
sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänra
kennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet
8414.10.00

– tyhjiöpumput

P/ST

5

A

8414.20.00

– käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput

P/ST

5

A

8414.30.00

– kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa

P/ST

5

A

8414.40.00

– pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit

P/ST

5

A

– tuulettimet:
8414.51.00

– – pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet,
joissa on teholtaan enintään 125 W:n sisäänraken
nettu sähkömoottori

P/ST

20

B1

8414.59.00

– – muut

KG

5

A

8414.60.00

– kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus on enin
tään 120 cm

P/ST

20

A

8414.80.00

– muut

P/ST

7,5

A

8414.90.00

– osat

KG

7,5

A

84.15

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet
lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmas
tointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen
8415.10.00

– ikkunaan tai seinään asennettavat laitteet, yhdeksi koko
naisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat
(”split-system”)

KG

20

B1

8415.81.00

– – joissa on jäähdytysyksikkö ja venttiili jäähdytys/läm
mityskierron kääntämiseksi päinvastaiseksi (vaihtuva
suuntainen lämpöpumppu)

KG

20

B1

8415.82.10

– – – antoteho vähemmän kuin 72 000 Btu

P/ST

20

B1

8415.82.90

– – – antoteho vähintään 72 000 Btu

P/ST

5

A
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Luokka

8415.83.00

– – joissa ei ole jäähdytysyksikköä

P/ST

20

A

8415.90.00

– osat

KG

7,5

A

84.16

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta, jauhemaista
kiinteää polttoainetta tai kaasua varten; mekaaniset poltto
aineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja me
kaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet
8416.10.00

– tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta varten

P/ST

5

A

8416.20.00

– muut tulipesänpolttimet, myös yhdistelmäpolttimet

KG

5

A

8416.30.00

– mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden me
kaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä
niiden kaltaiset laitteet

P/ST

5

A

8416.90.00

– osat

KG

5

A

84.17

Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit (insine
raattorit), muut kuin sähköllä toimivat
8417.10.00

– uunit malmien, pyriittien tai metallien pasuttamista, su
latusta tai muuta lämpökäsittelyä varten

P/ST

5

B22

8417.20.00

– leivinuunit, myös keksiuunit

P/ST

5

B22

8417.80.00

– muut

P/ST

5

B22

8417.90.00

– osat

KG

5

B22

84.18

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet
ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput,
muut kuin nimikkeen 84.15 ilmastointilaitteet
8418.10.00

– jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ulkoovet

P/ST

20

B1

8418.21.00

– – kompressorijääkaapit

P/ST

20

B1

8418.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

8418.30.00

– säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 800 l

P/ST

20

C1

8418.50.00

– muut tuotteiden varastointiin tai näytteillepanoon käy
tettävät huonekalut (säiliöt, kaapit, tiskit, altaat, lasikot
ja niiden kaltaiset huonekalut), joissa on jäähdytys- tai
jäädytyslaitteet

P/ST

5

B22

8418.61.00

– – lämpöpumput, ei kuitenkaan nimikkeen 84.15 ilmas
tointilaitteet

P/ST

5

B22

8418.69.00

– – muut

P/ST

5

B22
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Luokka

8418.91.00

– – huonekalut, jotka ovat tarkoitetut jäähdytys- tai jäädy
tyslaitteita varten

KG

5

B22

8418.99.00

– – muut

KG

7,5

B21

84.19

Koneet ja laitteet, myös sähköllä kuumennettavat (muut
kuin uunit ja muut nimikkeen 85.14 laitteet), aineiden kä
sittelyä varten lämpötilan muutoksen käsittävällä menette
lyllä, kuten kuumentamalla, keittämällä, paahtamalla, tis
laamalla, rektifioimalla, steriloimalla, pastöroimalla, höy
ryttämällä, kuivaamalla, haihduttamalla, höyrystämällä, tii
vistämällä tai jäähdyttämällä, muut kuin kotitalouksissa
käytettävät koneet ja laitteet; vedenkuumennuslaitteet ja
kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä toimivat
– vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut
kuin sähköllä toimivat:
8419.11.00

– – kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet

P/ST

5

A

8419.19.00

– – muut

P/ST

5

A

8419.20.00

– sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai laborato
riokäyttöön

P/ST

5

A

8419.31.00

– – maataloustuotteita varten

P/ST

5

A

8419.32.00

– – puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia
varten

P/ST

5

A

8419.39.00

– – muut

P/ST

5

A

8419.40.00

– tislaus- tai rektifioimislaitteet

KG

5

A

8419.50.00

– lämmönsiirtimet

KG

5

A

8419.60.00

– ilman tai muun kaasun nesteytyslaitteet

P/ST

5

A

8419.81.00

– – kuumien juomien valmistukseen tai ruoan valmistuk
seen tai lämmittämiseen

P/ST

5

A

8419.89.00

– – muut

KG

5

A

8419.90.00

– osat

P/ST

5

A

84.20

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metal
lin tai lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat
8420.10.00

– kalanterikoneet ja muut valssauskoneet

KG

5

A

8420.91.00

– – telat

KG

5

A

8420.99.00

– – muut

KG

5

A

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

84.21

Tavaran kuvaus

L 250/1863

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Lingot, myös kuivauslingot; nesteiden tai kaasujen suodat
timet tai puhdistuskoneet ja -laitteet
– lingot, myös kuivauslingot:
8421.12.00

– – pyykinkuivauslingot

P/ST

5

A

8421.19.00

– – muut

P/ST

5

A

8421.21.00

– – veden suodatukseen tai puhdistukseen

P/ST

5

A

8421.22.00

– – muiden juomien kuin veden suodatukseen tai puhdis
tukseen

P/ST

5

A

8421.23.00

– – öljyn- tai bensiinin suodattimet polttomoottoreita var
ten

P/ST

5

A

8421.29.00

– – muut

P/ST

5

A

8421.31.00

– – imuilman suodattimet polttomoottoreita varten

P/ST

5

A

8421.39.00

– – muut

P/ST

5

A

8421.91.00

– – linkojen, myös kuivauslinkojen

KG

5

A

8421.99.00

– – muut

KG

5

A

84.22

Astianpesukoneet; koneet ja laitteet pullojen tai muiden
säilytysastioiden puhdistamista tai kuivaamista varten; ko
neet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien, säk
kien tai muiden tavaranpäällysten täyttämistä, sulkemista
tai nimilapulla varustamista varten; koneet ja laitteet pullo
jen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten tavaranpääl
lysten kapseloimista varten; muut pakkaus- tai käärimisko
neet ja -laitteet (myös kutistepakkauskoneet ja -laitteet);
juomien hiilihapottamiskoneet ja -laitteet
– astianpesukoneet
8422.11.00

– – taloustyyppiset

P/ST

20

B1

8422.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8422.20.00

– koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden puhdista
mista tai kuivaamista varten

P/ST

5

B22

8422.30.00

– koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien,
säkkien tai muiden tavaranpäällysten täyttämistä, sulke
mista tai nimilapulla varustamista varten; koneet ja lait
teet pullojen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten
tavaranpäällysten kapseloimista varten; juomien hiiliha
pottamiskoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

8422.40.00

Muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet (myös kutiste
pakkauskoneet ja -laitteet)

P/ST

5

B22

8422.90.00

– osat

KG

5

B22

L 250/1864

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

84.23

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa'at, joiden herkkyys on
vähintään 0,05 g), myös painon perusteella toimivat laskutai tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset punnuk
set
8423.10.00

– henkilövaa'at, myös vauvanvaa'at; talousvaa'at

P/ST

20

B1

8423.20.00

– vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa punnitusta
varten

P/ST

5

A

8423.30.00

– vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat ennalta
määrätyn määrän tavaraa säkkeihin tai säiliöihin, myös
astiavaa'at

P/ST

5

A

8423.81.00

– – kuormitusraja enintään 30 kg

P/ST

5

A

8423.82.00

– – kuormitusraja suurempi kuin 30 kg mutta enintään
5 000 kg

P/ST

5

A

8423.89.00

– – muut

P/ST

5

A

8423.90.00

– punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; punnituslait
teiden osat

KG

5

A

84.24

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai su
mutuslaitteet (myös käsikäyttöiset); tulensammuttimet,
myös panostetut; ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet;
höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset
suihkutuskoneet
8424.10.00

– tulensammuttimet, myös panostetut

P/ST

5

A

8424.20.00

– ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet

P/ST

5

A

8424.30.00

– höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset
suihkutuskoneet

P/ST

5

A

8424.81.00

– – maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät

P/ST

0

A

8424.89.00

– – muut

P/ST

5

A

8424.90.00

– osat

KG

0

A

84.25

Taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin kippi
kauhavintturit; nostoruuvit ja väkivivut
– taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin kippi
kauhavintturit
8425.11.00

– – sähkömoottorikäyttöiset

P/ST

5

B22

8425.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1865

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8425.31.00

– – sähkömoottorikäyttöiset

P/ST

5

B22

8425.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8425.41.00

– – kiinteät nostolavat, jollaisia käytetään autokorjaa
moissa

P/ST

5

B22

8425.42.00

– – muut nostoruuvit ja väkivivut, hydrauliset

KG

5

B22

8425.49.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.26

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit;
liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit
– traverssinosturit, siirtonosturit, telinenosturit, siltanostu
rit, liikkuvat portaalinosturit ja haaratrukit
8426.11.00

– – kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit

P/ST

5

B22

8426.12.00

– – haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit

P/ST

5

B22

8426.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8426.20.00

– torninosturit

P/ST

5

B22

8426.30.00

– portaalikääntönosturit

P/ST

5

B22

8426.41.00

– – kumipyöräiset

P/ST

5

B22

8426.49.00

– – muut

P/ST

5

B22

8426.91.00

– – jotka on suunniteltu asennettaviksi maantiekulkuneu
voihin

P/ST

5

B22

8426.99.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.27

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittely
laitteet
8427.10.00

– sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit

P/ST

5

A

8427.20.00

– muut itseliikkuvat trukit

P/ST

5

A

8427.90.00

– muut

P/ST

5

A

P/ST

5

B22

84.28

Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -lait
teet (esim. hissit, liukuportaat, kuljettimet ja ilmaköysira
dat)
8428.10.00

– hissit ja kippikauhavintturit

L 250/1866

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8428.20.00

– pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet

P/ST

5

B22

8428.32.00

– – muut, kauhatyyppiset

P/ST

5

B22

8428.33.00

– – muut, hihnatyyppiset

P/ST

5

B22

8428.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8428.40.00

– liukuportaat ja liukukäytävät

P/ST

5

B22

8428.90.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

84.29

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit),
tiehöylät, raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaajat,
maantiivistyskoneet ja tiejyrät
8429.11.00

– – telaketjuilla varustetut

P/ST

5

B22

8429.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8429.20.00

– tiehöylät

P/ST

5

B22

8429.30.00

– raappauskoneet

P/ST

5

B22

8429.40.00

– maantiivistyskoneet ja tiejyrät

P/ST

5

B22

8429.51.00

– – etukuormaajat

P/ST

5

B22

8429.52.00

– – koneet, joiden ylärakenne kääntyy 360°

P/ST

5

B22

8429.59.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.30

Muut maan, kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, ta
soitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai
porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät;
lumiaurat ja lumilingot
8430.10.00

– paalujuntat ja paalunylösvetäjät

P/ST

5

B22

8430.31.00

– – itseliikkuvat

P/ST

5

B22

8430.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8430.41.00

– – itseliikkuvat

P/ST

5

B22

8430.49.00

– – muut

P/ST

5

B22

8430.50.00

– muut koneet ja laitteet, itseliikkuvat

P/ST

5

B22

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1867

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8430.61.00

– – junttaus- tai tiivistyskoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

8430.69.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.31

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeiden 84.25–84.30 koneissa ja laitteissa
8431.10.00

– nimikkeen 84.25 koneiden ja laitteiden osat

KG

5

B22

8431.20.00

– nimikkeen 84.27 koneiden ja laitteiden osat

KG

5

B22

8431.31.00

– – hissien, kippikauhavintturien ja liukuportaiden osat

KG

5

B22

8431.39.00

– – muut

KG

5

B22

8431.41.00

– – kauhat, myös kahmaisukauhat, ja tarttuimet

KG

5

B22

8431.42.00

– – puskutraktorien puskulevyt

KG

5

B22

8431.43.00

– – alanimikkeiden 8430.41 tai 8430.49 porauskoneiden
ja -laitteiden osat

KG

5

B22

8431.49.00

– – muut

KG

5

B22

84.32

Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja
-laitteet maan muokkaamista tai viljelyä varten; nurmikkotai urheilukenttäjyrät
8432.10.00

– aurat

P/ST

0

B22

8432.21.00

– – lautasäkeet

P/ST

0

B22

8432.29.00

– – muut

P/ST

0

B22

8432.30.00

– kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet

P/ST

0

B22

8432.40.00

– lannan- tai lannoitteenlevittimet

P/ST

0

B22

8432.80.00

– muut koneet ja laitteet

KG

0

B22

8432.90.00

– osat

KG

0

B22

P/ST

0

B1

84.33

Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös olki- tai re
hupaalaimet; ruohonleikkuu- tai niittokoneet; munien, he
delmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai la
jittelukoneet, muut kuin nimikkeen 84.37 koneet ja laitteet
– ruohonleikkuukoneet nurmikoita, puistoja tai urheilu
kenttiä varten
8433.11.00

– – moottorikäyttöiset, joissa leikkuulaite pyörii vaakata
sossa

L 250/1868

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8433.19.00

– – muut

P/ST

0

B1

8433.20.00

– muut niittokoneet, myös traktoreihin asennettaviksi tar
koitetut

P/ST

0

B22

8433.51.00

– – leikkuupuimurit

P/ST

0

B22

8433.52.00

– – muut puimakoneet ja -laitteet

P/ST

0

B22

8433.53.00

– – juuri- tai mukulakasvien nostokoneet

P/ST

0

B22

8433.59.00

– – muut

P/ST

0

B22

8433.60.00

– munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden
puhdistus- tai lajittelukoneet

P/ST

0

A

8433.90.00

– osat

KG

0

A

84.34

Lypsykoneet sekä meijerikoneet ja -laitteet
8434.10.00

– lypsykoneet

P/ST

5

B22

8434.20.00

– meijerikoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

8434.90.00

– osat

KG

5

B22

84.35

Puristimet, murskaimet ja niiden kaltaiset koneet ja laitteet,
joita käytetään viinin, siiderin, hedelmämehun tai niiden
kaltaisten juomien valmistuksessa
8435.10.00

– koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8435.90.00

– osat

KG

5

B22

84.36

Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipi
karjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, myös
mekaanisin tai lämpölaittein varustetut idätyslaitteet; hau
tomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten
8436.10.00

– rehunvalmistuskoneet ja -laitteet

P/ST

5

A

8436.21.00

– – hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa var
ten

P/ST

5

A

8436.29.00

– – muut

KG

5

B22

8436.80.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8436.91.00

– – siipikarjanhoitokoneiden ja -laitteiden tai hautomalait
teiden ja lämpökaappien osat

KG

5

A

8436.99.00

– – muut

P/ST

5

A

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi

84.37

Tavaran kuvaus

L 250/1869

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajit
telukoneet ja -laitteet; koneet ja laitteet, joita käytetään
myllyteollisuudessa tai viljan tai kuivan palkoviljan jalos
tuksessa, muut kuin maataloudessa käytettävät
8437.10.00

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajit
telukoneet ja -laitteet

P/ST

0

B22

8437.80.00

– muut koneet ja laitteet

KG

5

B22

8437.90.00

– osat

KG

0

B22

84.38

Muualle Mosambikin tulliluettelon tähän ryhmään kuulu
mattomat koneet ja laitteet elintarvikkeiden tai juomien
teollista valmistusta varten, muut kuin koneet ja laitteet
eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen ja rasvaisten kas
viöljyjen erottamista tai valmistusta varten
8438.10.00

– leipomokoneet ja -laitteet sekä koneet ja laitteet makaro
nin, spagetin tai niiden kaltaisten tuotteiden valmistusta
varten

KG

5

B22

8438.20.00

– koneet ja laitteet makeisten, kaakaon tai suklaan valmis
tusta varten

P/ST

5

B22

8438.30.00

– sokerinvalmistuskoneet ja -laitteet

P/ST

0

B22

8438.40.00

– panimokoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

8438.50.00

– koneet ja laitteet lihan tai siipikarjan lihan valmistusta
varten

P/ST

5

B22

8438.60.00

– koneet ja laitteet hedelmien, pähkinöiden tai kasvisten
valmistusta varten

P/ST

0

B22

8438.80.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8438.90.00

– osat

KG

0

B22

84.39

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta sel
luloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään paperia,
kartonkia tai pahvia
8439.10.00

– koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta
selluloosa-aineesta

P/ST

5

B22

8439.20.00

– paperin-, kartongin- tai pahvinvalmistuskoneet ja -lait
teet

P/ST

5

B22

8439.30.00

– paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelykoneet ja
-laitteet

P/ST

5

B22

8439.91.00

– koneiden ja laitteiden, joilla valmistetaan massaa kuitui
sesta selluloosa-aineesta

P/ST

5

B22

8439.99.00

Muut

P/ST

5

B22

L 250/1870

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi
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Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Kirjansitomakoneet ja -laitteet, myös kirjannitomakoneet
8440.10.00

– koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8440.90.00

– osat

KG

5

B22

84.41

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin
tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, myös kaikenlaiset leik
kauskoneet
8441.10.00

– leikkauskoneet

P/ST

5

B22

8441.20.00

– koneet ja laitteet pussien, säkkien tai kirjekuorien val
mistusta varten

P/ST

5

B22

8441.40.00

– koneet ja laitteet esineitten muotoonpuristamiseksi pa
perimassasta, paperista, kartongista tai pahvista

P/ST

5

B22

8441.80.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8441.90.00

– osat

KG

5

B22

84.42

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeiden 84.56–84.65
työstökoneet) painolaattojen, -levyjen tai -sylinterien tai
muiden painokomponenttien käsittelyä tai valmistusta var
ten; painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokomponen
tit; painatusta varten valmistetut laatat, levyt, sylinterit ja
litografiakivet (esim. tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut)
8442.30.00

– koneet ja laitteet

KG

5

B22

8442.40.00

– edellä mainittujen koneiden ja laitteiden osat

KG

5

B22

8442.50.00

– painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokomponentit;
painatusta varten valmistetut laatat, levyt, sylinterit ja li
tografiakivet (esim. tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut)

KG

5

B22

84.43

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa laatto
jen, levyjen, sylinterien ja muiden nimikkeeseen 84.42
kuuluvien painokomponenttien avulla; muut kirjoittimet,
kopiokoneet ja telekopiolaitteet (telefaxlaitteet) yhdistet
tyinä tai erillisinä; niiden osat ja tarvikkeet
8443.11.00

– – offsetpainokoneet ja -laitteet, rullalta painavat

P/ST

5

B22

8443.12.00

– offsetarkkipainokoneet ja -laitteet, toimistotyyppiset
(joissa käytettävän arkin koko on taittamattomana enin
tään 22 × 36 cm)

P/ST

5

B22

8443.13.00

– – muut offsetpainokoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

8443.15.00

– – kohopainokoneet ja -laitteet, muut kuin rullalta paina
vat, ei kuitenkaan fleksopainokoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

16.9.2016

Ryhmä

84.44

Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1871

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8443.16.00

– – fleksopainokoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

8443.17.00

– – syväpainokoneet ja -laitteet

P/ST

5

B22

8443.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8443.31.00

Koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään kaksi seuraavista
tehtävistä: painaminen, kopiointi ja faksien lähettäminen;
ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykonee
seen tai verkkoon

P/ST

5

B22

8443.32.00

– – muut, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojen
käsittelykoneeseen tai verkkoon

P/ST

5

B22

8443.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8443.91.00

Sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet,
joita käytetään painettaessa painolaattojen, -levyjen, -sylin
terien ja muiden nimikkeeseen 84.42 kuuluvien painokom
ponenttien avulla

P/ST

5

B22

8443.99.00

– osat

KG

5

B22

8444.00.00

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista, venytystä,
teksturoimista tai katkomista varten

P/ST

5

A

84.45

Tekstiilikuitujen käsittelykoneet; kehruu-, kertaus- tai kier
tämiskoneet sekä muut tekstiililankojen valmistuskoneet ja
-laitteet; tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolaus
koneet (myös kuteenpuolaajat) sekä koneet tekstiililangan
käsittelemiseksi nimikkeiden 84.46 ja 84.47 koneita varten
– tekstiilikuitujen käsittelykoneet
8445.19.00

– – muut

P/ST

5

A

8445.20.00

– kehruukoneet

P/ST

5

A

8445.30.00

– kertaus- tai kiertämiskoneet

P/ST

5

A

8445.90.00

– muut

P/ST

5

B22

84.47

Neulekoneet, ommelkangaskoneet ja koneet kierrepäällys
tetyn langan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, pu
nosten tai verkon valmistusta varten sekä tuftauskoneet
– pyöröneulekoneet
8447.11.00

– – sylinterin läpimitta enintään 165 mm

P/ST

5

A

8447.20.00

– tasoneulekoneet; ommelkangaskoneet

P/ST

5

A

8447.90.00

– muut

P/ST

5

A

L 250/1872

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi

84.48

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Nimikkeen 84.44, 84.45, 84.46 ja 84.47 koneiden apuko
neet ja -laitteet (esim. varsi- ja jacquardlaitteet, automaatti
set langanvartijalaitteet ja syöstävänvaihtolaitteet); osat ja
tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti tämän nimikkeen tai nimikkeen 84.44,
84.45, 84.46 ja 84.47 koneissa ja laitteissa (esim. värttinät
ja siipivärttinät, karstakangas, kammat, puristussuulakkeet,
syöstävät, niidet, niisikehykset ja neulekoneenneulat)
– nimikkeen 84.44, 84.45, 84.46 ja 84.47 koneiden apu
koneet ja -laitteet
8448.19.00

– – muut

P/ST

5

A

8448.20.00

– nimikkeen 84.44 koneiden tai niiden apukoneiden ja
-laitteiden osat ja tarvikkeet

KG

5

A

8448.32.00

– – tekstiilikuitujen käsittelykoneiden, ei kuitenkaan kars
takangas

KG

5

A

8448.39.00

– – muut

KG

5

A

8448.49.00

– – muut

KG

5

A

8448.51.00

– – platinat, neulat ja muut silmukan muodostamiseen
käytettävät tavarat

KG

5

A

8448.59.00

– – muut

KG

5

A

84.50

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, myös ko
neet, jotka sekä pesevät että kuivaavat
– koneet, joiden pesuteho on enintään 10 kg kuivapyykkiä
8450.11.00

– – täysautomaattiset koneet

P/ST

20

B1

8450.12.00

– – muut koneet, joissa on sisäänrakennettu kuivauslinko

P/ST

20

B1

8450.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

8450.20.00

– koneet, joiden pesuteho on suurempi kuin 10 kg kuiva
pyykkiä

P/ST

5

B22

8450.90.00

– osat

KG

5

B22

P/ST

5

A

84.51

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeen 84.50 koneet)
tekstiililankojen, -kankaiden tai valmiiden tekstiilitavaroi
den pesemistä, muuta puhdistamista, vääntämistä, kuivaa
mista, silittämistä, prässäämistä (myös liimaliinaprässit),
valkaisemista, värjäämistä, viimeistystä, päällystämistä tai
kyllästämistä varten sekä koneet, joita käytetään lattian
päällysteiden, kuten linoleumin, valmistuksessa kangas- tai
muun pohjan päällystämiseen massalla; koneet tekstiilikan
kaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaamista
tai pykäreunan tekemistä varten
8451.10.00

– kuivapesukoneet

16.9.2016
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Tavaran kuvaus

L 250/1873

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8451.21.00

– – pesuteho enintään 10 kg kuivapyykkiä

P/ST

20

A

8451.29.00

– – muut

P/ST

5

A

8451.30.00

– silitys- ja prässäyskoneet (myös liimaliinaprässit)

P/ST

5

A

8451.40.00

– pesukoneet (muut kuin kuivapesukoneet), valkaisuko
neet ja värjäyskoneet

KG

5

A

8451.50.00

– koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, las
kostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten

KG

5

A

8451.80.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

A

8451.90.00

– osat

KG

5

A

84.52

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 84.40 kirjannitoma
koneet; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huo
nekalut, alustat, kotelot ja suojukset; ompelukoneenneulat
8452.10.00

– kotiompelukoneet

P/ST

5

A

8452.21.00

– – automaattiset

P/ST

5

A

8452.29.00

– – muut

P/ST

5

A

8452.30.00

– ompelukoneen neulat

KG

5

A

8452.40.00

Huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset ompelukoneita
varten sekä niiden osat

KG

5

A

8452.90.00

– muut ompelukoneiden osat

KG

5

A

84.53

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta
tai muuta käsittelyä varten tai jalkineiden tai muiden
vuota- tai nahkatavaroiden valmistusta tai korjaamista var
ten, muut kuin ompelukoneet
8453.10.00

– koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parki
tusta tai muuta käsittelyä varten

KG

5

B22

8453.20.00

– koneet ja laitteet jalkineiden valmistusta tai korjaamista
varten

KG

5

B22

8453.80.00

– muut koneet ja laitteet

KG

5

B22

8453.90.00

– osat

KG

5

B22

KG

5

B22

84.54

Konvertterit, valusangot, valukokillit ja valukoneet, jollaisia
käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa
8454.10.00

– konvertterit

L 250/1874

Ryhmä
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8454.90.00
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Tavaran kuvaus
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16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

5

B22

Metallinvalssaimet ja niiden telat
8455.10.00

– putkivalssaimet

KG

5

B22

8455.21.00

– – kuumavalssaimet tai yhdistetyt kuuma- ja kylmävals
saimet

KG

5

B22

8455.30.00

– valssaimien telat

KG

5

B22

8455.90.00

– muut osat

KG

5

B22

84.56

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta la
ser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, sähkö
purkauksella, sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuih
kulla, ionisäteellä tai plasmakaarella
8456.10.00

– laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä toimivat

P/ST

5

B22

8456.90.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.57

Työstökeskukset, yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset
työstöyksiköt) ja moniasemaiset transferkoneet, metallin
työstöön
8457.10.00

– työstökeskukset

P/ST

5

B22

8457.20.00

– yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset työstöyksiköt)

P/ST

5

B22

84.58

Lastuavat sorvit (myös sorvauskeskukset) metallin työstöön
– vaakakaraiset sorvit
8458.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8458.99.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.59

Lastuavat työstökoneet (myös koneet, joissa karapää liik
kuu johteilla (way-type unit head machines)) metallin po
raukseen, avarrukseen, jyrsintään tai kierteitykseen, muut
kuin nimikkeen 84.58 sorvit (myös sorvauskeskukset)
8459.10.00

– koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit
head machines)

P/ST

5

B22

8459.29.00

– – muut

P/ST

5

B22

8459.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

16.9.2016
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L 250/1875

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8459.40.00

– muut avarruskoneet

P/ST

5

B22

8459.51.00

– – numeerisesti ohjatut

P/ST

5

B22

8459.59.00

– – muut

P/ST

5

B22

8459.69.00

– – muut

P/ST

5

B22

8459.70.00

– muut kierteityskoneet

P/ST

5

B22

84.60

Työstökoneet metallin tai kermettien purseenpoistoon, te
roitukseen, hiontaan, laahintaan, hiertämiseen, kiillotuk
seen tai muuhun viimeistelyyn hiomakivien tai muiden
hioma- tai kiillotusaineiden avulla, muut kuin nimik
keen 84.61 hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeiste
lykoneet
– tasohiomakoneet, joissa yhden akselin asemointitark
kuus on vähintään 0,01 mm
8460.11.00

– – numeerisesti ohjatut

P/ST

5

B22

8460.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8460.21.00

– – numeerisesti ohjatut

P/ST

5

B22

8460.29.00

– – muut

P/ST

5

B22

8460.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8460.40.00

– laahinta- tai hiertämiskoneet

P/ST

5

B22

8460.90.00

– muut

P/ST

5

B22

84.61

Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen, pistoon,
avennukseen, sahaukseen tai katkaisuun sekä muut lastua
vat työstökoneet, myös hammaspyörien leikkuu-, hiomatai viimeistelykoneet, metallia tai kermettejä varten,
muualle kuulumattomat
8461.20.00

– poikittaishöylä- tai pistokoneet

P/ST

5

B22

8461.30.00

– avennuskoneet

P/ST

5

B22

8461.40.00

– hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet

P/ST

5

B22

8461.50.00

– sahaus- tai katkaisukoneet

P/ST

5

B22

8461.90.00

– muut

P/ST

5

B22

L 250/1876

Ryhmä
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen takomalla;
koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen taivutta
malla, särmäämällä, oikaisemalla, leikkaamalla, meistämällä
tai loveamalla; edellä mainitsemattomat metallin tai metal
likarbidien työstöpuristimet
8462.10.00

– takomakoneet (myös puristimet)

P/ST

5

B22

8462.21.00

– – numeerisesti ohjatut

P/ST

5

B22

8462.29.00

– – muut

P/ST

5

B22

8462.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8462.49.00

– – muut

P/ST

5

B22

8462.91.00

– – hydrauliset puristimet

P/ST

5

B22

8462.99.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.63

Muut lastuamattomat metallin tai kermettien työstökoneet
8463.10.00

– vetopenkit tankojen, putkien, profiilien, langan tai nii
den kaltaisten tavaroiden vetämistä varten

P/ST

5

B22

8463.20.00

– kierteenvalssauskoneet

P/ST

5

B22

8463.30.00

– langantyöstökoneet

P/ST

5

B22

8463.90.00

– muut

P/ST

5

B22

84.64

Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestise
mentin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai
lasin kylmätyöstöön
8464.10.00

– sahakoneet

P/ST

5

B22

8464.20.00

– hiomakoneet ja kiillotuskoneet

P/ST

5

B22

8464.90.00

– muut

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.65

Koneet (myös koneet naulaamista, sinkilöimistä, liimaa
mista tai muuta kokoonpanoa varten) puun, korkin, luun,
kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aine
iden työstöön
8465.10.00

– koneet, jotka pystyvät suorittamaan erityyppisiä työstö
toimintoja ilman työkalun vaihtoa toimintojen välillä

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8465.91.00

– – sahakoneet

P/ST

5

B22

8465.92.00

– – höylä- tai jyrsinkoneet, myös profilointikoneet

P/ST

5

B22

8465.93.00

– – hioma- tai kiillotuskoneet

P/ST

5

B22

8465.94.00

– – taivutus- tai kokoonpanokoneet

P/ST

5

B22

8465.95.00

– – porakoneet ja konetaltat

P/ST

5

B22

8465.96.00

– – halkaisukoneet sekä viiluleikkurit tai -sorvit

P/ST

5

B22

8465.99.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.66

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksin
omaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 84.56–84.65 ko
neissa, myös työkappaleen- tai työkalunpitimet, itseaukea
vat kierteityspäät, jakopäät ja muut työstökoneiden lisälait
teet; kaikenlaisten käsityövälineiden pitimet
8466.10.00

– työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät

KG

5

B22

8466.20.00

– työkappaleenpitimet

KG

5

B22

8466.30.00

– jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet

KG

5

B22

8466.91.00

– – nimikkeen 84.64 koneissa käytettävät

KG

5

B22

8466.92.00

– – nimikkeen 84.65 koneissa käytettävät

KG

5

B22

8466.93.00

– – nimikkeiden 84.56–84.61 koneissa käytettävät

KG

5

B22

8466.94.00

– nimikkeen 84.62 ja 84.63 koneissa käytettävät

KG

5

B22

84.67

Pneumaattiset ja hydrauliset käsityövälineet ja käsityöväli
neet, joissa on yhteenrakennettu sähkö- tai muu moottori
– pneumaattiset
8467.11.00

– – pyörivät (myös pyörivät-iskevät)

KG

5

B22

8467.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8467.21.00

– – kaikenlaiset porakoneet

P/ST

5

B22

8467.22.00

– – sahat

P/ST

5

B22

L 250/1878

Ryhmä
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8467.29.00

– – muut

P/ST

5

B22

8467.81.00

– – ketjusahat

P/ST

5

B22

8467.89.00

– – muut

KG

5

B22

8467.91.00

– – ketjusahojen

KG

5

B22

8467.92.00

– – pneumaattisten työvälineiden

KG

5

B22

8467.99.00

– – muut

KG

5

B22

84.68

84.69

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, myös leikkaavat, muut
kuin nimikkeeseen 85.15 kuuluvat; kaasukäyttöiset pinta
karkaisukoneet ja -laitteet
8468.10.00

– kädessä pidettävät hitsauspolttimet

KG

5

B22

8468.20.00

– muut kaasukäyttöiset koneet ja laitteet

KG

5

B22

8468.80.00

– muut koneet ja laitteet

KG

5

B22

8468.90.00

– osat

KG

5

B22

8469.00.00

Kirjoituskoneet, muut kuin nimikkeen 84.43 kirjoittimet;
tekstinkäsittelykoneet

P/ST

7,5

B21

84.70

Laskukoneet ja taskukokoiset tietojen tallennus-, toisto- ja
näyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja; kirjanpitokoneet,
postituskoneet, matka- tai pääsylippukoneet sekä niiden
kaltaiset koneet, jotka sisältävät laskulaitteen; kassakoneet
8470.10.00

– elektroniset laskimet, jotka pystyvät toimimaan ilman
ulkoista sähkövoimanlähdettä, ja taskukokoiset tietojen
tallennus-, toisto- ja näyttölaitteet, joissa on laskutoimin
toja

P/ST

7,5

B21

8470.21.00

– – joissa on kirjoitin

P/ST

7,5

B21

8470.29.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8470.30.00

– muut laskukoneet

P/ST

7,5

B21

8470.50.00

– kassakoneet

P/ST

7,5

B21

8470.90.00

– muut

P/ST

7,5

B21

16.9.2016
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L 250/1879

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt;
magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen
siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet
tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumat
tomat
8471.30.00

– kannettavat automaattiset tietojenkäsittelykoneet, paino
enintään 10 kg, jotka sisältävät ainakin tietokoneen kes
kusyksikön (CPU), näppäimistön ja näytön

P/ST

7,5

B21

8471.41.00

Jotka sisältävät samassa kotelossa ainakin tietokoneen kes
kusyksikön (CPU) sekä yhdistettyinä tai erillisinä syöttöyk
sikön ja tulostusyksikön

P/ST

7,5

C21

8471.49.00

– – muut, jotka esitetään tullille järjestelminä

P/ST

7,5

C21

8471.50.00

– keskusyksiköt, muut kuin alanimikkeeseen 8471.41 tai
8471.49 kuuluvat, myös jos ne sisältävät samassa kote
lossa yhden tai kaksi seuraavista yksiköistä: muistiyksi
köt, syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt

P/ST

7,5

B21

8471.60.00

– syöttöyksiköt tai tulostusyksiköt, myös muistiyksikön sa
massa ulkokuoressa sisältävät

P/ST

7,5

B21

8471.70.00

– muistiyksiköt

P/ST

7,5

A

8471.80.00

– automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muut yksiköt

P/ST

7,5

B21

8471.90.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

84.72

Muut toimistokoneet ja -laitteet (esim. hektografit ja vaha
monistuskoneet, osoitekoneet, setelinantoautomaatit, ra
hanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahankäärimiskoneet, ky
nänteroituslaitteet, lävistys- tai nitomalaitteet)
8472.10.00

– monistuskoneet

P/ST

7,5

B21

8472.30.00

– koneet postin lajittelua, taittamista, kuoreenpanoa, lei
masiteellä varustamista, avaamista, sulkemista tai sine
töimistä varten sekä koneet postimerkkien kiinnittämistä
tai mitätöimistä varten

P/ST

7,5

B21

8472.90.00

– muut

P/ST

7,5

B21

84.73

Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut
ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi
yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 84.69–84.72
koneissa
8473.10.00

– nimikkeen 84.69 koneiden osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

8473.21.00

– – alanimikkeen 8470.10, 8470.21 tai 8470.29 elektro
nisten laskukoneiden osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

L 250/1880

Ryhmä
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Tavaran kuvaus
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8473.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

8473.30.00

– nimikkeen 84.71 koneiden osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

8473.40.00

– nimikkeen 84.72 koneiden osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

8473.50.00

– vähintään kahteen nimikkeiden 84.69–84.72 koneeseen
käytettäviksi soveltuvat osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

84.74

Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai muun jäh
meän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajit
telua, seulomista, erottamista, pesemistä, murskaamista,
jauhamista, sekoittamista tai vaivaamista varten; koneet ja
laitteet jähmeiden kivennäispolttoaineiden, keraamisten
massojen, kovettumattoman sementin, kipsin tai muun
jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen yhteenpurista
mista, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalumuot
tien valmistamista varten
8474.10.00

– koneet lajittelua, seulomista, erottamista tai pesemistä
varten

KG

5

B22

8474.20.00

– koneet murskaamista tai jauhamista varten

KG

5

B22

8474.31.00

– – betonin- tai laastinsekoittimet

KG

5

B22

8474.32.00

– – koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitumiin

KG

5

B22

8474.39.00

– – muut

KG

5

B22

8474.80.00

– muut koneet ja laitteet

KG

5

B22

8474.90.00

– osat

KG

5

B22

84.75

Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen,
-putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi; koneet lasin
tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön
8475.10.00

– koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen,
-putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi

KG

5

B22

8475.29.00

– – muut

KG

5

B22

8475.90.00

– osat

KG

5

B22

P/ST

7,5

B21

84.76

Tavaranmyyntiautomaatit (esim. postimerkki-, savuke-,
elintarvike- tai juoma-automaatit), myös rahanvaihtoauto
maatit
– juoma-automaatit
8476.21.00

– – joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1881

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8476.81.00

– – joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

P/ST

7,5

B21

8476.89.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8476.90.00

– osat

KG

7,5

B21

84.77

Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten tai
kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten, muualle tä
hän ryhmään kuulumattomat
8477.10.00

– ruiskupuristuskoneet

P/ST

5

B22

8477.20.00

– suulakepuristimet

P/ST

5

B22

8477.30.00

– puhallusmuovauskoneet

P/ST

5

B22

8477.40.00

– tyhjiömuovauskoneet ja muut lämpömuovauskoneet

P/ST

5

B22

8477.51.00

– – pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai uudel
leen pinnoitusta varten tai sisärenkaiden muottivalua
tai muuta muotoilua varten

P/ST

5

B22

8477.59.00

– – muut

P/ST

5

B22

8477.80.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8477.90.00

– osat

KG

5

B22

84.78

Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta varten,
muualle tähän ryhmään kuulumattomat
8478.10.00

– koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8478.90.00

– osat

KG

5

B22

84.79

Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä,
muualle tähän ryhmään kuulumattomat
8479.10.00

– koneet ja laitteet katu- tai tietöitä, rakennustöitä tai nii
den kaltaisia töitä varten

P/ST

5

B22

8479.20.00

– koneet ja laitteet eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvo
jen ja rasvaisten kasviöljyjen erottamista tai valmistusta
varten

P/ST

5

B22

8479.30.00

– puristimet lastulevyn tai kuitulevyn valmistamiseksi
puusta tai muusta puumaisesta aineesta sekä muut ko
neet ja laitteet puun tai korkin käsittelyä varten

KG

5

B22

8479.60.00

– haihdutuslaitteet ilman jäähdyttämiseksi

P/ST

5

B22

L 250/1882

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8479.81.00

– – metallin käsittelyä varten, myös sähköjohdon käämi
tyskoneet

P/ST

5

B22

8479.82.00

– – koneet sekoittamista, vaivaamista, murskaamista, jau
hamista, seulomista, homogenoimista, emulgoimista
tai hämmentämistä varten

P/ST

5

B22

8479.89.00

– – muut

P/ST

5

B22

8479.90.00

– osat

KG

5

B22

84.80

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valu
mallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikar
bideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten
8480.10.00

– kaavauskehykset metallinvalua varten

P/ST

5

B22

8480.20.00

– mallipohjat

P/ST

5

B22

8480.30.00

– valumallit

P/ST

5

B22

8480.41.00

– – ruiskupuristusta tai muotopuristusta varten

P/ST

5

B22

8480.49.00

– – muut

P/ST

5

B22

8480.50.00

– muotit lasia varten

P/ST

5

B22

8480.60.00

– muotit kivennäisaineita varten

P/ST

5

B22

8480.71.00

– – ruiskupuristusta tai muotopuristusta varten

P/ST

5

B22

8480.79.00

– – muut

P/ST

5

B22

84.81

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja,
höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tava
roita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin
ohjaamat venttiilit
8481.10.00

– paineenalennusventtiilit

P/ST

7,5

B21

8481.20.00

– venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten

P/ST

7,5

A

8481.30.00

– takaiskuventtiilit

P/ST

7,5

B21

8481.40.00

– varoventtiilit ja ylipaineventtiilit

P/ST

7,5

B21

8481.80.00

– muut laitteet

P/ST

7,5

B21

8481.90.00

– osat

KG

7,5

B21

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

8482.10.00

– kuulalaakerit

P/ST

7,5

A

8482.20.00

– kartiorullalaakerit, mukaan lukien kartiokuulalaakerisar
jat

P/ST

7,5

A

8482.30.00

– pallomaiset rullalaakerit

P/ST

7,5

A

8482.40.00

– neulalaakerit

P/ST

7,5

A

8482.50.00

– muut lieriörullalaakerit

P/ST

7,5

A

8482.80.00

– muut, myös yhdistetyt kuula- ja rullalaakerit

P/ST

7,5

A

8482.91.00

– – kuulat, neulat ja rullat

P/ST

7,5

A

8482.99.00

– – muut

P/ST

7,5

A

84.83

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit);
laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt;
kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot,
myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-,
köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet)

8483.10.00

– voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit)

P/ST

7,5

B21

8483.20.00

– laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit

P/ST

7,5

B21

8483.30.00

– laakeripesät ilman kuula- tai rullalaakereita; liukulaakerit

P/ST

7,5

B21

8483.40.00

– hammas- tai kitkapyörästöt, ei kuitenkaan erikseen tul
lille esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja muut voi
mansiirtoelimet; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja
muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet

P/ST

7,5

B21

8483.50.00

– vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät

P/ST

7,5

B21

8483.60.00

– akselikytkimet (myös ristinivelet)

P/ST

7,5

B21

8483.90.00

– erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja
muut voimansiirtoelimet; osat

KG

7,5

B21

L 250/1884

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

84.84

Tavaran kuvaus
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta ai
neesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; eri
laisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai
niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet
8484.10.00

– tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta
aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta

P/ST

7,5

B21

8484.20.00

– mekaaniset tiivisteet

P/ST

7,5

B21

8484.90.00

– muut

P/ST

7,5

B21

84.86

Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa
puolijohdetankojen tai -kiekkojen, puolijohdekomponent
tien, elektronisten integroitujen piirien tai litteiden näyttö
jen valmistuksessa; Mosambikin tulliluettelon tämän ryh
män 9 huomautuksen C kohdassa eritellyt koneet ja lait
teet; osat ja tarvikkeet
8486.10.00

– koneet ja laitteet tankojen ja kiekkojen valmistukseen

P/ST

7,5

B21

8486.20.00

– koneet ja laitteet puolijohdekomponenttien tai elektro
nisten integroitujen piirien valmistukseen

P/ST

7,5

B21

8486.30.00

– koneet ja laitteet litteiden näyttöjen valmistukseen

P/ST

7,5

B21

8486.40.00

– Mosambikin tulliluettelon tämän ryhmän 9 huomautuk
sen C kohdassa eritellyt koneet ja laitteet

P/ST

7,5

B21

8486.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

84.87

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia,
-eristimiä, -käämejä tai -koskettimia eikä muita sähkötekni
siä osia, muualle Mosambikin tulliluettelon tähän ryhmään
kuulumattomat
8487.10.00

– alusten potkurit ja niiden siivet

P/ST

7,5

B21

8487.90.00

– muut

KG

7,5

B21

85.01

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögene
raattoriyhdistelmät)
8501.10.00

– moottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 W

P/ST

5

B22

8501.20.00

– yleisvirtamoottorit, joiden antoteho on suurempi kuin
37,5 W

P/ST

5

B22

8501.31.00

– – antoteho enintään 750 W

P/ST

5

B22

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8501.32.00

– – antoteho suurempi kuin 750 W mutta enintään
75 kW

P/ST

5

B22

8501.33.00

– – antoteho suurempi kuin 75 kW mutta enintään
375 kW

P/ST

5

B22

8501.34.00

– – antoteho suurempi kuin 375 kW

P/ST

5

B22

8501.40.00

– muut vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset

P/ST

5

B22

8501.51.00

– – antoteho enintään 750 W

P/ST

5

B22

8501.52.00

– – antoteho suurempi kuin 750 W mutta enintään
75 kW

P/ST

5

B22

8501.53.00

– – antoteho suurempi kuin 75 kW

P/ST

5

B22

8501.61.00

– – antoteho enintään 75 kVA

P/ST

5

B22

8501.62.00

– – antoteho suurempi kuin 75 kVA mutta enintään
375 kVA

P/ST

5

B22

8501.63.00

– – antoteho suurempi kuin 375 kVA mutta enintään
750 kVA

P/ST

5

B22

8501.64.00

– – antoteho suurempi kuin 750 kVA

P/ST

5

B22

85.02

Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat
– sähkögeneraattoriyhdistelmät, joissa on puristussytyttei
nen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori)

85.03

8502.11.00

– – antoteho enintään 75 kVA

P/ST

5

B22

8502.12.00

– – antoteho suurempi kuin 75 kVA mutta enintään
375 kVA

P/ST

5

B22

8502.13.00

– – antoteho suurempi kuin 375 kVA

P/ST

5

B22

8502.20.00

– generaattoriyhdistelmät,
mäntämoottori

P/ST

5

B22

8502.31.00

– – tuulivoimalla toimivat

P/ST

5

B22

8502.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8502.40.00

– pyörivät sähkömuuttajat

P/ST

5

B22

8503.00.00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeen 85.01 tai 85.02 koneissa

KG

5

B22

joissa

on

kipinäsytytteinen
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim. tasasuun
taajat) ja induktorit

8504.10.00

– purkauslamppujen kuristimet

P/ST

5

B22

8504.21.00

– – teho enintään 650 kVA

P/ST

5

B22

8504.22.00

– – teho suurempi kuin 650 kVA mutta enintään
10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.23.00

– – teho suurempi kuin 10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.31.00

– – teho enintään 1 kVA

P/ST

5

B22

8504.32.00

– – teho suurempi kuin 1 kVA mutta enintään 16 kVA

P/ST

5

B22

8504.33.00

– – teho suurempi kuin 16 kVA mutta enintään 500 kVA

P/ST

5

B22

8504.34.00

– – teho suurempi kuin 500 kVA

P/ST

5

B22

8504.40.00

– staattiset muuttajat

P/ST

5

B22

8504.50.00

– muut induktorit

P/ST

5

B22

8504.90.00

– osat

KG

5

B22

85.05

Sähkömagneetit; kestomagneetit ja tavarat, jotka magne
toinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneet
teina; sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden
kaltaiset pitimet; sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut; säh
kömagneettiset nostopäät

– kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on
tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina

8505.11.00

– – metallia

P/ST

5

B22

8505.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8505.20.00

– sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut

P/ST

5

B22

8505.90.00

– muut, myös osat

P/ST

5

B22

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Galvaaniset parit ja paristot
8506.10.00

– mangaanidioksidiparit ja -paristot

P/ST

7,5

B21

8506.30.00

– elohopeaoksidiparit ja -paristot

P/ST

7,5

B21

8506.40.00

– hopeaoksidiparit ja -paristot

P/ST

7,5

B21

8506.50.00

– – litiumparit ja -paristot

P/ST

7,5

B21

8506.60.00

– ilma-sinkkiparit ja -paristot

P/ST

7,5

B21

8506.80.00

– muut galvaaniset parit ja paristot

P/ST

7,5

B21

8506.90.00

– osat

KG

7.5

B21

85.07

Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakai
teen tai neliön muotoiset
8507.10.00

– lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käyn
nistämiseen

P/ST

7,5

B21

8507.20.00

– muut lyijyakut

P/ST

7,5

B21

8507.30.00

– nikkeli-kadmiumakut

P/ST

7,5

B21

8507.80.00

– muut akut

P/ST

7,5

B21

8507.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.08

Pölynimurit
– joissa on yhteenrakennettu sähkömoottori
8508.11.00

– – joiden teho on enintään 1 500 W ja joiden pölypus
sin tai muun säiliön tilavuus on enintään 20 l

P/ST

20

B1

8508.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

8508.70.00

– osat

KG

7.5

B21

85.09

Sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet, joissa on yhteen
rakennettu sähkömoottori, ei kuitenkaan nimikkeen 85,08
pölynimurit
8509.40.00

– elintarvikkeiden jauhamis- tai sekoituskoneet; hedelmätai kasvismehulingot ja -puristimet

P/ST

20

B1

8509.80.00

– muut koneet ja laitteet

KG

20

B1

8509.90.00

– osat

KG

7,5

B21

L 250/1888
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Partakoneet, hiusten- tai karvanleikkuukoneet, sekä ihokar
vojen poistolaitteet yhteenrakennetuin sähkömoottorein
8510.10.00

– partakoneet

P/ST

20

B1

8510.20.00

– hiusten- tai karvanleikkuukoneet

KG

20

B1

8510.30.00

– ihokarvojen poistolaitteet

KG

20

B1

8510.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.11

Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käytetään ki
pinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa (esim. sytytys
magneetot, laturimagneetot, sytytyskelat, sytytys- ja hehku
tulpat sekä käynnistinmoottorit); generaattorit (esim. tasa
virta- tai vaihtovirtageneraattorit) sekä lataus- ja takavirta
releet, jollaisia käytetään polttomoottoreiden yhteydessä
8511.10.00

– sytytystulpat

P/ST

7,5

B21

8511.20.00

– sytytysmagneetot; laturimagneetot; vauhtipyörämagnee
tot

KG

7,5

B21

8511.30.00

– virranjakajat; sytytyskelat

P/ST

7,5

B21

8511.40.00

– käynnistinmoottorit, myös jos ne toimivat generaatto
rina

P/ST

7,5

B21

8511.50.00

– muut generaattorit

P/ST

7,5

B21

8511.80.00

– muut laitteet

P/ST

7,5

B21

8511.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.12

Sähköllä toimivat valaistus- tai merkinantolaitteet (muut
kuin nimikkeen 85.39 tavarat), sähköllä toimivat tuulilasin
pyyhkimet sekä sähköllä toimivat jään- tai huurunpoisto
laitteet, jollaisia käytetään polkupyörissä tai moottoriajo
neuvoissa
8512.20.00

– muut valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet

KG

7,5

B21

8512.30.00

– äänimerkinantolaitteet

P/ST

7,5

B21

8512.40.00

– tuulilasinpyyhkimet sekä jään- tai huurunpoistolaitteet

P/ST

7,5

B21

8512.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.13

Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta
energialähteestä (esim. kuivaparistoista, akuista tai magnee
toista), muut kuin nimikkeen 85.12 valaistuslaitteet
8513.10.00

– valaisimet

P/ST

20

B1

8513.90.00

– osat

KG

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

85.14

Tavaran kuvaus

L 250/1889

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköuunit
(myös induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat);
muut teollisuudessa tai laboratoriossa käytettävät induktion
tai dielektrisen häviön avulla toimivat aineiden kuumenta
miseen käytettävät laitteet
8514.10.00

– vastuslämpöuunit

P/ST

5

A

8514.20.00

– induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat uunit

P/ST

5

A

8514.30.00

– muut uunit

P/ST

5

A

8514.40.00

– muut induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat
aineiden kuumentamiseen käytettävät laitteet

P/ST

5

A

8514.90.00

– osat

KG

5

A

85.15

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat sähköllä
(myös sähköllä kuumennettavalla kaasulla), laserilla tai
muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuih
kulla, magneettisykkeellä tai plasmakaarella, myös leikkaa
vat; sähkökoneet ja -laitteet metallien tai kermettien kuu
maruiskutusta varten
– juottokoneet ja -laitteet
8515.11.00

– – juottokolvit ja -pistoolit

P/ST

5

B22

8515.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

8515.21.00

– – täys- tai puoliautomaattiset

P/ST

5

B22

8515.29.00

– – muut

P/ST

5

B22

8515.31.00

– – täys- tai puoliautomaattiset

P/ST

5

B22

8515.39.00

– – muut

P/ST

5

B22

8515.80.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8515.90.00

– osat

KG

5

B22

P/ST

20

B1

85.16

Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä up
pokuumentimet, sähköllä toimivat; huoneiden tai vastaa
vien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmi
tyslaitteet; sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten
(esim. hiustenkuivaajat, kihartimet ja kiharruspihtien kuu
mentimet) tai käsien kuivaamista varten; sähkösilitysraudat;
muut sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään kotitalouk
sissa; sähkökuumennusvastukset, muut kuin nimikkeeseen
85.45 kuuluvat
8516.10.00

– vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä
uppokuumentimet, sähköllä toimivat

L 250/1890

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8516.21.00

– – varaavat lämmittimet

P/ST

20

B1

8516.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

8516.31.00

– – hiustenkuivaajat

P/ST

20

B1

8516.32.00

– – muut hiustenkäsittelylaitteet

P/ST

20

B1

8516.33.00

– – käsienkuivaamislaitteet

P/ST

20

B1

8516.40.00

– sähkösilitysraudat

P/ST

20

B1

8516.50.00

– mikroaaltouunit

P/ST

20

B1

8516.60.00

– muut uunit; liedet, keittolevyt, kuumennusrenkaat; grillit
ja paahtimet (muut kuin leivänpaahtimet)

P/ST

20

B1

8516.71.10

– – – koneet kahvin tai teen valmistamiseen ilman kei
tintä

P/ST

20

B1

8516.71.20

– – – koneet kahvin tai teen valmistamiseen keittimellä,
myllyt ja puhdistimet teollisiin tarkoituksiin

P/ST

5

B22

8516.71.90

– – – muut

P/ST

20

B1

8516.72.00

– – leivänpaahtimet

P/ST

20

B1

8516.79.00

– – muut

P/ST

20

B1

8516.80.00

– sähkökuumennusvastukset

KG

20

B1

8516.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.17

Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa
verkoissa käytettävät; äänen, kuvan tai muiden tietojen lä
hettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet,
myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten
lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten,
ei kuitenkaan nimikkeen 84.43, 85.25, 85.27 ja 85.28 lä
hettimet ja vastaanottimet
– puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa
verkoissa käytettävät
8517.11.00

– – lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on langa
ton luuripuhelin

P/ST

7,5

B21

8517.12.00

– – soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käy
tettävät puhelimet

P/ST

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

8517.18.00

Tavaran kuvaus

– – muut

L 250/1891

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

P/ST

7,5

B21

– äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vas
taanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet
langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja
kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten
8517.61.00

– – tukiasemat

P/ST

7,5

B21

8517.62.00

– – äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen,
muuntamiseen ja lähettämiseen tai virkistämiseen käy
tettävät koneet, myös kytkentä- ja reitityslaitteet

P/ST

7,5

B21

8517.69.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8517.70.00

– osat

KG

7,5

B21

85.18

Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut;
kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin ja
yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät; sähköllä toi
mivat äänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvah
vistinyhdistelmät
8518.10.00

– mikrofonit ja niiden jalustat

P/ST

20

B1

8518.21.00

– – yksittäiset kaiuttimet, koteloidut

P/ST

20

B1

8518.22.00

– – kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon asennet
tuna

P/ST

20

B1

8518.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

8518.30.00

– kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin
ja yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät

P/ST

20

B1

8518.40.00

– sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet

P/ST

20

B1

8518.50.00

– sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

P/ST

20

B1

8518.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.19

Äänen tallennus- tai toistolaitteet
8519.20.00

– kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla
maksutavalla toimivat laitteet

P/ST

20

B1

8519.30.00

– levysoittimet (turn-tables)

P/ST

20

B1

8519.81.00

– – magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohde
materiaalia käyttävät

P/ST

20

B1

L 250/1892

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

8519.89.00
85.21

Tavaran kuvaus

– – muut

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

P/ST

20

B1

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet
8521.10.00

– magneettinauhatyyppiset

P/ST

20

B1

8521.90.00

– muut

P/ST

20

B1

85.22

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan tai pääasial
lisesti käytettäviksi nimikkeiden 85.19–85.21 laitteisiin
8522.10.00

– äänirasiat

KG

20

B1

8522.90.00

– muut

KG

7,5

B21

85.23

Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumat
tomat puolijohdemuistit, toimikortit ja muut tiedonkanta
jat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, myös tallen
teita sisältävät, sekä matriisit ja isiöt levyjen valmistusta
varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet
– magneettiset tiedonkantajat
8523.21.00

– – kortit, joissa on magneettiraita

P/ST

7,5

B21

8523.29.10

– – – kasetit

P/ST

7,5

B21

8523.29.90

– – – muut

P/ST

7,5

B21

8523.40.10

– – opetuskäyttöön sekä sosiaaliseen ja teknis-ammatilli
seen käyttöön

P/ST

7,5

B21

8523.40.90

– – muut

P/ST

20

B21

– puolijohdetiedonkantajat
8523.51.00

– – haihtumattomat puolijohdemuistit

P/ST

7,5

B21

8523.52.00

– – toimikortit

P/ST

7,5

B21

8523.59.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8523.80.00

– muut

P/ST

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

85.25

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin
vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televi
siokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit
8525.50.00

– lähettimet

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1893

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8525.60.00

– lähettimet, joissa on yhteenrakennettu vastaanotin

P/ST

7,5

B21

8525.80.00

– televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhu
rit

P/ST

20

B1

85.26

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjaus
laitteet
8526.10.00

– tutkalaitteet

P/ST

5

B22

8526.91.00

– – radionavigointilaitteet

P/ST

5

B22

8526.92.00

– – radiokauko-ohjauslaitteet

P/ST

5

B22

85.27

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on
yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaite tai kello
8527.12.00

– – taskukokoiset radiokasettisoittimet

P/ST

20

B1

8527.13.00

– – muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai
toistolaitteet

P/ST

20

B1

8527.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

8527.21.00

– – joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet

P/ST

20

B1

8527.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

8527.91.00

– – joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet

P/ST

20

B1

8527.99.00

– – muut

P/ST

20

B1

85.28

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua te
levisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteen
rakennetuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosig
naalien tallennus- tai toistolaittein
– katodisädeputkimonitorit
8528.41.00

– – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti ni
mikkeen 84.71 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjes
telmissä

P/ST

7,5

B21

8528.49.00

– – muut

P/ST

20

C1

8528.51.00

– – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti ni
mikkeen 84.71 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjes
telmissä

P/ST

7,5

B21

L 250/1894

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

8528.59.00

Tavaran kuvaus

– – muut

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

P/ST

20

C1

– projektorit
8528.61.00

– – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti ni
mikkeen 84.71 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjes
telmissä

P/ST

7,5

B21

8528.69.00

– – muut

P/ST

20

C1

– televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin yleisra
diovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallen
nus- tai toistolaittein
8528.71.00

– – joihin ei ole tarkoitettu sisällytettäväksi videonäyttöä
tai kuvaruutua

P/ST

20

C1

8528.73.00

– – muut, yksivärinäyttöiset

P/ST

20

B1

85.29

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeiden 85.25–85.28 laitteissa
8529.10.10

– – soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti
nimikkeiden 85.25–85.26 laitteissa

P/ST

7,5

B21

8529.90.10

– – osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai
pääasiallisesti nimikkeen 8525.50, 8525.60 ja 85.26
laitteissa

P/ST

7,5

B21

8529.90.90

– – muut

P/ST

7,5

B21

85.30

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenval
vonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä,
sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä var
ten (muut kuin nimikkeeseen 86.08 kuuluvat)
8530.10.00

– samankaltaiset laitteet

P/ST

5

B22

8530.80.00

– muut laitteet

P/ST

5

B22

8530.90.00

– osat

KG

5

B21

85.31

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet (esim. soit
tokellot, sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- tai palohälytti
met), muut kuin nimikkeeseen 85.12 tai 85.30 kuuluvat
8531.10.00

– murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet

P/ST

5

B22

8531.20.00

– ilmaisintaulut, joissa on nestekiteitä (LCD) tai valodio
deja (LED)

P/ST

5

B22

8531.80.00

– – muut laitteet

P/ST

5

B22

8531.90.00

– osat

KG

5

B21

16.9.2016

Ryhmä

HS-koodi

85.32

Tavaran kuvaus

L 250/1895

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävät (myös esiase
teltavat)
8532.10.00

Kiinteät kondensaattorit, jotka on suunniteltu käytettäviksi
50/60 Hz:n piireissä ja joiden loistehon varastoimiskyky
on vähintään 0,5 kvaria (vaihesiirtokondensaattorit)

KG

7,5

B21

8532.22.00

– – alumiinielektrolyyttikondensaattorit

KG

7,5

B21

8532.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

8532.30.00

– säädettävät ja aseteltavat (myös esiaseteltavat) konden
saattorit

KG

7,5

B21

8532.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.33

85.34

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Sähkövastukset (myös reostaatit ja potentiometrit), muut
kuin kuumennusvastukset
8533.10.00

– kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset

KG

7,5

B21

8533.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

8533.39.00

– – muut

KG

7,5

B21

8533.40.00

– muut säädettävät vastukset, myös reostaatit ja potentio
metrit

KG

7,5

B21

8533.90.00

– osat

KG

7,5

B21

8534.00.00

Painetut piirit

KG

7,5

B21

85.35

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai
suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytki
met, varokkeet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet,
syöksyaaltosuojat, pistotulpat ja liitäntärasiat), suurempaa
kuin 1 000 voltin nimellisjännitettä varten
8535.10.00

– varokkeet

KG

7,5

B21

8535.21.00

– – pienempää kuin 72,5 kV:n nimellisjännitettä varten

KG

7,5

B21

8535.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

8535.30.00

– erottimet ja kytkinlaitteet

KG

7,5

B21

8535.40.00

– ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet ja syöksyaaltosuo
jat

KG

7,5

B21

8535.90.00

– muut

KG

7,5

B21

L 250/1896

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

85.36

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai
suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytki
met, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pisto
rasiat, lampunpitimet ja muut liittimet, liitäntärasiat), enin
tään 1 000 V:n jännitettä varten; liittimet valokuituja, valo
kuitukimppuja tai valokaapeleita varten
8536.10.00

– varokkeet

KG

7,5

B21

8536.20.00

– automaattiset virrankatkaisimet

KG

7,5

B21

8536.30.00

– muut laitteet sähkövirtapiirien suojaamista varten

KG

7,5

B21

8536.41.00

– enintään 60 V:n jännitettä varten

KG

7,5

B21

8536.49.00

– – muut

KG

7,5

B21

8536.50.00

– muut kytkimet

KG

7,5

B21

8536.61.00

– – lampunpitimet

KG

7,5

B21

8536.70.00

– liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaape
leita varten

KG

7,5

B21

8536.90.00

– muut laitteet

KG

7,5

B21

85.37

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat,
joissa on vähintään kaksi nimikkeen 85.35 tai 85.36 lai
tetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sel
laiset, joissa on 90 ryhmän kojeita tai laitteita, sekä numee
riset ohjauslaitteet, muut kuin nimikkeen 85.17 kytkentä
laitteet
8537.10.00

– enintään 1 000 V:n jännitettä varten

KG

7,5

B21

8537.20.00

– suurempaa kuin 1 000 V:n nimellisjännitettä varten

KG

7,5

B21

85.38

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeen 85.35, 85.36 tai 85.37 laitteissa
8538.10.00

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut nimik
keen 85.37 tavaroiden alustat, ilman niihin kuuluvia lait
teita

KG

7,5

B21

8538.90.00

– muut

KG

7,5

B21

85.39

Sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja -putket,
myös umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units) sekä
ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput
8539.10.00

– umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units)

P/ST

7,5

B21

8539.21.00

– – volframihalogeenilamput

P/ST

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 250/1897

HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8539.22.00

– – muut, teho enintään 200 W ja suurempaa kuin
100 V:n nimellisjännitettä varten

P/ST

7,5

B21

8539.29.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8539.31.00

– – loistelamput ja -putket

P/ST

7,5

B21

8539.32.00

Elohopea- tai natriumhöyrylamput; metallihalidilamput

P/ST

7,5

B21

8539.39.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

– ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput
8539.41.00

– – kaarilamput

P/ST

7,5

B21

8539.49.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8539.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.40

Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokato
diputket), esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset put
ket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket ja tele
visiokameraputket, muut kuin nimikkeeseen 85.39 kuulu
vat
– televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös vi
deomonitorien katodisädeputket
8540.11.00

– – värinäyttöiset

P/ST

7,5

B21

8540.12.00

– – yksivärinäyttöiset

P/ST

7,5

B21

8540.20.00

– televisiokameraputket; kuvanmuuttoputket ja kuvanvah
vistinputket; muut valokatodiputket

P/ST

7,5

B21

8540.40.00

Tieto-/grafiikkanäyttöputket, yksiväriset; tieto-/grafiikka
näyttöputket, värilliset, joiden fosforipisteiden välinen etäi
syys näytöllä on pienempi kuin 0,4 mm

P/ST

7,5

B21

8540.50.00

Tieto-/grafiikkanäyttöputket, yksiväriset

P/ST

7,5

B21

8540.60.00

– muut katodisädeputket

P/ST

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

– mikroaaltoputket (esim. magnetronit, klystronit, kul
kuaaltoputket ja karsinotronit), ei kuitenkaan hilaohjatut
putket
8540.71.00

– – magnetronit

L 250/1898

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8540.72.00

– – klystronit

P/ST

7,5

B21

8540.79.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8540.89.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

8540.99.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

85.41

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponen
tit; valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien
fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai
paneeleiksi; valodiodit; asennetut pietsosähköiset kiteet
8541.10.00

– diodit, muut kuin valolle herkät diodit ja valodiodit

KG

7,5

B21

8541.29.00

– – muut

KG

7,5

B21

8541.30.00

– tyristorit, diakit ja triakit, muut kuin valolle herkät

KG

7,5

B21

8541.40.00

Valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien fo
tojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai
paneeleiksi; valodiodit

KG

7,5

B21

8541.50.00

– muut puolijohdekomponentit

KG

7,5

B21

8541.60.00

– asennetut pietsosähköiset kiteet

KG

7,5

B21

8541.90.00

– osat

KG

7,5

B21

85.42

Elektroniset integroidut piirit
– elektroniset integroidut piirit
8542.31.00

– – prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla varustetut,
muuntimet, loogiset piirit, vahvistimet, kello- ja ajas
tinpiirit tai muut piirit

P/ST

7,5

B21

8542.32.00

– – muistit

P/ST

7,5

B21

8542.33.00

– – vahvistimet

P/ST

7,5

B21

8542.39.00

– muut

P/ST

7,5

B21

8542.90.00

– osat

KG

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä
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HS-koodi

85.43

Tavaran kuvaus

L 250/1899

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä,
muualle Mosambikin tulliluettelon tähän ryhmään kuulu
mattomat
8543.10.00

– hiukkaskiihdyttimet

P/ST

5

B22

8543.20.00

– signaaligeneraattorit

P/ST

5

B22

8543.30.00

– koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pinnoitta
mista, elektrolyysiä tai elektroforeesia varten

P/ST

5

B22

8543.70.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

8543.90.00

– osat

KG

5

B22

85.44

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli
(myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet,
myös jos niissä on liittimiä; optiset kuitukaapelit, joissa
kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yh
distetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä
– käämilanka
8544.11.00

– – kuparia

KG

7,5

A

8544.19.00

– – muut

KG

7,5

A

8544.20.00

– koaksiaalikaapeli ja muut koaksiaaliset sähköjohtimet

KG

7,5

A

8544.30.00

– sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käyte
tään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai aluksissa

KG

7,5

A

8544.42.00

– – joissa on liittimiä

KG

7,5

A

8544.49.10

– – – sähköjohtimet, päällystämättömät

KG

2,5

A

8544.49.90

– – – muut

KG

7,5

A

8544.60.10

– – – sähköjohtimet, päällystämättömät

KG

2,5

A

8544.60.90

– – – muut

KG

7,5

A

8544.70.00

– valokaapelit

KG

7,5

A

KG

7,5

A

85.45

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja
muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jol
laisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on me
tallia
– elektrodit
8545.11.00

– – jollaisia käytetään uuneissa

L 250/1900

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8545.19.00

– – muut

KG

7,5

A

8545.20.00

– harjat

KG

7,5

A

8545.90.00

– muut

KG

7,5

A

85.46

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet
8546.20.00

– keraamista ainetta

KG

7,5

B21

8546.90.00

– muut

KG

7,5

B21

85.47

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vä
häisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittä
mistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitet
tyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta
valmistettuja, muut kuin nimikkeen 85.46 eristimet; säh
köjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia,
eristysaineella vuoratut
8547.10.00

– keraamista ainetta olevat eristystarvikkeet

KG

7,5

B21

8547.20.00

– muovia olevat eristystarvikkeet

KG

7,5

B21

8547.90.00

– muut

KG

7,5

B21

85.48

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakku
jen jätteet ja romu loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja pa
ristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laittei
den sähköosat, muualle Mosambikin tulliluettelon tähän
ryhmään kuulumattomat
8548.10.00

– galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköak
kujen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit
ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut

KG

7,5

B21

8548.90.00

– muut

KG

7,5

B21

87.01

Traktorit, muut kuin nimikkeeseen 87.09 kuuluvat
8701.90.10

– – maataloustraktorit ja metsätraktorit

P/ST

0

B22

8701.90.90

– – muut

P/ST

5

B22

P/ST

5

C22

87.04

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot
– – kokonaispaino enintään 5 tonnia
8704.21.10

– – – joissa on jatko-ohjaamo ja avolava ja joiden moot
torin iskutilavuus on pienempi kuin 3 200 cm3

16.9.2016
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HS-koodi

Tavaran kuvaus

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8704.21.90

– – – joissa on jatko-ohjaamo ja avolava ja joiden moot
torin iskutilavuus on suurempi kuin 3 200 cm3

P/ST

5

C22

8704.22.00

– – kokonaispaino suurempi kuin 5 tonnia mutta enin
tään 20 tonnia

P/ST

5

C22

8704.23.00

– – kokonaispaino suurempi kuin 20 tonnia

P/ST

5

C22

8704.90.00

– muut

P/ST

5

B22

P/ST

5

B22

87.05

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti hen
kilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausau
tot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunla
kaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot)
8705.90.00

87.08

– muut
Nimikkeiden 87.01–87.05 moottoriajoneuvojen osat ja
tarvikkeet

8708.40.00

– vaihdelaatikot ja niiden osat

P/ST

7,5

B21

8708.50.00

– vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos niissä on
muita voimansiirto-osia, sekä muut akselit kuin vetoak
selit; niiden osat

P/ST

7,5

B21

8708.70.00

– pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet

P/ST

7,5

B21

8708.80.00

– pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat (myös iskunvai
mentimet)

P/ST

7,5

B21

– muut osat ja tarvikkeet
8708.91.00

– – jäähdyttimet ja niiden osat

P/ST

7,5

B21

8708.92.00

– – äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat

P/ST

7,5

B21

8708.94.00

– – ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet; niiden
osat

P/ST

7,5

B21

8708.95.00

– – turvatyynyt täyttöjärjestelmineen; niiden osat

P/ST

7,5

B21

8708.99.00

– – muut

P/ST

7,5

C21

P/ST

20

B1

87.11

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut
polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut
8711.20.00

– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurem
pi kuin 50 cm3, mutta enintään 250 cm3

L 250/1902

Ryhmä

HS-koodi

87.16

88.01

89.02

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

8716.31.00

– – säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut

P/ST

5

B22

8801.00.00

Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet, riippuliiti
met ja muut moottorittomat ilma-alukset

P/ST

2,5

B1

Nimikkeen 88.01 tai 88.02 tavaroiden osat
8803.30.00

– lentokoneiden tai helikoptereiden muut osat

KG

0

B21

8901.10.00

Risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset,
jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen;
kaikenlaiset lautta-alukset

BRT

2,5

B22

8901.90.00

– muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut
sekä henkilö- että tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset

BRT

2,5

B22

8902.00.00

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden
jalostusta tai säilöntää varten

KG

2,5

B22

89.03

89.04

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, il
man mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat

88.03

89.01

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet
ja kanootit
8903.10.00

– ilmatäytteiset

P/ST

2,5

B1

8903.91.20

– – purjeveneet, joissa on apumoottori

P/ST

2,5

B1

8903.92.00

– – moottoriveneet, muut kuin perämoottoriveneet

P/ST

2,5

B1

8903.99.00

– – muut

P/ST

2,5

B1

8904.00.00

Hinaajat ja työntöalukset

KG

2,5

B22

P/ST

2,5

B22

KG

2,5

B22

89.05

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nostu
rit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijai
nen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat tai
upotettavat poraus- tai tuotantolautat
8905.90.00

89.06

– muut
Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut
kuin soutuveneet

8906.90.00
89.07

– muut
Muut uivat rakenteet (esim. lautat, säiliöt, kasuunit, laiturit,
poijut ja merimerkit)

8907.10.00

– ilmatäytteiset lautat

KG

2,5

B22

8907.90.00

– muut

KG

2,5

B22

16.9.2016
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90.01

Tavaran kuvaus

L 250/1903

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Valokuidut ja valokuitukimput; valokaapelit, muut kuin ni
mikkeeseen 85.44 kuuluvat; polarisoivasta aineesta valmis
tetut laatat ja levyt; mitä ainetta tahansa olevat kehystämät
tömät linssit (myös piilolasit), prismat, peilit ja muut opti
set elementit, muut kuin tällaiset elementit optisesti työstä
mätöntä lasia
9001.10.00

– valokuidut, valokuitukimput ja valokaapelit

KG

7,5

B21

9001.30.00

– piilolasit

P/ST

7,5

B21

9001.40.00

– silmälasilinssit, lasia

P/ST

0

B21

9001.50.00

– silmälasilinssit, muuta ainetta

P/ST

2,5

B21

9001.90.00

– muut

KG

7,5

B21

90.02

Mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt linssit, prismat, peilit
ja muut optiset elementit, kun ne ovat kojeiden tai laittei
den osia tai tarvikkeita, muut kuin tällaiset elementit, opti
sesti työstämätöntä lasia
– objektiivit
9002.11.00

– kameroita, projektoreita tai valokuvan suurennus- tai
pienennyslaitteita varten

P/ST

20

B1

9002.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

9002.20.00

– suodattimet

P/ST

20

B1

9002.90.00

– muut

KG

20

B1

90.03

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja nii
den osat
– kehykset
9003.11.00

– – muovia

P/ST

0

A

9003.19.00

– – muuta ainetta

P/ST

2,5

B21

9003.90.00

– osat

KG

2,5

B21

90.04

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, sil
mien suojaamiseen tai muuhun tarkoitukseen
9004.10.00

– aurinkolasit

P/ST

20

B1

9004.90.00

– muut

KG

2,5

A

L 250/1904

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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HS-koodi

90.05

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Kiikarit ja kaukoputket sekä niiden jalustat; muut tähtitie
teelliset kojeet ja niiden jalustat, ei kuitenkaan radiotähtitie
teelliset kojeet
9005.10.00

– kaksiokulaariset kiikarit

P/ST

7,5

B1

9005.80.00

– muut kojeet

P/ST

20

B1

9005.90.00

– osat ja tarvikkeet (myös jalustat)

KG

7,5

B1

90.06

Valokuvauskamerat (muut kuin elokuvakamerat); valoku
vaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput, muut kuin
nimikkeen 85.39 sähköpurkauslamput
9006.10.00

– kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai painosylin
terien valmistamiseen

P/ST

20

B1

9006.30.00

kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen
käyttöön, ilmavalokuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälli
seen tai kirurgiseen tutkimukseen; oikeuslääketieteessä ja
rikostutkimuksessa vertailevaan valokuvaukseen käytettä
vät kamerat

P/ST

20

B1

9006.40.00

– pikakuvakamerat

P/ST

20

B1

– muut kamerat
9006.51.00

– – yksisilmäiset peilikamerat enintään 35 mm:n levyistä
rullafilmiä varten

P/ST

20

B1

9006.52.00

– – muut, pienempiä kuin 35 mm:n levyistä rullafilmiä
varten

P/ST

20

B1

9006.53.00

– – muut, 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten

P/ST

20

B1

9006.59.00

– – muut

P/ST

20

B1

9006.61.00

– – sähköpurkauslampulla toimivat (”elektroniset”) valo
kuvaussalamalaitteet

P/ST

20

B1

9006.69.00

– – muut

P/ST

20

B1

9006.91.00

– – kameroiden

P/ST

20

B1

9006.99.00

– – muut

KG

20

B1

P/ST

20

B1

90.07

Elokuvakamerat ja -projektorit, myös jos niissä on äänen
tallennus- tai toistolaitteet
– kamerat
9007.11.00

– – alle 16 mm:n levyistä filmiä tai 2 × 8 mm:n filmiä
varten

16.9.2016
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L 250/1905

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

9007.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

9007.20.00

– projektorit

P/ST

20

B1

9007.91.00

– – kameroiden

P/ST

20

B1

9007.92.00

– – projektoreiden

KG

20

B1

90.08

Projektorit, muut kuin elokuvaprojektorit ja profiiliprojek
torit; valokuvan (ei kuitenkaan elokuvan) suurennus- tai
pienennyslaitteet
9008.10.00

– diaprojektorit

P/ST

20

B1

9008.30.00

– muut projektorit

P/ST

20

B1

9008.40.00

– valokuvan suurennus- ja pienennyslaitteet

P/ST

20

B1

9008.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B1

90.10

Laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratorioita var
ten, muualle Mosambikin tulliluettelon tähän ryhmään
kuulumattomat; negatiivientarkastuslaitteet; valkokankaat
9010.10.00

Laitteet ja varusteet, jotka automaattisesti kehittävät valo
kuva- (myös elokuva-)filmin tai rullilla olevan valokuvapa
perin tai jotka automaattisesti valottavat kehitetyn filmin
rullilla olevalle valokuvauspaperille

P/ST

7,5

B21

9010.50.00

– muut laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratori
oita varten; negatiivientarkastuslaitteet

P/ST

7,5

B21

9010.60.00

– valkokankaat

P/ST

7,5

B21

9010.90.00

– osat ja tarvikkeet

P/ST

7,5

B21

90.11

Optiset mikroskoopit, myös mikrovalokuvausta, mikroelo
kuvausta tai mikroprojisointia varten
9011.10.00

– stereomikroskoopit

P/ST

5

B22

9011.20.00

– muut mikroskoopit mikrovalokuvausta, mikroeloku
vausta tai mikroprojisointia varten

P/ST

5

B22

9011.80.00

– muut mikroskoopit

P/ST

5

B22

9011.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

5

B22

L 250/1906

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

90.12

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Mikroskoopit, muut kuin optiset; diffraktiolaitteet

9012.10.00

Mikroskoopit, muut kuin optiset; diffraktiolaitteet

P/ST

5

B22

9012.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

5

B22

90.13

Nestekidelaitteet, jotka eivät ole muissa nimikkeissä yksi
tyiskohtaisemmin kuvattuja tavaroita; laserit, muut kuin la
serdiodit; muut optiset laitteet ja kojeet, muualle Mosambi
kin tulliluettelon tähän ryhmään kuulumattomat

9013.10.00

– aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoopit; kiika
rit ja kaukoputket, jotka on suunniteltu Mosambikin tul
liluettelon tämän ryhmän tai XVI jakson koneiden, lait
teiden tai kojeiden osiksi

P/ST

20

B1

9013.20.00

– laserit, muut kuin laserdiodit

P/ST

20

B1

9013.80.00

– muut laitteet ja kojeet

P/ST

20

B1

90.14

Kompassit; muut navigointikojeet ja -laitteet

9014.10.00

– kompassit

KG

7,5

B21

9014.20.00

– lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet (muut kuin
kompassit)

P/ST

7,5

B21

9014.80.00

– muut kojeet ja laitteet

P/ST

7,5

B21

9014.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

90.15

Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, osea
nografiset, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset
kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit

9015.10.00

– etäisyysmittarit

P/ST

7,5

B21

9015.20.00

– teodoliitit ja takymetrit

P/ST

7,5

B21

9015.30.00

– vaaituskojeet

P/ST

7,5

B21

9015.40.00

– fotogrammetriset kojeet ja laitteet

KG

7,5

B21

16.9.2016

Ryhmä

90.16

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1907

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

9015.80.00

– muut kojeet ja laitteet

P/ST

7,5

B21

9015.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

9016.00.00

Vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g, myös pun
nuksineen

KG

7,5

B21

90.17

Piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset laskukojeet
(esim. piirustuskoneet, pantografit, astelevyt, harpikot, las
kutikut ja laskulevyt); kädessä pidettävät pituuksien mit
taukseen käytettävät kojeet (esim. mittatangot ja -nauhat
sekä mikrometrit ja työntömitat), muualle tähän ryhmään
kuulumattomat
9017.10.00

– piirustuspöydät tai -koneet, myös automaattiset

P/ST

7,5

B21

9017.20.00

– muut piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset las
kukojeet

P/ST

7,5

B1

9017.30.00

– mikrometrit, työntömitat ja tulkit

P/ST

7,5

B21

9017.80.00

– muut kojeet

KG

7,5

B21

9017.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7.5

B21

90.18

Lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai ki
rurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet, mukaan lukien skin
tigrafiset laitteet, muut sähkölääkintälaitteet ja näöntarkas
tuskojeet
– sähködiagnoosilaitteet (myös laitteet toimintojen tutki
mista tai fysiologisten parametrien tarkkailua varten)
9018.11.00

– – elektrokardiografit

P/ST

5

B22

9018.12.00

– – ultraäänipyyhkäisylaite

P/ST

5

B22

9018.13.00

– – magneettiresonanssikuvauslaite

P/ST

5

B22

9018.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

9018.20.00

– ultravioletti- tai infrapunasäteilylaitteet

P/ST

5

B22

– injektioruiskut, neulat, katetrit, kanyylit ja niiden kaltai
set tavarat
9018.31.00

– – injektioruiskut, myös jos niissä on neula

KG

5

B22

9018.32.00

– – putkimaiset metallineulat ja haavanompeluneulat

KG

5

B22

L 250/1908

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

9018.39.00

Tavaran kuvaus

– – muut

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

KG

5

B22

– muut kojeet ja laitteet, joita käytetään hammaslääketie
teessä
9018.41.00

– – hammaslääkärin porakoneet, myös jos ne on yhdis
tetty jalustaan, jossa on muita hammaslääkintävarus
teita

KG

5

B22

9018.49.00

– – muut

KG

5

B22

9018.50.00

– muut oftalmologiset kojeet ja laitteet

KG

5

B22

9018.90.00

– muut kojeet ja laitteet

KG

5

B22

90.19

90.20

Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psyko
logisia soveltuvuustestejä varten; otsoni-, happi- tai aeroso
lihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset
hengityslaitteet
9019.10.00

– mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psy
kologisia soveltuvuustestejä varten

KG

5

B22

9019.20.00

– otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslait
teet ja muut terapeuttiset hengityslaitteet

KG

5

B22

9020.00.00

Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suo
janaamarit, joissa ei ole mekaanisia osia eikä vaihdettavia
suodattimia)

KG

5

B22

90.21

Ortopediset välineet, myös kainalosauvat, kirurgiset vyöt ja
kohjuvyöt; lastat ja muut murtumanhoitovälineet; protee
sit; kuulolaitteet sekä muut vamman tai vajavuuden kom
pensoimiseksi mukana pidettävät tai kannettavat tai ke
hoon istutettavat välineet
9021.10.00

– ortopediset välineet ja murtumanhoitovälineet

KG

0

B22

9021.21.00

– – tekohampaat

KG

0

B22

9021.29.00

– – muut

KG

0

B22

9021.31.00

– nivelproteesit

P/ST

0

B22

9021.39.00

– – muut

KG

0

B22

9021.40.00

– kuulolaitteet, ei kuitenkaan osat ja tarvikkeet

P/ST

0

B22

9021.90.00

– muut

KG

0

B22

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

90.22

Tavaran kuvaus

L 250/1909

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Röntgensäteiden tai alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyt
töön perustuvat laitteet, lääkintä-, myös hammas- tai eläin
lääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tai muuhun käyttöön,
mukaan lukien radiografia- tai radioterapialaitteet, röntgen
putket ja muut röntgengeneraattorit, suurjännitegeneraat
torit, valvontapaneelit ja -pöydät, varjostimet, tutkimus- tai
käsittelypöydät, -tuolit sekä niiden kaltaiset tavarat
– röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet, lääkintä-,
myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön
tai muuhun käyttöön, mukaan lukien radiografia- tai ra
dioterapialaitteet

90.23

9022.12.00

– – tietokoneohjatut tomografialaitteet

P/ST

5

B22

9022.14.00

– – muut, lääkintä-, eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön

P/ST

5

B22

9022.19.00

Muuhun käyttöön

P/ST

5

B22

9022.21.00

– – lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgi
seen käyttöön

P/ST

5

B22

9022.29.00

– – muuhun käyttöön

P/ST

5

B22

9022.30.00

– röntgenputket

P/ST

5

B22

9022.90.00

– muut, myös osat ja tarvikkeet

KG

5

B22

9023.00.00

Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä (esim.
opetusta tai näyttelyä) varten, muuhun käyttöön soveltu
mattomat

KG

5

B22

90.24

Koneet ja laitteet aineiden (esim. metallin, puun, tekstiilita
varoiden, paperin tai muovin) kovuuden, lujuuden, ko
koonpuristuvuuden, kimmoisuuden tai muiden mekaanis
ten ominaisuuksien testausta varten
9024.10.00

– metallin testaukseen käytettävät koneet ja laitteet

KG

5

B22

9024.80.00

– muut koneet ja laitteet

P/ST

5

B22

9024.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

5

B22

90.25

Densimetrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit,
lämpömittarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygrometrit ja
psykrometrit, myös rekisteröivät, sekä näiden kojeiden yh
distelmät
– ilmapuntarit, muihin kojeisiin yhdistämättömät
9025.11.00

– – nestetäyttöiset, suoranäyttöiset

P/ST

5

B22

9025.19.00

– – muut

P/ST

5

B22

L 250/1910

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

9025.80.00

– muut kojeet

KG

5

B22

9025.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

5

B22

90.26

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan
korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuk
sien mittaamista tai tarkkailua varten (esim. virtausmittarit,
pinnan korkeuden osoittimet, painemittarit ja lämmönku
lutusmittarit), ei kuitenkaan nimikkeen 90.14, 90.15,
90.28 tai 90.32 kojeet ja laitteet
9026.10.00

– nesteiden virtauksen tai pinnan korkeuden mittaamista
tai tarkkailua varten

P/ST

5

B22

9026.20.00

– paineen mittaamista tai tarkkailua varten

P/ST

5

B22

9026.80.00

– muut kojeet ja laitteet

P/ST

5

B22

9026.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

5

B22

90.27

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten
(esim. polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit sekä
kaasu- tai savuanalyysilaitteet); kojeet ja laitteet viskositee
tin, huokoisuuden, laajenemisen, pintajännityksen tai nii
den kaltaisten ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua
varten; kojeet ja laitteet lämpömäärän, äänitason tai valon
voimakkuuden mittaamista tai tarkkailua varten (myös va
lotusmittarit); mikrotomit
9027.10.00

– kaasu- tai savuanalyysilaitteet

P/ST

5

B22

9027.30.00

– spektrometrit, spektrofotometrit ja optista säteilyä (ultra
violetti, näkyvä, infrapuna) käyttävät spektrografit

KG

5

B22

9027.50.00

– muut optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä, infrapuna)
käyttävät kojeet ja laitteet

KG

5

B22

9027.80.00

– muut kojeet ja laitteet

KG

5

B22

9027.90.00

– mikrotomit; osat ja tarvikkeet

P/ST

5

B22

90.28

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit,
myös niiden tarkistusmittarit
9028.10.00

– kaasumittarit

P/ST

7,5

B21

9028.20.00

– nestemittarit

P/ST

7,5

B21

9028.30.00

– sähkömittarit

P/ST

7,5

B21

9028.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7.5

B22

16.9.2016

Ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

HS-koodi

90.29

Tavaran kuvaus

L 250/1911

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamit
tarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet; nopeusmittarit
ja takometrit, muut kuin nimikkeeseen 90.14 tai 90.15
kuuluvat; stroboskoopit
9029.10.00

– kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matka
mittarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet

P/ST

7,5

B21

9029.20.00

– nopeusmittarit ja takometrit; stroboskoopit

P/ST

7,5

B21

9029.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

90.30

Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit ja muut sähkösuurei
den mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, ei kuitenkaan
nimikkeen 9028 mittarit; alfa-, beeta-, gamma-, röntgen-,
kosmisen tai muun ionisoivan säteilyn mittaus- tai totea
miskojeet ja -laitteet
9030.10.00

– ionisoivan säteilyn mittaus- tai havaintokojeet ja -laitteet

P/ST

7,5

B21

9030.20.00

– oskilloskoopit ja oskillografit

P/ST

7,5

B21

9030.31.00

– – yleismittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

P/ST

7,5

B21

9030.32.00

– – yleismittarit, joissa on rekisteröintilaite

P/ST

7,5

B21

9030.33.00

– – muut, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

P/ST

7,5

B21

9030.39.00

– – muut, joissa on rekisteröintilaite

P/ST

7,5

B21

9030.40.00

– muut kojeet ja laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu
tietoliikennettä varten (esim. ylikuulumismittarit, vahvis
tusmittarit, särökerroinmittarit ja häiriöjännitemittarit)

P/ST

7,5

B21

– muut kojeet ja laitteet
9030.83.00

– – muut, joissa on rekisteröintilaite

P/ST

7,5

B21

9030.84.00

– – muut, joissa on rekisteröintilaite

P/ST

7,5

B21

9030.89.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

9030.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

90.31

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle tä
hän ryhmään kuulumattomat; profiiliprojektorit
9031.10.00

– mekaanisten osien tasapainotuskoneet

L 250/1912

Ryhmä

HS-koodi

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

9031.30.00

– profiiliprojektorit

P/ST

7,5

B21

9031.49.00

– – muut

KG

7,5

B21

9031.80.00

– muut kojeet, laitteet ja koneet

KG

7,5

B21

9031.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7.5

B21

90.32

90.33

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet
9032.10.00

– termostaatit

P/ST

7,5

B21

9032.20.00

– paineensäätimet (pressostaatit)

P/ST

7,5

B21

9032.81.00

– – hydrauliset tai pneumaattiset

P/ST

7,5

B21

9032.89.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

9032.90.00

– osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B21

9033.00.00

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvik
keet (muualle Mosambikin tulliluettelon tähän ryhmään
kuulumattomat)

KG

7,5

B21

91.01

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös aja
nottokellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla
pleteroitua metallia
– rannekellot, sähkökäyttöiset, myös jos niissä on ajanot
totoiminto
9101.11.00

– – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

P/ST

20

B1

9101.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

9101.21.00

– – automaattivetoiset

P/ST

20

B1

9101.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

9101.91.00

– – sähkökäyttöiset

P/ST

20

B1

9101.99.00

– – muut

P/ST

20

B1

P/ST

20

B1

91.02

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös aja
nottokellot, muut kuin nimikkeeseen 91.01 kuuluvat
– rannekellot, sähkökäyttöiset, myös jos niissä on ajanot
totoiminto
9102.11.00

– – joissa on ainoastaan mekaaninen näyttö

16.9.2016

Ryhmä

HS-koodi

Tavaran kuvaus

L 250/1913

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

9102.12.00

– – joissa on ainoastaan optoelektroninen näyttö

P/ST

20

B1

9102.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

9102.21.00

– – automaattivetoiset

P/ST

20

B1

9102.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

9102.91.00

– – sähkökäyttöiset

P/ST

20

B1

9102.99.00

– – muut

P/ST

20

B1

91.03

91.04

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Muut kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten
kellojen koneisto, ei kuitenkaan nimikkeen 9104 kellot
9103.10.00

– – sähkökäyttöiset

P/ST

20

B1

9103.90.00

– muut

P/ST

20

B1

9104.00.00

Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja, ilmaaluksia, avaruusaluksia tai aluksia varten

KG

20

B1

91.05

Muut kellot, joissa ei ole ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten
kellojen koneistoa
– herätyskellot
9105.11.00

– – sähkökäyttöiset

P/ST

20

B1

9105.19.00

– – muut

P/ST

20

B1

9105.21.00

– – sähkökäyttöiset

P/ST

20

B1

9105.29.00

– – muut

P/ST

20

B1

9105.91.00

– – sähkökäyttöiset

P/ST

20

B1

9105.99.00

– – muut

P/ST

20

B1

91.06

91.07

Kellonajanmerkitsemislaitteet ja aikavälien mittaamiseen,
merkitsemiseen tai muulla tavalla ilmaisemiseen tarkoitetut
laitteet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori (esim.
ajantarkkailukellot ja ajanmerkitsemislaitteet)
9106.10.00

– ajantarkkailukellot ajanmerkitsemislaitteet

P/ST

20

B1

9106.90.00

– muut

P/ST

20

B1

9107.00.00

Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori

KG

20

B1

L 250/1914
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HS-koodi

91.09

Tavaran kuvaus

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Muut täydelliset kellokoneistot, kootut
– sähkökäyttöiset
9109.19.00

– – muut

P/ST

7,5

B21

9109.90.00

– muut

P/ST

7,5

B21

91.11

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen kuoret ja nii
den osat
9111.80.00

– muut kuoret

P/ST

7,5

B21

9111.90.00

– osat

KG

7,5

B21

91.12

Muut kellonkuoret, kellonkotelot ja niiden kaltaiset, mui
den tähän ryhmään kuuluvien tavaroiden kuoret tai kotelot
sekä niiden osat
9112.20.00

– kuoret ja kotelot

P/ST

7,5

B21

9112.90.00

– osat

KG

7,5

B21

91.13

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat
9113.20.00

– epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua epäjaloa
metallia

KG

20

B1

9113.90.00

– muut

KG

20

B1

91.14

Muut kellonosat
9114.10.00

– jouset, myös spiraalit

KG

7,5

B21

9114.20.00

– kivet

KG

7,5

B21

9114.90.00

– muut

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B1

92.01

Pianot, myös automaattipianot; cembalot ja muut kosketti
mistolla varustetut kielisoittimet
9201.90.00

92.02

– muut
Muut kielisoittimet (esim. kitarat, viulut ja harput)

9202.10.00

– jousisoittimet

P/ST

7,5

B1

9202.90.00

– muut

P/ST

7,5

B1

16.9.2016
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Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

Muut puhallussoittimet (esim. klarinetit, trumpetit ja säkki
pillit)
9205.90.00

– muut

KG

7,5

B1

9206.00.00

Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaalit, kas
tanjetit ja marakassit)

P/ST

7,5

B1

92.07

Soittimet, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan vahvis
tamaan sähköisesti (esim. urut, kitarat ja hanurit)
9207.10.00

– kosketinsoittimet, muut kuin hanurit

P/ST

7,5

B1

9207.90.00

– muut

P/ST

7,5

B1

92.08

Soittorasiat, orkestrionit, posetiivit, mekaaniset laululinnut,
soitinsahat ja muut soittimet, Mosambikin tulliluettelon tä
män ryhmän muihin nimikkeisiin kuulumattomat; kaiken
laiset houkutuspillit ja muut eläinten ääniä matkivat hou
kutusvälineet; vihellyspillit, kutsutorvet ja muut suulla pu
hallettavat äänimerkinantovälineet
9208.10.00

– soittorasiat

KG

7,5

B1

9208.90.00

– muut

KG

7,5

B1

92.09

Soittimien osat (esim. soittorasioiden mekanismit) ja tar
vikkeet (esim. mekaanisten soittimien kortit, kiekot ja rul
lat); kaikenlaiset metronomit, ääniraudat ja virityspillit
9209.30.00

– soittimien kielet

KG

7,5

B1

9209.94.00

– nimikkeen 92.07 soittimien osat ja tarvikkeet

KG

7,5

B1

9209.99.00

– – muut

KG

7,5

B1

KG

20

B1

P/ST

0

A

94.05

Valaisimet ja valaistusvarusteet, myös hakuvalot ja valon
heittimet, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat; valo
kilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa
on pysyvästi asennettu valonlähde, sekä niiden osat,
muualle kuulumattomat
9405.40.00

95.06

– muut sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet
Välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua, voimailua,
muuta urheilua (myös pöytätennistä) tai ulkoilmapelejä tai
-leikkejä varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat;
uima-altaat ja kahluualtaat
– pallot, muut kuin golfpallot ja pöytätennispallot

9506.62.00

– – ilmatäytteiset

L 250/1916

Ryhmä

HS-koodi

9506.69.00
95.07

Tavaran kuvaus

– – muut

16.9.2016

Yksikkö

Yleinen
tulli (1)

Luokka

P/ST

0

A

Vavat, kalakoukut ja muut siimakalastustarvikkeet; kalahaa
vit, perhoshaavit ja niiden kaltaiset haavit; houkutuslinnut
(muut kuin nimikkeeseen 92.08 tai 97.05 kuuluvat) ja nii
den kaltaiset metsästystarvikkeet
9507.20.00

– kalakoukut, myös perukkeineen

KG

5

B22

9507.90.00

– muut

KG

5

B22

P/ST

20

B1

96.03

Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laitteiden tai
kulkuneuvojen osia), siveltimet, käsikäyttöiset mekaaniset
lattianlakaisimet, moottorittomat, sekä mopit ja höyhen
huiskut; luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit har
jaskimput ja -tupsut; maalaustyynyt ja -telat; kumi- ja
muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat)
9603.29.00

96.09

96.10

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

– – muut
Lyijy-, aniliini- tai värikynät (muut kuin nimikkeeseen
96.08 kuuluvat), kivikynät, irtolyijyt, myös värilliset, pas
telli- ja muut väriliidut, piirustushiilet, kirjoitus- tai piirus
tusliitu sekä vaatturinliitu

9609.10.00

– kynät, joissa lyijyä ympäröi jäykkä tuppi

KG

0

A

9610.00.00

Kivitaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut, myös ke
hystetyt

KG

0

A

(1) Sovellettaessa 23 artiklan 3 kohtaa tämä sarake on ainoastaan ohjeellinen.
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LIITE IV
MAATALOUDEN SUOJATOIMENPITEET

Sopimuksen 35 artiklassa tarkoitetut maataloustuotteet ja niitä vastaavat viitemäärät luetellaan seuraavassa taulukossa:
Viitemäärät (tonnia) (1)
Tullinimike

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Vuosi 4

Vuosi 5

Vuosi 6

Vuosi 7

Vuosi 8

Vuosi 9

Vuosi
10

Vuosi
11

Vuosi
12

Muut syötävät osat
1

02061090

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

2

02062100*

700

770

840

910

980

1 050

1 120

1 190

1 260

1 330

1 400

1 470

3

02062900*

4

02063000

100

110

121

133

146

161

5

02064900*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

11 000 12 100 13 200 14 300 15 400 16 500 17 600 18 700 19 800 20 900 22 000 23 100
177

195

214

236

259

285

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

Käsitellyt viljat
6

11041910*

475

522

574

632

695

764

841

925

1 018

1 120

1 232

1 355

7

11042910

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

8

11071010*

464

511

562

618

680

748

822

905

995

1 094

1 203

1 324

9

11072010

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

10

11081110

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Raakalihavalmisteet
11

16021000

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

12

16025030

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

13

16025040

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

14

16029020

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Iskukuumennettu (UHT) maito tai pitkään säilyvä maito
15

04011007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

16

04012007*

311

342

377

414

456

501

551

606

667

733

807

887

17

04014007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

18

04015007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

L 250/1918
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Viitemäärät (tonnia) (1)
Tullinimike

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Vuosi 4

Vuosi 5

Vuosi 6

Vuosi 7

Vuosi 8

Vuosi 9

Vuosi
10

Vuosi
11

Vuosi
12

Säilötyt kurkut ja oliivit
19

20011000*

1 022

1 124

1 237

1 360

1 496

1 646

1 810

1 991

2 191

2 410

2 651

2 916

20

20019010*

359

395

435

478

526

579

637

700

770

847

931

1 024

Suklaa
21

180631*

3 000

3 300

3 600

3 900

4 200

4 500

4 800

5 100

5 400

5 700

6 000

6 300

22

180632*

800

880

960

1 040

1 120

1 200

1 280

1 360

1 440

1 520

1 600

1 680

23

180690*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

(1) Jos tämän sopimuksen voimaantulopäivä on vuoden 2015 jälkeen, asteriskilla merkittyjen tullinimikkeiden vuoden 1 viitemäärä on edellisten kol
men (3) vuoden keskiarvo EU:sta SACU:un suuntautuvasta tuonnista. Seuraavien vuosien (vuoden 1 jälkeen) viitemääriä mukautetaan suhteessa tä
män taulukon viitemääriin.
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LIITE V

BLNS-MAIDEN SIIRTYMÄAJAN SUOJATOIMENPITEET
Sopimuksen 37 artiklassa tarkoitetut vapautetut tuotteet luetellaan seuraavassa taulukossa.
HS-nimike

Kuvaus

1

0207.12.10

Mekaanisesti erotettu kanan liha, paloittelematon, jäädytetty

2

0207.12.20

Kanan ruhot, (ei kuitenkaan kaulat ja muut eläimenosat), jäädytetyt, ilman paloiteltua lihaa, pa
loittelemattomat

3

0207.12.90

Kana, jäädytetty, paloittelematon (ei kuitenkaan jäädytetty mekaanisesti erotettu liha eikä jäädy
tetyt ruhot (ei kuitenkaan kaulat ja muut eläimenosat), ilman paloiteltua lihaa.

4

0207.14.20

Kanan muut syötävät osat, jäädytetyt

5

0207.14.90

Jäädytetty kanan paloiteltu liha (ei kuitenkaan luuton)

6

0401.10.07

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön: rasvapi
toisuus enintään 1 painoprosentti Iskukuumennettu maito

7

0409.00

Luonnonhunaja

8

0708.10

Herneet (Pisum sativum), tuoreet tai jäähdytetyt, myös silvityt

9

0710.29

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

10

0710.30

Jäädytetty pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

11

0710.40

Sokerimaissi, keittämätön tai höyryssä tai vedessä keitetty, jäädytetty

12

0710.90

Jäädytetyt kasvissekoitukset, myös höyryssä tai vedessä keitetyt

13

0711.20

Oliivit, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilön
täliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

14

0711.40

Kurkut väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilön
täliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

15

0711.51

Agaricus–suvun sienet, väliaikaisesti esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai
muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumatto
mina

16

0712.20

Kuivatut sipulit, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

17

1102.90.90

Hienot viljajauhot (ei kuitenkaan vehnää, vehnän ja rukiin sekaviljaa, ruista, maissia, riisiä, dur
raa eikä kauraa)

18

1105.10

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

L 250/1920
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Kuvaus

19

1517.10.10

Margariini, jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia mai
torasvaa (ei kuitenkaan nestemäinen margariini)

20

1517.10.90

Margariini (ei kuitenkaan nestemäinen margariini), muu

21

1517.90.10

Syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai eri
rasvojen ja öljyjen jakeista, joissa on enemmän kuin 10 mutta enintään 15 painoprosenttia mai
torasvaa (ei kuitenkaan rasvat ja öljyt ja niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoeste
röidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut)

22

1517.90.20

Muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

23

1602.32.10

Kanasta tehdyt tahnat, valmisteet ja säilykkeet

24

1602.32.90

Kanan lihasta, muista eläimenosista tai verestä valmistetut valmisteet ja säilykkeet, muut kuin
tahnat (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet ja maksa
valmisteet)

25

1602.39.10

Nimikkeen 01.05 siipikarjasta tehdyt tahnat, muut kuin kanasta tai kalkkunasta valmistetut val
misteet ja säilykkeet

26

1603.00.10

Lihauutteet (ei kuitenkaan valaanlihasta)

27

1806.10

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

28

1806.20.10

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, yli 2 kg:n painoisina levyinä tai tan
koina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai
muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino yli 2 kg Suklaa- ja sokerivalmisteet, kaa
kaota sisältävät

29

1806.20.90

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, yli 2 kg:n painoisina levyinä tai tan
koina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai
muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino yli 2 kg, muu

30

1806.31

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä, tankoina tai patukoina, joiden
paino on enintään 2 kg, täytetyt

31

1806.32

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, levyinä, tankoina tai patukoina, joiden
paino on enintään 2 kg, täyttämättömät

32

1902.11

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu,
munaa sisältävät

33

1902.19

Kypsentämättömät munaa sisältämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muulla
kaan tavalla valmistettu

34

1905.20

Maustekakut ja niiden kaltaiset tuotteet, myös kaakaota sisältävät

35

1905.32

Vohvelit ja vohvelikeksit

36

1905.40

Korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

16.9.2016
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37

2003.10.10

Agaricus–sukuiset sienet, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilö
tyt, jäädytetyt (lukuun ottamatta valmisruokia)

38

2003.90.90

Sienet, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan
Agaricus–sukuiset sienet ja jäädytetyt (ei kuitenkaan valmisruoat))

39

2004.90.30

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt oliivit, jäädytetyt

40

2004.90.40

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tettu tai säilötty, jäädytetty

41

2005.51

Silvityt pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla val
mistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan jäädytetyt)

42

2005.59

Silpimättömät pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon
avulla valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan jäädytetyt)

43

2005.60

Parsa, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty (ei kuitenkaan jää
dytetty)

44

2005.80

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmis
tettu tai säilötty (ei kuitenkaan jäädytetty)

45

2007.10

Keittämällä valmistetut homogenoidut hillot, hedelmä- ja marjahyytelöt, marmelaatit, hedelmäja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinätahnat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävät

46

2007.91

Keittämällä valmistetut sitrushedelmähillot, -hyytelöt, -marmelaatit, -soseet sekä -pastat, myös li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (ei kuitenkaan alanimikkeen 2007.10 homo
genoidut valmisteet)

47

2009.69

Viinirypälemehu, myös rypäleen puristemehu (”grape must”), Brix-arvo suurempi kuin 30

48

2009.79

Omenamehu, Brix-arvo suurempi kuin 20

49

2009.89.50

Käymättömät hedelmämehut (ei kuitenkaan lisättyä alkoholia sisältävät, sekoitukset ja sitrushe
delmä-, ananas-, tomaatti-, rypäle-, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, omena-, karpalo-,
kiivi- granaattiomena-, kirsikka- ja passiohedelmämehut), myös lisättyä sokeria tai muuta ma
keutusainetta sisältävät

50

2009.90.10

Käymättömät hedelmämehujen sekoitukset, myös rypäleen puristemehu ”grape must”, ), myös li
sättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (ei kuitenkaan alkoholia sisältävät)

51

2203.00.90

Mallasjuomat, muut kuin 22 ryhmän lisähuomautuksessa 1 määritelty perinteinen afrikkalainen
olut

52

3401.20

Saippua ja suopa, muutoin kuin tankoina, paloina tai valettuina kappaleina

53

3406.00

Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden kaltaiset tavarat

54

4818.10

Toalettipaperi, rullina joiden leveys on enintään 36 cm

L 250/1922
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55

4818.20

Nenäliinat sekä kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai sellu
loosakuituharsoa

56

4818.30

Pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

57

4818.90

Paperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jollaisia käytetään kotitalous- tai hygieniatarkoi
tuksiin, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, tai määräkokoon tai -muotoon leikatut; tavarat
kotitalous-, hygienia- tai sairaalakäyttöön, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosa
kuituharsoa (ei kuitenkaan toalettipaperi, nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat,
lautasliinat, terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat)

58

6601.99

Sateenvarjot ja päivänvarjot, myös kävelykeppisateenvarjot (ei kuitenkaan sateenvarjot, joissa on
teleskooppivarsi, puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot ja lelusateenvarjot)

59

9607.11

Vetoketjut, joiden hakaset ovat epäjaloa metallia

60

9607.19

Vetoketjut (ei kuitenkaan vetoketjut, joiden hakaset ovat epäjaloa metallia)
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LIITE VI
TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMIEN PRIORITEETTITUOTTEET JA -ALAT

60 artiklan b alakohdassa ja 65 artiklan e alakohdassa tarkoitetut prioriteettituotteet ja -alat luetellaan jäljempänä.
A: SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden yhdenmukaistamista varten:
Kalat, kalastustuotteet, vesiviljelytuotteet, tuoreet tai jalostetut
Nautaeläimet, lampaat ja siipikarja
Tuore liha
Lihajalosteet
Vilja
Kasvikset ja mausteet
Öljysiemenet
Kookospähkinä
Kopra
Puuvillansiemenet
Maapähkinät
Kassava
Olut, mehut
Kuivatut ja säilötyt hedelmät
B: SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista EU:hun suuntautuvaa vientiä varten:
Kalat, kalastustuotteet, vesiviljelytuotteet, tuoreet tai jalostetut
Naudanliha ja naudanlihatuotteet
Muut lihavalmisteet
Hedelmät ja pähkinät
Vihannekset
Leikkokukat
Kahvi
Sokeri
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PÖYTÄKIRJA 1
alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä
Hakemisto
I OSASTO:

Yleiset määräykset

ARTIKLA
1.

II OSASTO:

Määritelmät

Alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä

ARTIKLAT
2.

Yleiset vaatimukset

3.

Kahdenvälinen kumulaatio

4.

Diagonaalinen kumulaatio

5.

Kumulaatio sellaisten ainesten osalta, joille myönnetään EU:ssa tulliton suosituim
muuskohtelu

6.

Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäainesten osalta, joille myönnetään EU:
hun tuotaessa tulliton ja kiintiötön etuuskohtelu

7.

Kokonaan tuotetut tuotteet

8.

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

9.

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoiminnot

10. Kelpuuttamisen yksikkö
11. Tarvikkeet, varaosat ja työkalut
12. Sarjat
13. Neutraalit tekijät

III OSASTO:

Alueeseen liittyvät vaatimukset

ARTIKLAT
14. Alueperiaate
15. Muuttumattomuus
16. Kirjanpidollinen erottelu
17. Sokerilähetykset
18. Näyttelyt

IV OSASTO:

Alkuperäselvitys

ARTIKLAT
19. Yleiset vaatimukset
20. EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely
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21. Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset
22. EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen
23. EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvi
tyksen perusteella
24. Alkuperäilmoituksen laatimisedellytykset
25. Valtuutettu viejä
26. Alkuperäselvityksen voimassaolo
27. Alkuperäselvityksen esittäminen
28. Tuonti osalähetyksinä
29. Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä
30. Kumulaatiota koskeva tiedotusmenettely
31. Todistusasiakirjat
32. Alkuperäselvityksen ja todistusasiakirjojen säilyttäminen
33. Poikkeavuudet ja muotovirheet
34. Euroina ilmaistavat määrät

V OSASTO:

Hallinnollisen yhteistyön menetelmät

ARTIKLAT
35. Hallinnolliset edellytykset tässä sopimuksessa määrättyjen etuuksien soveltamiseksi
tuotteisiin
36. Tulliviranomaisten antama ilmoitus
37. Keskinäinen avunanto
38. Alkuperäselvityksen tarkastaminen
39. Tavarantoimittajan ilmoitusten tarkastaminen
40. Riitojen ratkaiseminen
41. Seuraamukset
42. Vapaa-alueet
43. Poikkeukset

VI OSASTO:

Ceuta ja Melilla

ARTIKLA
44. Erityisedellytykset

VII OSASTO:

Loppumääräykset

ARTIKLAT
45. Alkuperäsääntöjen tarkistaminen ja soveltaminen
46. Liitteet
47. Pöytäkirjan täytäntöönpano
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PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE I:

Alkuhuomautukset liitteessä II olevaan luetteloon

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE II:

Luettelo ei-alkuperäaineksille tehtävistä valmistus- tai käsittelytoiminnoista, jotka on teh
tävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE II a:

Poikkeukset luetteloon ei-alkuperäaineksille tehtävistä valmistus- tai käsittelytoiminnoista,
jotka on tehtävä tämän pöytäkirjan 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta valmistettu tuote
voi saada alkuperäaseman

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE III:

Tavaratodistuslomake

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE IV:

Alkuperäilmoitus

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE V A: Tavarantoimittajan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohtelualkuperäasema
PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE V B: Tavarantoimittajan ilmoitus tuotteista, joilla ei ole etuuskohtelualkuperäasemaa
PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE VI:

Tiedotustodistus

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE VII:

Poikkeushakemuslomake

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE VIII: Merentakaiset maat ja alueet
PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE IX:

Tuotteet, joihin sovelletaan tämän pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuja kumulaatiomää
räyksiä 1. lokakuuta 2015 jälkeen

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE X:

YHTEINEN JULISTUS VALMIUKSIEN KEHITTÄMISESTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN ALKUPE
RÄSÄÄNTÖJEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE XI:

YHTEINEN JULISTUS Andorran ruhtinaskunnasta
YHTEINEN JULISTUS San Marinon tasavallasta

I OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla
Määritelmät
Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan
a) (alakohta koskee kieliä, joissa persoonapronomini ”hän” esiintyy eri muodossa sen mukaan, viitataanko sillä naisiin
vai miehiin; ei koske suomenkielistä toisintoa);
b) ”valmistuksella” kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimintoja;
c) ”aineksella” kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja tai osia, joita käytetään tuotteen valmistuksessa;
d) ”tuotteella” valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoiminnossa;
e) ”tavaroilla” sekä aineksia että tuotteita;
f)

”tullausarvolla” tullausarvosta vuonna 1994 tehdyn WTO:n sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen
mukaisesti määritettyä arvoa;

g) ”noudettuna-hinnalla” sille EU:ssa tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa olevalle valmistajalle, jonka
yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on tehty, tuotteesta maksettua noudettuna-hintaa, johon sisältyy kaikkien
valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty maksetut sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan
palauttaa tuotettua tuotetta vietäessä;
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h) ”ainesten arvolla” valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei
tiedetä tai voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista EU:ssa tai SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioissa maksettua hintaa;
i)

”alkuperäainesten arvolla” tällaisten ainesten arvoa, joka on määritelty soveltuvin osin sovelletun h alakohdan
mukaisesti;

j)

”arvonlisäyksellä” tämän pöytäkirjan 4 artiklaa sovellettaessa noudettuna-hintaa, josta on vähennetty kaikkien
sellaisten tämän pöytäkirjan 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen muiden maiden tai alueiden käytettyjen
alkuperäainesten tullausarvo, joiden kanssa kumulaatio on mahdollista, tai jos tullausarvoa ei tiedetä tai sitä ei voida
todeta, ensimmäinen todettavissa oleva aineksista EU:ssa tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa maksettu
hinta;

k) ”arvonlisäyksellä” tämän pöytäkirjan 43 artiklaa sovellettaessa noudettuna-hintaa, josta on vähennetty kaikkien
poikkeusta hakeneeseen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon tuotujen käytettyjen ainesten tullausarvo, tai jos
tullausarvoa ei tiedetä tai sitä ei voida todeta, ensimmäinen todettavissa oleva aineksista EU:ssa tai SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltiossa maksettu hinta;
l)

”ryhmillä”, ”nimikkeillä” ja ”alanimikkeillä” harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä
pöytäkirjassa ”harmonoitu järjestelmä” tai ”HS”, muodostavan nimikkeistön ryhmiä, nelinumeroisia nimikkeitä ja
kuusinumeroisia alanimikkeitä;

m) ilmaisulla ”luokitellaan” tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn ryhmään, nimikkeeseen tai alanimikkeeseen;
n) ”lähetyksellä” tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä
kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;
o) ”alueilla” myös aluevesiä;
p) ”MMA:lla” merentakaisia maita ja alueita, sellaisina kuin ne määritellään liitteessä VIII;
q) ”muilla AKT:n talouskumppanuussopimusvaltioilla” kaikkia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioita, lukuun
ottamatta sellaisia SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioita, jotka ovat soveltaneet talouskumppanuussopimusta
EU:n kanssa ainakin tilapäisesti;
r) ”tavarantoimittajan ilmoituksella” tavarantoimittajan tekemää ilmoitusta tuotteiden asemasta alkuperäsääntöjen
suhteen. Viejät voivat käyttää sitä todisteena varsinkin EUR.1-tavaratodistushakemusten tueksi tai alkuperäilmoitusten
laatimisen perustana;
s) ”tällä sopimuksella” Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden
välistä talouskumppanuussopimusta.

II OSASTO
ALKUPERÄTUOTTEIDEN KÄSITTEEN MÄÄRITELMÄ

2 artikla
Yleiset vaatimukset

1.

Tätä sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään EU:n alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 7 artiklan mukaiset EU:ssa kokonaan tuotetut tuotteet;
b) EU:ssa tuotetut tuotteet, joihin sisältyy muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on tehty
EU:ssa tämän pöytäkirjan 8 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.
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Tässä sopimuksessa seuraavia tuotteita pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 7 artiklan mukaiset SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa kokonaan tuotetut tuotteet;
b) SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tuotetut tuotteet, joihin sisältyy muita kuin siellä kokonaan tuotettuja
aineksia, jos näille aineksille on tehty kyseisessä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tämän pöytäkirjan
8 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

3 artikla
Kahdenvälinen kumulaatio
1.

Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion ja EU:n väliseen kumulaatioon.

2.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan soveltamista, tämän pöytäkirjan mukaisia EU:n
alkuperäaineksia pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät kyseisessä
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tuotettavaan tuotteeseen, edellyttäen että siellä tehty valmistus tai käsittely
ylittää tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot.
3.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan soveltamista, tämän pöytäkirjan mukaisia SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksia pidetään EU:n alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät EU:ssa
tuotettavaan tuotteeseen, edellyttäen että siellä tehty valmistus tai käsittely ylittää tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1
kohdassa tarkoitetut toiminnot ja että tuote viedään samaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon.
4.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan soveltamista, EU:ssa tehtyä valmistusta tai käsittelyä pidetään
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tehtynä, jos aineksille tehdään siellä myöhempi valmistus tai käsittely, joka
ylittää tämän liitteen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot.
5.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan soveltamista, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa
tehtyä valmistusta tai käsittelyä pidetään EU:ssa tehtynä, jos aineksille tehdään siellä myöhempi valmistus tai käsittely,
joka ylittää tämän liitteen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot ja tuote viedään samaan SADC:n talouskumppa
nuussopimusvaltioon.

4 artikla
Diagonaalinen kumulaatio
1.

Tätä artiklaa ei sovelleta tämän pöytäkirjan 3 artiklassa määrättyyn kumulaatioon.

2.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan soveltamista, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion, EU:
n, muun AKT:n talouskumppanuussopimusvaltion tai MMA:n alkuperäaineksia pidetään sen SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltion alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä tuotettavaan tuotteeseen, edellyttäen että siellä tehty valmistus
tai käsittely ylittää tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot.
3.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan soveltamista, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion,
muun AKT:n talouskumppanuussopimusvaltion tai MMA:n alkuperäaineksia pidetään EU:n alkuperäaineksina, jos ne
sisältyvät siellä tuotettavaan tuotteeseen, edellyttäen että EU:ssa tehty valmistus tai käsittely ylittää tämän pöytäkirjan
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot.
4.
Edellä 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäainesten alkuperä
määritetään tämän pöytäkirjan alkuperäsääntöjen ja tämän pöytäkirjan 30 artiklan mukaisesti. AKT:n talouskumppa
nuussopimusvaltion tai MMA:n alkuperäaineisten alkuperä määritetään EU:n sekä kyseisten maiden ja alueiden välisissä
etuuskohtelujärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen ja tämän pöytäkirjan 30 artiklan mukaisesti.
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5.
Kun kyseessä on 2 ja 3 kohdassa määrätty kumulaatio ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tai EU:ssa
tehty valmistus tai käsittely ei ylitä tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimintoja, tuotettua tuotetta
pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys
on suurempi kuin jonkin muun maan tai alueen käytettyjen alkuperäainesten arvo.
6.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan soveltamista, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa,
EU:ssa, muussa AKT:n talouskumppanuusvaltiossa tai MMA:ssa tehtyä valmistusta tai käsittelyä pidetään SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltiossa tehtynä, jos aineksille myöhemmin tehty valmistus tai käsittely ylittää tämän
pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot.
7.
Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan soveltamista, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa,
muussa AKT:n talouskumppanuusvaltiossa tai MMA:ssa tehtyä valmistusta tai käsittelyä pidetään EU:ssa tehtynä, jos
aineksille EU:ssa myöhemmin tehty valmistus tai käsittely ylittää tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
toiminnot.
8.
Kun kyseessä on 6 ja 7 kohdassa määrätty kumulaatio ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tai EU:ssa
tehty valmistus tai käsittely ei ylitä tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimintoja, tuotettua tuotetta
pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys
on suurempi kuin jossakin muussa maassa tai jollakin muulla alueella syntynyt arvonlisäys. Valmiin tuotteen alkuperä
määritetään tämän pöytäkirjan alkuperäsääntöjen ja tämän pöytäkirjan 30 artiklan mukaisesti.
9.

Edellä 2 ja 6 kohdassa määrättyä kumulaatiota voidaan soveltaa ainoastaan, jos

a) SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot, muut AKT:n talouskumppanuussopimusvaltiot ja MMA:t ovat solmineet
keskinäistä hallinnollista yhteistyötä koskevan järjestelyn tai sopimuksen, jolla varmistetaan tämän artiklan moitteeton
täytäntöönpano ja jossa viitataan asianmukaisten alkuperäselvitysten käyttöön;
b) Eteläisen Afrikan tulliliiton (SACU) sihteeristö ja Mosambikin kauppa- ja teollisuusministeriö ovat antaneet Euroopan
komissiolle tiedot muiden tässä artiklassa tarkoitettujen maiden tai alueiden kanssa solmituista hallinnollista
yhteistyötä koskevista järjestelyistä ja sopimuksista.
10.

Edellä 3 ja 7 kohdassa määrättyä kumulaatiota voidaan soveltaa ainoastaan, jos

a) EU (1), muut AKT:n talouskumppanuussopimusvaltiot ja MMA:t ovat solmineet keskinäistä hallinnollista yhteistyötä
koskevan järjestelyn tai sopimuksen, jolla varmistetaan tämän artiklan moitteeton täytäntöönpano ja jossa viitataan
asianmukaisten alkuperäselvitysten käyttöön;
b) Euroopan komissio on antanut SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille SACU:n sihteeristön ja Mosambikin
kauppa- ja teollisuusministeriön välityksellä tiedot muiden tässä artiklassa tarkoitettujen maiden tai alueiden kanssa
tehdyistä hallinnollista yhteistyötä koskevista sopimuksista.
11. Kun 9 ja 10 kohdassa määrätyt vaatimukset ovat täyttyneet ja EU ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot
ovat keskenään sopineet tässä artiklassa määrätyn kumulaation samanaikaisen voimaantulopäivän, kumpikin osapuoli
täyttää omat 14 artiklassa määrätyt julkistamis- ja tiedotusvaatimuksensa.
12. Sen estämättä, mitä 11 kohdassa määrätään, tämän artiklan mukainen kumulaatio tietyn maan tai alueen kanssa
tulee voimaan viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua päivästä, jona SADC:n talouskumppanuusvaltio tai EU allekirjoittaa
kyseisen maan tai alueen kanssa solmitun 9 ja 10 kohdan mukaisen hallinnollista yhteistyötä koskevan järjestelyn/
sopimuksen.
13. Edellä 12 kohdassa eritellyn ajanjakson jälkeen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot voivat aloittaa 2 ja
6 kohdassa määrätyn kumulaation soveltamisen, edellyttäen että 9 kohdan vaatimukset ovat täyttyneet, kun taas EU voi
aloittaa 3 ja 7 kohdassa määrätyn kumulaation soveltamisen, edellyttäen että 10 kohdan vaatimukset ovat täyttyneet.
14. Kummankin osapuolen on julkistettava omia sisäisiä menettelyjään noudattaen, minä päivänä kumulaatio tulee
voimaan tietyn maan tai alueen kanssa.
(1) EU:n ja AKT:n talouskumppanuussopimusvaltioiden keskinäiset sitoumukset tehdä hallinnollista yhteistyötä vahvistetaan
asiaankuuluvissa alkuperäsääntöjä ja hallinnollista yhteistyötä koskevissa pöytäkirjoissa.

L 250/1930
15.

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

16.9.2016

Edellä 2 kohdassa määrättyä kumulaatiota ei sovelleta aineksiin, jotka

a) kuuluvat harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1604 tai 1605 ja ovat Tyynenmeren talouskumppanuussopimus
valtioiden alkuperätuotteita Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuusso
pimuksen (1) II pöytäkirjan 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti;
b) kuuluvat harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1604 tai 1605 ja ovat Tyynenmeren valtioiden alkuperätuotteita
kaikkien mahdollisten tulevien EU:n ja Tyynenmeren AKT-valtioiden välisen kattavan talouskumppanuussopimuksen
määräysten mukaisesti;
c) ovat Etelä-Afrikan alkuperätuotteita, joita ei voi tuoda suoraan EU:hun tullitta ja kiintiöttä.
16.

Edellä 3 kohdassa määrättyä kumulaatiota ei sovelleta aineksiin, jotka

a) kun valmis tuote viedään SACU:un,
i) ovat peräisin SACU:un kuulumattomasta SADC-valtiosta, joka ei voi harjoittaa tullitonta ja kiintiötöntä tuontia
SACU:un kauppaa koskevan SADC:n pöytäkirjan nojalla; ja
ii) ovat peräisin sellaisesta MMA:sta tai AKT:n talouskumppanuusvaltiosta, lukuun ottamatta SACU:un
kuulumattomia SADC-valtioita, joka ei voi harjoittaa tullitonta ja kiintiötöntä tuontia SACU:un.
b) kun valmis tuote viedään Mosambikiin, ovat peräisin MMA:sta tai muusta AKT:n talouskumppanuussopimusvaltiota,
joka ei voi harjoittaa tullitonta ja kiintiötöntä tuontia Mosambikiin.
17. EU laatii 15 kohdan c alakohdan, SACU 16 kohdan a alakohdan ja Mosambik 16 kohdan b alakohdan osalta
luettelon asianomaisista aineksista ja varmistaa, että listat tarkistetaan tarvittaessa kyseisten kohtien noudattamisen
varmistamiseksi. SACU ja Mosambik antavat Euroopan komissiolle tiedoksi omat luettelonsa ja niiden mahdolliset
myöhemmät versiot track changes -toimintoa käyttämällä. EU antaa SACU:n sihteeristölle ja Mosambikin kauppa- ja
teollisuusministeriölle tiedoksi oman luettelonsa ja sen mahdolliset myöhemmät versiot track changes -toimintoa
käyttämällä. Tämän kohdan mukaisen tiedoksiannon jälkeen kumpikin osapuoli julkistaa nämä luettelot omia sisäisiä
menettelyjään noudattaen. Osapuolet julkistavat luettelot ja niihin mahdolliset tehdyt myöhemmät muutokset yhden (1)
kuukauden kuluessa tiedoksiannosta. Jos luettelot tai niiden myöhemmät versiot annetaan tiedoksi kumulaation
voimaantulon jälkeen, asianomaiset ainekset poistetaan kumulaation soveltamisalasta kuuden (6) kuukauden kuluttua
tiedoksiannon vastaanottamisesta.

18. Poiketen siitä, mitä 15 kohdan c alakohdassa sekä 16 kohdan a ja b alakohdassa määrätään, EU, SACU ja
Mosambik voivat poistaa mitä aineksia tahansa omista luetteloistaan. Kumulaatio luettelosta poistettujen ainesten kanssa
tulee voimaan, kun tarkistettu luettelo annetaan tiedoksi ja julkistetaan. Osapuolet julkistavat luettelot ja niihin
mahdollisesti tehdyt myöhemmät muutokset yhden (1) kuukauden kuluessa tiedoksiannosta.

19. Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan liitteessä IX lueteltuihin tuotteisiin vasta 1 päivästä lokakuuta
2015 alkaen.

5 artikla
Kumulaatio sellaisten ainesten osalta, joille myönnetään EU:ssa tulliton suosituimmuuskohtelu

1.
Ei-alkuperäaineksia, jotka tuodaan EU:hun tullitta yhteisen tullitariffin (2) mukaista suosituimmuustullijärjestelmän
sopimustullia soveltaen, pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksina, jos ne on sisällytetty
siellä tuotettuun tuotteeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan määräysten
soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niille tehty valmistus tai käsittely
ylittää tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot.
(1) Neuvoston päätös 2009/729/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009.
(2) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2658/87 liite I sekä sen muutokset ja
vastaavat säädökset.
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2.
EUR.1-tavaratodistuksissa (7 kohta) tai 1 kohdan mukaisesti annetuissa alkuperäilmoituksissa on oltava seuraava
maininta:
”Application of Article 5(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA”.
3.
EU antaa tämän sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetulle tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevälle
erityiskomitealle, jäljempänä ”komitea”, joka vuosi tiedoksi luettelon aineksista, joihin tämän artiklan määräyksiä
sovelletaan.
4.

Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota ei sovelleta aineksiin,

a) joista kannetaan EU:hun tuotaessa polkumyynti- tai tasoitustullit, kun ne ovat peräisin maasta, joihin kyseisiä
polkumyynti- tai tasoitustulleja sovelletaan (1);
b) jotka luokitellaan harmonoidun järjestelmän alanimikkeisiin tai EU:n yhteisen tullitariffin kahdeksannumeroisiin
nimikkeisiin, joista kannetaan tullia EU:n suosituimmuustullijärjestelmän sopimustullin mukaisesti.

6 artikla
Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäainesten osalta, joille myönnetään EU:hun tuotaessa
tulliton ja kiintiötön etuuskohtelu
1.

Rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista, sellaisten maiden ja alueiden alkuperäaineksia,

a) joihin sovelletaan yleisen tullietuusjärjestelmän vähiten kehittyneitä maita koskevaa erityistä menettelyä (2);
b) jotka voidaan tuoda EU:n markkinoille tullitta ja kiintiöttä yleisen tullietuusjärjestelmän yleisten määräysten
mukaisesti (3),
pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksina, jos ne on sisällytetty siellä tuotettuun
tuotteeseen, edellyttäen että niille tehty valmistus tai käsittely ylittää tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
toiminnot.
1.1 Asianomaisten maiden tai alueiden ainesten alkuperä määritetään EU:n sekä kyseisten maiden ja alueiden välisissä
etuuskohtelujärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen ja tämän pöytäkirjan 30 artiklan mukaisesti.
1.2 Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota ei sovelleta
a) aineksiin, joista kannetaan EU:hun tuotaessa polkumyynti- tai tasoitustulleja, kun ne ovat peräisin maasta, joihin
kyseisiä tulleja sovelletaan (4);
b) aineksiin, jotka luokitellaan harmonoidun järjestelmän alanimikkeisiin tai EU:n yhteisen tullitariffin kahdeksannu
meroisiin nimikkeisiin, joista kannetaan tullia 1 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti;
c) yhteisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 7 ja 12 artiklan sekä sen muutosten ja vastaavien säädösten
soveltamisalaan kuuluviin harmonoidun järjestelmän 3 ja 16 ryhmän tonnikalatuotteisiin;
d) aineksiin, jotka kuuluvat yhteisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 8, 22 ja 29 artiklan sekä sen muutosten ja
vastaavien säädösten soveltamisalaan.
(1) Tämän erityispoikkeuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan EU:n etuuskohteluun oikeuttamatonta alkuperää koskevia sääntöjä.
(2) Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 978/2012 17 ja 18 artikla.
(3) Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 978/2012 6 artikla; tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvat ainekset, jotka saadaan tuoda tullitta mainitun asetuksen
9–16 artiklassa säädetyssä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävässä erityisessä kannustusmenettelyssä, mutta ei mainitun
asetuksen 6 artiklan mukaisessa yleisessä järjestelyssä.
(4) Tämän erityispoikkeuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan EU:n etuuskohteluun oikeuttamatonta alkuperää koskevia sääntöjä.
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2.
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion pyynnöstä sellaisten maiden tai alueiden, joihin sovelletaan tullittoman
ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille antavia sopimuksia tai järjestelyjä, alkuperäaineksia voidaan pitää SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksina. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion on esitettävä pyyntö
EU:lle Euroopan komission kautta, joka tekee päätöksen pyynnöstä omia sisäisiä menettelyjään noudattaen.

Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niille tehty valmistus tai käsittely ylittää tämän
pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot.
2.1. Asianomaisten maiden tai alueiden ainesten alkuperä määritetään EU:n sekä kyseisten maiden ja alueiden välisissä
etuuskohtelusopimuksissa tai -järjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen ja tämän pöytäkirjan 30 artiklan
mukaisesti.
2.2. Tässä kohdassa määrättyä kumulaatiota ei sovelleta aineksiin,
a) jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään, eikä tuotteisiin, jotka luetellaan vuonna 1994 tehdyn
GATT/WTO-sopimuksen maataloussopimuksen liitteessä 1 olevassa 1 kohdan ii alakohdassa, jollei näitä aineksia
saa tuoda jonkin muun AKT-valtion ja EU:n välisen sopimuksen kuin talouskumppanuussopimuksen nojalla EU:
n markkinoille tulleitta ja kiintiöittä;
b) joista kannetaan EU:hun tuotaessa polkumyynti- tai tasoitustulleja, kun ne ovat peräisin maasta, joihin kyseisiä
polkumyynti- tai tasoitustulleja sovelletaan (1);
c) jotka luokitellaan harmonoidun järjestelmän alanimikkeisiin tai EU:n yhteisen tullitariffin kahdeksannumeroisiin
nimikkeisiin, joista kannetaan tullia tässä kohdassa määrättyjen sopimusten tai järjestelyjen mukaisesti.
3.
Sen estämättä, mitä 2.2 kohdan a alakohdassa määrätään, osapuolet voivat Afrikan yhdentymisen tukemiseksi
tarkastella, voidaanko 2.2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua Afrikan mantereen muusta osapuolesta kuin AKTosapuolesta peräisin olevaa ainesta käyttää 2 kohdassa määrätyssä kumulaatiossa.

4.
Edellä 3 kohdan määräys voidaan panna täytäntöön vain osapuolten välisestä sopimuksesta, jossa luetellaan muun
muassa sovellettavat edellytykset. Sitä sovelletaan aineksiin, jotka voidaan tuoda tullitta ja kiintiöttä EU:n markkinoille,
edellyttäen että kukin osapuoli soveltaa GATT 1994 -sopimuksen mukaista vapaakauppasopimusta kyseisen muun
osapuolen kuin AKT-osapuolen kanssa.

5.
EU antaa SACU:n sihteeristölle ja Mosambikin kauppa- ja teollisuusministeriölle vuosittain tiedoksi luettelon
aineksista ja maista, joihin 1 kohtaa sovelletaan. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot antavat Euroopan komissiolle
vuosittain tiedoksi ne maat, joihin 1 kohdan mukaista kumulaatiota on sovellettu.

6.

EUR.1-tavaratodistuksissa (7 kohta) tai alkuperäilmoituksissa on oltava seuraava maininta:

a) kun alkuperäilmoitus on annettu 1 kohdan mukaisesti: ”Application of Article 6(1) of Protocol 1 to EU-SADC EPA”.
b) kun alkuperäilmoitus on annettu 2 kohdan mukaisesti: ”Application of Article 6(2) of Protocol 1 to EU-SADC EPA”.
7.

Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa määrättyä kumulaatiota voidaan soveltaa ainoastaan, jos

a) kaikki alkuperän hankkimiseen osallistuneet maat ovat solmineet sopimuksen tai järjestelyn keskinäisestä
hallinnollisesta yhteistyöstä, jolla varmistetaan tämän artiklan moitteeton soveltaminen ja jossa viitataan
asianmukaisten alkuperäselvitysten käyttöön;
b) SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot antavat EU:lle Euroopan komission välityksellä tiedot muiden tässä
artiklassa tarkoitettujen maiden tai alueiden kanssa tehdyistä hallinnollista yhteistyötä koskevista sopimuksista.
Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja) päivämäärän, josta alkaen tässä artiklassa määrättyä
kumulaatiota voidaan soveltaa tarvittavat vaatimukset täyttäneiden tässä artiklassa mainittujen maiden tai alueiden
kanssa.
(1) Tämän erityispoikkeuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan EU:n etuuskohteluun oikeuttamatonta alkuperää koskevia sääntöjä.

16.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/1933

7 artikla
Kokonaan tuotetut tuotteet
1.

Seuraavia tuotteita pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alueella kokonaan tuotettuina:

a) niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;
b) siellä korjatut hedelmä- ja vihannestuotteet;
c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;
d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;
e) siellä syntyneistä ja kasvatetuista teurastetuista eläimistä saadut tuotteet;
f) i) siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;
ii) maataloustuotteet, kun kalat, äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat ovat syntyneet tai
kasvatettu siellä munista, toukista tai kalanpoikasista;
g) EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyytämät merikalastus
tuotteet ja muut niiden merestä saamat tuotteet;
h) niiden tehdasaluksilla ainoastaan g alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;
i) siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen
pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat;
j) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;
k) niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos niillä on
yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia;
l) siellä yksinomaan a–k alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.
2.
Edellä 1 kohdan g ja h alakohdassa käytettyjä ilmaisuja ”niiden alukset” ja ”niiden tehdasalukset” sovelletaan
ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin,
a) jotka on merkitty EU:n jäsenvaltion tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alusrekisteriin;
b) jotka purjehtivat EU:n jäsenvaltion tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion lipun alla;
c) jotka täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:
i) ne ovat vähintään puoliksi EU:n jäsenvaltion tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion kansalaisten
omistamia; tai
ii) ne ovat sellaisten yritysten omistamia, joiden kotipaikka tai päätoimipaikka on EU:n jäsenvaltiossa tai SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltiossa; ja jotka ovat vähintään puoliksi EU:n jäsenvaltion tai SADC:n talouskumppa
nuussopimusvaltion, kyseisen valtion julkisten elinten tai kansalaisten omistamia.
3. a) Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, EU tunnustaa Namibian ilmoituksesta, että Namibian, muun SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n kansalaisten ilman miehistöä rahtaamia tai liisaamia aluksia kohdellaan
sen yksinomaisella talousvyöhykkeellä kalastukseen käytettävinä ”niiden aluksina” ja aluksella olevia kaloja
pidetään alkuperätuotteina, edellyttäen että tätä kohtaa sovellettaessa
i)

ilman miehistöä rahdattu tai liisattu alus purjehtii Namibian, EU:n jäsenvaltion tai SADC:n talouskumppa
nuussopimusvaltion lipun alla koko rahtauksen tai liisauksen ajan;

ii)

kiintiöt perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja neuvoa-antavan meriluonnonva
raneuvoston ohjeisiin;
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iii) kalastusoikeuden haltijat ovat Namibian kansalaisia taikka Namibian tosiasiallisessa valvonnassa olevia
Namibiassa rekisteröityjä elimiä tai Namibian tosiasiallisessa valvonnassa olevia yhteisyrityksiä;
iv)

käytössä on järjestelmä, jossa Euroopan komissiolle ilmoitetaan kaikki 3 kohdan a alakohdan mukaiset
kalastusalukset ja saaliit;

v)

velvoite raportoida asiaankuuluville alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille on pantu täytäntöön siinä määrin
kuin tätä edellytetään näiden järjestöjen asiaankuuluvissa välineissä;

vi)

kalastuksentarkkailijat valvovat kaikkea kaupallista kalastusta;

vii) saaliit puretaan Namibian satamassa tai asetetaan tulliviranomaisten valvontaan lukumäärän laskemiseksi ja
saaliin tarkastamiseksi;
viii) saaliit käsitellään Namibian maaperällä sijaitsevassa laitoksessa tai 2 kohdassa määritellyllä Namibian
tehdasaluksella taikka 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tehdasaluksella, jos asiaankuuluva kalastustoiminta
tapahtuu asianomaisella rahdatulla tai liisatulla tehdasaluksella ja vähintään puolet miehistöstä on Namibian
kansalaisia;
ix) Namibian vesiä valvotaan jatkuvasti luvattoman kalastustoiminnan varalta;
x)

kaikkien kalastusalusten liikkeitä valvotaan satelliittitekniikalla (alusten satelliittiseurantajärjestelmä) ja
kaikkien saaliiden maantieteellinen pyyntipaikka on tiedossa;

xi) EU:hun suuntautuva Namibian vienti on laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatonta kalastusta koskevan EU:
n lainsäädännön mukainen.
b) Jotta 3 kohdan a alakohdan määräyksiä voitaisiin soveltaa, Namibia toimittaa kaksi (2) kuukautta ennen
kalastuskauden alkamista kertomuksen 3 kohdan a alakohdan soveltamisesta ja ilmoittaa Euroopan komissiolle ne
alukset, jotka harjoittavat 3 kohdan mukaista kalastusta kyseisellä kalastuskaudella. Jos Namibia toimittaa kaksi
(2) kuukautta ennen kalastuskauden alkamista täydellisen kertomuksen 3 kohdan a alakohdan soveltamisesta ja
ilmoittaa edellä mainitut alukset, Euroopan komissio julkistaa ennen kyseisen kalastuskauden alkamista Namibian
ilmoittamia aluksia koskevat tiedot ja päivämäärän, josta alkaen 3 kohdan a alakohtaa sovelletaan kyseisiin
aluksiin.
c) Namibia ilmoittaa komitealle kalastustoimintaa koskevaan lainsäädäntöönsä tekemistä muutoksista ja sen,
täyttyvätkö 3 kohdan a alakohdan soveltamisedellytykset lainsäädännön muuttamisen jälkeen.
d) Edellä olevaa 3 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos Euroopan komissiolle ei anneta 3 kohdan b alakohdan
mukaisesti ilmoitusta tai jos komitealle ei anneta 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitusta.
e) Jos 3 kohdan a alakohdan mukaista kalastustoimintaa harjoittavien alusten lukumäärää pidetään poikkeuksellisen
korkeana edellisiin vuosiin verrattuna, Euroopan komissio voi ottaa asian esille komiteassa tilanteen korjaamiseksi
asianmukaisella tavalla.
f) Kumpi osapuoli tahansa voi saattaa 3 kohdan a–e alakohdan soveltamista koskevat asiat yhteisneuvoston
käsiteltäviksi, jos komitea ei pääse tyydyttävään ratkaisuun näiden määräysten soveltamisesta. Kun 3 kohdan
a–e alakohdan soveltamista koskeva asia on saatettu yhteisneuvoston käsiteltäväksi, yhteisneuvosto tekee
päätöksen sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluessa. Jos yhteisneuvosto ei pysty tekemään päätöstä
sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluessa, 3 kohdassa määrätyn poikkeuksen soveltaminen keskeytetään
siihen saakka, kun asiasta on päästy sopuun. Osapuoli voi myös päättää saattaa asian tämän sopimuksen III osassa
määrättyyn riitojenratkaisumenettelyyn, jos yhteistyöneuvostossa ei päästä tyydyttävään ratkaisuun.

8 artikla
Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet
1.
Tämän pöytäkirjan 2 artiklaa sovellettaessa tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, pidetään riittävästi
valmistettuina tai käsiteltyinä, jos liitteessä II määrätyt edellytykset täyttyvät.
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2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, liitteessä II a lueteltuja tuotteita voidaan pitää riittävästi valmistettuina
tai käsiteltyinä tämän pöytäkirjan 2 artiklaa sovellettaessa, jos kyseisessä liitteessä määrätyt edellytykset täyttyvät.
3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien tämän sopimuksen soveltamisalaan
kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on tehtävä valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä
sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Näin ollen jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman siten, että se täyttää
joko liitteessä II tai II a määrätyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta
koskevia edellytyksiä, johon se on sisällytetty, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta
huomioon.
4.
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, ei-alkuperäaineksia, joita liitteessä II ja II a määrättyjen edellytysten
mukaan ei saisi käyttää tietyn tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos
a) niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta;
b) mitään niistä prosenttimääristä, jotka liitteissä II ja II a annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tätä
kohtaa sovellettaessa.
5.

Edellä 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään.

6.

Edellä 1–5 kohdan määräyksiä sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 9 artiklassa toisin määrätä.

9 artikla
Riittämätön valmistus tai käsittely
1.
Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä,
täyttyvätkö tämän pöytäkirjan 8 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:
a) toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana;
b) kollien jakaminen ja yhdistäminen;
c) pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;
d) tekstiilien silitys tai prässäys;
e) yksinkertainen maalaus ja kiillotus;
f)

viljan ja riisin esikuorinta, valkaisu osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

g) sokerin värjäys tai sokeripalojen muodostus; kidesokerin hienontaminen osittain tai kokonaan;
h) hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;
i)

teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j)

seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus; (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi);

k) yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen
ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;
l)

merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai
niiden pakkauksiin;

m) erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen, myös yksinkertainen veden lisääminen tai tuotteiden
laimentaminen;
n) sokerin sekoittaminen muiden ainesten kanssa;
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o) osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;
p) tuotteiden dehydratointi tai denaturointi;
q) kahden tai useamman a–p alakohdassa eritellyn toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;
r) eläinten teurastus.
2.
Kaikki tietylle tuotteelle joko EU:ssa tai SADC:n talouskumppanuusvaltioissa suoritetut toiminnot on otettava
kokonaisuutena huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle tehtyä valmistusta tai käsittelyä 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

10 artikla
Kelpuuttamisen yksikkö
1.
Kelpuuttamisen yksikkö tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä
määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.
Tästä seuraa, että:
a) kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan
nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;
b) kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän
nimikkeeseen, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.
2.
Jos harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 5 mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana
luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

11 artikla
Tarvikkeet, varaosat ja työkalut
Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka
kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen
hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon
kanssa yhden kokonaisuuden.

12 artikla
Sarjat
Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan
kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on
kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan
noudettuna-hinnasta.

13 artikla
Neutraalit tekijät
Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen määrittää seuraavien tuotteen valmistuksessa mahdollisesti
käytettyjen tuotteiden alkuperää:
a) energia ja polttoaineet;
b) laitokset ja laitteistot;
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c) koneet ja työkalut;
d) tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III OSASTO
ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

14 artikla
Alueperiaate
1.
Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltiossa tai EU:ssa, jollei tämän pöytäkirjan 3, 4, 5 ja 6 artiklassa ja tämän artiklan
3 kohdassa toisin määrätä.
2.
Jos SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta tai EU:sta johonkin muuhun maahan viedyt alkuperätavarat
palautetaan, niitä on, jollei tämän pöytäkirjan 3, 4, 5 ja 6 artiklasta muuta johdu, pidettävä ei-alkuperätavaroina, jollei
tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että
a) palautettavat tavarat ovat samoja kuin viedyt tavarat; ja
b) niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia
toimintoja.
3.
EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden ulkopuolella tehty valmistus tai käsittely EU:sta tai SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioista viedyille ja niihin jälleentuoduille aineksille ei vaikuta alkuperäaseman saamiseen
II osastossa määrätyillä edellytyksillä, jos
a) kyseiset ainekset ovat EU:ssa tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa kokonaan tuotettuja tai niille ennen
vientiä tehty valmistettu tai käsitelty ylittää tämän pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitetut toiminnot; ja
b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että
i) jälleentuodut tavarat on saatu vietyjä aineksia valmistamalla ja käsittelemällä; ja
ii) EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion ulkopuolella tämän artiklan määräyksiä soveltamalla yhteensä
saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen, jolle alkuperäasemaa vaaditaan,
noudettuna-hinnasta.
4.
Sovellettaessa 3 kohdan määräyksiä II osastossa määrättyjä edellytyksiä alkuperäaseman saamiselle ei sovelleta EU:n
tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion ulkopuolella tehtyyn valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin silloin, kun
valmiin tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi sovelletaan liitteessä II tai liitteessä II a olevan luettelon mukaista
sääntöä, jossa määrätään kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo, asianomaisen osapuolen alueella
käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan määräysten mukaisesti EU:n tai SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltion ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys yhteen laskettuina eivät saa ylittää mainittua
prosenttimäärää.
5.
Sovellettaessa 3 ja 4 kohdan määräyksiä ”yhteensä saavutettu arvonlisäys” tarkoittaa kaikkia EU:n tai SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltion ulkopuolella syntyneitä kustannuksia, mukaan lukien siellä käytettyjen ainesten arvo.
6.
Edellä 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä liitteessä II tai II a olevassa luettelossa
mainittuja edellytyksiä tai joita voidaan pitää riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä vain soveltamalla tämän pöytäkirjan
8 artiklan 4 kohdassa määrättyä yleistä poikkeusta.
7.

Edellä 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään.

8.
Tämän artiklan määräysten mukainen valmistus tai käsittely EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion
ulkopuolella tapahtuu ulkoisessa jalostusmenettelyssä tai sen kaltaisessa järjestelmässä.
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15 artikla
Muuttumattomuus

1.
Osapuolessa kulutukseen luovutettujen tuotteiden on oltava samat kuin toisesta osapuolesta viedyt tuotteet, jonka
alkuperätuotteita niiden katsotaan olevan. Niitä ei saa olla muutettu tai jalostettu millään tavalla eikä niille saa olla ennen
kulutukseen luovuttamista suoritettu mitään muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimintoja eikä muita
toimintoja kuin merkkien, etikettien, sinettien tai mahdollisen asiakirja-aineiston lisääminen tai kiinnittäminen, jolla
varmistetaan tuojaosapuolen omien erityisvaatimusten noudattaminen.

2.

Tuotteet tai lähetykset voidaan varastoida, jos ne pysyvät tullivalvonnassa kauttakulkumaassa (-maissa).

3.
Rajoittamatta V osaston määräysten soveltamista viejä voi jakaa lähetykset osalähetyksiksi tai tämä voidaan tehdä
viejän vastuulla, jos lähetykset pysyvät tullivalvonnassa kauttakulkumaassa (-maissa).

4.
Edellä 1–3 kohdan noudattamista pidetään riittävänä, jollei tulliviranomaisilla ole aihetta toisin epäillä; tällaisissa
tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa antamaan täydentäviä todisteita, jollainen voi olla esimerkiksi
konossementin kaltainen sopimusperusteinen kuljetusasiakirja tai pakkauksen merkintöihin tai numeroihin perustuva
konkreettinen todiste taikka jokin muu itse tavaroihin liittyvä todiste.

16 artikla
Kirjanpidollinen erottelu

1.
Jos keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten erillisvarastointi aiheuttaa huomattavia
kustannuksia tai merkittäviä vaikeuksia, tulliviranomaiset voivat asianomaisten kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan käyttää
niin kutsuttua ”kirjanpidollisen erottelun” menetelmää, jäljempänä ”menetelmä”, kyseisten varastojen hallinnoimiseksi.

2.
Menetelmällä on varmistettava, että tuotettujen tuotteiden, joita voidaan pitää SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltion tai EU:n alkuperätuotteina, lukumäärä on minä hetkenä tahansa sama kuin jos varastot olisivat olleet
fyysisesti erillään.

3.

Tulliviranomaiset voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitetun luvan asianmukaisina pitämillään edellytyksillä.

4.
Menetelmää on sovellettava ja sen soveltaminen dokumentoitava siinä maassa sovellettavien yleisesti hyväksyttyjen
kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, jossa tuote oli valmistettu.

5.
Menetelmän luvanhaltija voi tapauksen mukaan antaa tai hakea alkuperäselvityksiä tuotemäärälle, jonka voidaan
katsoa muodostuvan alkuperätuotteista. Luvanhaltijan on tulliviranomaisten pyynnöstä annettava selvitys siitä, kuinka
määriä on hallinnoitu.

6.
Tulliviranomaisten on valvottava luvan käyttöä, ja ne voivat milloin tahansa peruuttaa sen, jos luvanhaltija käyttää
lupaa sääntöjenvastaisesti tai ei täytä jotain muuta tässä pöytäkirjassa määrättyä edellytystä.

7.
Edellä 1 kohtaa sovellettaessa keskenään korvattavissa olevilla aineksilla tarkoitetaan saman lajin ja saman
kauppalaadun aineksia, joiden tekniset ja fyysiset ominaisuudet ovat samat ja joita ei voida erottaa toisistaan niiden
alkuperän määrittämiseksi.
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17 artikla
Sokerilähetykset
Lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömän, jatkojalostukseen tarkoitetun harmonoidun järjestelmän alanimikkeiden
1701.12, 1701.13 ja 1701.14 raakasokerin osapuolten alueiden välillä meritse tapahtuvat lähetykset, jotka ovat eri
alkuperää, on sallittava ilman tarvetta pitää sokeria erillisissä varastoissa. On varmistettava, että tällaisen sokerin, jota
voidaan pitää alkuperätuotteena, määrä on sama kuin määrä, joka olisi ilmoitettu tuontiin, jos sokeri olisi pidetty
erillisissä varastoissa. Viimeisen lastaussataman olisi sijaittava AKT:n talouskumppanuussopimusvaltiossa.

18 artikla
Näyttelyt
1.
Muussa kuin tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa tarkoitetussa maassa tai muulla kuin tämän pöytäkirjan 4 ja
6 artiklassa tarkoitetulla alueella pidettävään näyttelyyn lähetettäville alkuperätuotteille, joiden kanssa kumulaatio on
mahdollinen ja jotka myydään näyttelyn jälkeen EU:hun tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon tuotaviksi,
myönnetään tuonnissa tämän sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla
osoitetaan, että
a) viejä on lähettänyt nämä tuotteet SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta tai EU:sta maahan, jossa näyttely
pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;
b) kyseinen viejä on myynyt tai luovuttanut tuotteet SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tai EU:ssa olevalle
vastaanottajalle;
c) tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten; ja
d) sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin kyseisessä näyttelyssä
esittelyyn.
2.
Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava IV osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla
tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen
lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.
3.
Edellä 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin
tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa
ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV OSASTO
ALKUPERÄSELVITYS

19 artikla
Yleiset vaatimukset
1.
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteet saavat EU:hun tuotaessa ja EU:n alkuperätuotteet
saavat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos niistä
esitetään joko
a) tämän pöytäkirjan 24 artiklan 1 kohdassa mainituissa tapauksissa ilmoitus, jäljempänä ”alkuperäilmoitus”, jonka viejä
antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on
riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi. Alkuperäilmoituksen teksti on liitteessä IV; tai
b) liitteessä III olevan mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus.
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2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan mukaiset alkuperätuotteet saavat tämän pöytäkirjan
29 artiklassa eritellyissä tapauksissa tämän sopimuksen mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä
tarkoitetuista asiakirjoista.

3.
Tämän osaston määräysten soveltamiseksi viejät pyrkivät käyttämään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille
ja EU:lle yhteistä kieltä.

20 artikla
EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1.
Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän
vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2.
Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää sekä EUR.1-tavaratodistuksen että hakemuslomakkeen,
joiden mallita ovat liitteessä III. Nämä lomakkeet täytetään tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti. Jos ne täytetään
käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä
väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja
täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3.
EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis esittämään milloin tahansa sen viejämaan tulliviranomais
ten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden
alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4.
EU:n jäsenvaltion tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen,
jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää EU:n, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai jonkin muun tämän pöytäkirjan
4 artiklassa tarkoitetun maan tai alueen alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

5.
Tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden
alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä varten niillä on oikeus
vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia. Tavaratodistuksen
antavien tulliviranomaisten on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Niiden
on erityisesti tarkastettava, että tavaran kuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä
vilpillisiä lisäyksiä.

6.

EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

7.
Tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti
tapahtunut tai varmistunut.

21 artikla
Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1.
Sen estämättä, mitä tämän pöytäkirjan 20 artiklan 7 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuk
sellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos
a) sitä ei ollut annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi; tai
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b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa
hyväksytty teknisistä syistä.
2.
Sovellettaessa 1 kohtaa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden
vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3.
Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa
annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4.

Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:
”ISSUED RETROSPECTIVELY”
tai seuraava portugalinkielinen merkintä:
”EMITIDO A POSTERIORI”.

5.

Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen 7 kohtaan.

22 artikla
EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1.
Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tullivirano
maisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2.

Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:
”DUPLICATE”
tai seuraava portugalinkielinen merkintä:
”SEGUNDA VIA”.

3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään kaksoiskappaleena annetun EUR.1-tavaratodistuksen 7 kohtaan.

4.
Kaksoiskappale, jossa on oltava alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivämäärä, on voimassa kyseisestä
päivästä alkaen.

23 artikla
EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen
perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tai EU:ssa tullitoimipaikan valvontaan,
alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella kaikkien näiden
tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioihin tai EU:hun. Korvaavan
EUR.1-tavaratodistuksen tai -tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan, ja vahvistaa
se tulliviranomainen, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.
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24 artikla
Alkuperäilmoituksen laatimisedellytykset

1.

Tämän pöytäkirjan 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun alkuperäilmoituksen voi laatia

a) tämän pöytäkirjan 25 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä; tai
b) kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle lähetykselle, joka sisältää yhteensä enintään 6 000
euron arvosta alkuperätuotteita.
2.
Alkuperäilmoitus voidaan laatia, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion, EU:
n tai jonkin muun 4 artiklassa tarkoitetun maan tai alueen alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut
vaatimukset.

3.
Alkuperäilmoituksen laativan viejän on oltava valmis esittämään milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten
pyynnöstä kaikki asianmukaiset asiakirjat, joilla todistetaan asianomaisten tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan
muiden vaatimusten täyttyminen.

4.
Viejä laatii alkuperäilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun,
lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan tämän pöytäkirjan liitteessä IV olevan tekstin mukaisen
ilmoituksen käyttäen yhtä kyseisessä liitteessä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön
mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5.
Alkuperäilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Tämän pöytäkirjan 25 artiklassa
tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan
tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta alkuperäilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa,
täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

6.
Viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se
esitetään tuojamaassa viimeistään kahden (2) vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu.

25 artikla
Valtuutettu viejä

1.
Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka harjoittaa tämän sopimuksen kaupallista
yhteistyötä koskevien määräysten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia alkuperäil
moituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten
tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä pöytäkirjassa asetettujen vaatimusten täyttymisen
tarkastamiseksi.

2.
Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisena pitämänsä
edellytykset.

3.

Tulliviranomaisten on annettava valtuutetulle viejälle tullin lupanumero, joka on merkittävä alkuperäilmoitukseen.

4.

Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.
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5.
Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei
enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka muutoin käyttää lupaa
väärin.

26 artikla
Alkuperäselvityksen voimassaolo
1.
Alkuperäselvitys on voimassa kymmenen (10) kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on
esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.
2.
Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa eritellyn esittämismääräajan päätyttyä,
voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan
päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
3.
Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on
esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

27 artikla
Alkuperäselvityksen esittäminen
Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
Mainitut viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen, ja ne voivat lisäksi vaatia, että tuonti-ilmoitusta
täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät tämän sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

28 artikla
Tuonti osalähetyksinä
Jos harmonoidun järjestelmän XVI tai XVII jaksoon taikka nimikkeeseen 7308 tai 9406 kuuluvat, harmonoidun
järjestelmän 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa tarkoitetut osiin puretut tai kokoamattomat tuotteet tuodaan
osalähetyksinä tuojan pyynnöstä ja tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään
tällaisista tuotteista yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

29 artikla
Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä
1.
Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin
matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan,
jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja
kun ei ole syytä epäillä tällaisen ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan
tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.
2.
Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa
mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.
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3.
Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla yli 500 euroa pikkulähetysten osalta eikä yli 1 200 euroa
matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

30 artikla
Kumulaatiota koskeva tiedotusmenettely
1.
Sovellettaessa tämän pöytäkirjan 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklan 2 ja 3 kohtaa SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltiosta, EU:sta, muusta AKT:n talouskumppanuussopimusvaltiosta tai MMA:sta tulevien ainesten tämän
pöytäkirjan mukainen alkuperäasema todistetaan EUR.1-tavaratodistuksella, alkuperäilmoituksella tai tämän pöytäkirjan
liitteessä V A olevan mallin mukaisella tavarantoimittajan ilmoituksella, jonka viejä antaa siinä valtiossa tai sillä alueella,
josta ainekset tulivat, tai EU:ssa, jos ainekset tulivat sieltä. Kun tämän pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan,
alkuperäasemaa koskeva todiste annetaan A-lomakkeella tai alkuperävakuutuksella.
2.
Sovellettaessa tämän pöytäkirjan 3 artiklan 4 ja 5 kohtaa sekä 4 artiklan 6 ja 7 kohtaa SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltiossa, EU:ssa, muussa AKT:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tai MMA:ssa tehtävä valmistus tai käsittely
todistetaan tavarantoimittajan ilmoituksella, jonka malli on liitteessä V B ja jonka viejä antaa siinä valtiossa tai sillä
alueella, josta ainekset tulivat, tai EU:ssa, jos ainekset tulivat sieltä. Tavarantoimittajan on laadittava erillinen tavarantoi
mittajan ilmoitus jokaisen tavaralähetyksen osalta lähetystä koskevassa kauppalaskussa tai sen liitteessä taikka
lähetysluettelossa tai muussa lähetystä koskevassa kaupallisessa asiakirjassa, jossa asianomaisten ainesten kuvaus on
riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi.
3.
Jos jokin tavarantoimittaja toimittaa tavaroita säännöllisesti sellaiselle asiakkaalle, jonka aseman oletetaan pysyvän
huomattavan pitkän ajan muuttumattomana etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäsääntöjen osalta, hankkija voi antaa
tällaisten tavaroiden myöhemmistä lähetyksistä vain yhden ilmoituksen, jäljempänä ”tavarantoimittajan pitkäaikais
ilmoitus”, edellyttäen että kyseisen ilmoituksen myöntämistä koskevat tosiseikat tai olosuhteet eivät muutu. Tavarantoi
mittajan pitkäaikaisilmoitus voidaan antaa enintään yhdeksi vuodeksi ilmoituksen antamispäivästä.
4.
Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus voidaan antaa siten, että sillä on takautuva vaikutus. Tällaisessa tapauksessa
se saa olla voimassa enintään yhden vuoden sen voimaantulopäivästä. On kuitenkin tunnustettava, että tulliviranomaisilla
on oikeus kumota tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus, jos olosuhteet muuttuvat tai jos annetut tiedot ovat vääriä tai
virheellisiä.
5.
Tavarantoimittajan on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi, kun tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus ei enää ole
voimassa toimitettavien tavaroiden osalta.
6.

Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan laatia valmiille lomakkeelle.

7.
Tavarantoimittajan ilmoituksissa on oltava tavarantoimittajan käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Kun
alkuperäilmoitus ja tavarantoimittajan ilmoitus laaditaan sähköisellä tietojenkäsittelymenetelmällä, tavarantoimittajan
ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä allekirjoittaa käsin, jos toimittajayrityksessä asiasta vastaava työntekijä
voidaan tunnistaa tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla siinä valtiossa, jossa tavarantoimittajan ilmoitus on laadittu.
Mainitut tulliviranomaiset voivat vahvistaa edellytykset tämän kohdan soveltamiselle.
8.
Tavarantoimittajan ilmoitukset on esitettävä toimivaltaisille tulliviranomaisille viejävaltiossa, jota on pyydetty
antamaan EUR.1-tavaratodistus.
9.
Tavarantoimittajan, joka laatii ilmoituksen, on oltava valmis esittämään milloin tahansa sen maan tulliviranomais
ten pyynnöstä, jossa ilmoitus laaditaan, kaikki asianmukaiset asiakirjat, joilla ilmoituksessa annetut tiedot todistetaan
oikeiksi.
10. Ennen tämän pöytäkirjan voimaantulopäivää neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan
26 artiklan mukaisesti laaditut tavarantoimittajan ilmoitukset ja annetut tiedotustodistukset pysyvät voimassa
kahdentoista (12) kuukauden pituisen siirtymäkauden ajan.
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31 artikla
Todistusasiakirjat

Tämän pöytäkirjan 20 artiklan 3 kohdassa ja 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä,
että EUR.1-tavaratodistuksessa tai alkuperäilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltion, EU:n tai jonkin muun tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa tarkoitetun maan tai alueen alkuperätuotteina
ja että ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:
a) esimerkiksi viejän tai tavarantoimittajan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka
tämä on tehnyt asianomaisten tavaroiden tuottamiseksi;
b) asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai
laadittu SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa, EU:ssa tai jossakin muussa tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa
tarkoitetussa maassa tai alueella, jossa näitä asiakirjoja käytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
c) asiakirjat, joilla osoitetaan ainesten valmistus tai käsittely SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa, EU:ssa tai
jossakin muussa tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa tarkoitetussa maassa tai alueella ja jotka on annettu tai laadittu
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa, EU:ssa tai jossakin muussa tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa
tarkoitetussa maassa tai alueella, jossa näitä asiakirjoja käytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
d) EUR.1-tavaratodistukset tai alkuperäilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten
alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa, EU:ssa tai jossakin
muussa 4 artiklassa tarkoitetussa maassa tai alueella tämän pöytäkirjan mukaisesti.

32 artikla
Alkuperäselvityksen ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1.
Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä tämän pöytäkirjan 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
asiakirjat vähintään kolme (3) vuotta.

2.
Viejän, joka laatii alkuperäilmoituksen, on säilytettävä tämän alkuperäilmoituksen jäljennös ja tämän pöytäkirjan
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme (3) vuotta.

3.
Tavarantoimittajan, joka laatii tavarantoimittajan ilmoituksen, on säilytettävä ilmoituksen jäljennös ja
kauppalaskun, lähetysluettelon tai muun kaupallisen asiakirjan, jonka liitteenä ilmoitus on, jäljennökset sekä tämän
pöytäkirjan 30 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme (3) vuotta.

4.
Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä tämän pöytäkirjan 20 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme (3) vuotta.

5.
Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja alkuperäilmoitukset
vähintään kolme (3) vuotta.

33 artikla
Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.
Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoi
mipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos
asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.
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2.
Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet, kuten lyöntivirheet, eivät saa johtaa kyseisen asiakirjan
hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä asiakirjassa annettujen tietojen
oikeellisuutta.

34 artikla
Euroina ilmaistavat määrät
1.
Tämän pöytäkirjan 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 29 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamiseksi
tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot tai EU:
n jäsenvaltiot vahvistavat euroina ilmaistuja määriä vastaavat määrät vuosittain omana kansallisena valuuttanaan.
2.
Lähetykseen sovelletaan tämän pöytäkirjan 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 29 artiklan 3 kohdan määräyksiä
sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu, asianomaisen maan vahvistaman määrän mukaisesti.
3.
Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistavien määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana
euron lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssin mukaisesti. Nämä määrät on annettava tiedoksi Euroopan komissiolle
viimeistään 15 päivänä lokakuuta, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta. Euroopan komissio
ilmoittaa asiaankuuluvat määrät kaikille asianomaisille maille.
4.
Maa voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen
kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä saa poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä
enintään viisi prosenttia. Maa voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon
muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ennen
mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa alle 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana
ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.
5.
Komitea tarkastelee uudelleen euroina ilmaistuja määriä EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion
pyynnöstä. Tätä uudelleentarkastelua tehdessään komissio harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen
reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

V OSASTO
HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

35 artikla
Hallinnolliset edellytykset tässä sopimuksessa määrättyjen etuuksien soveltamiseksi tuotteisiin
1.
Tuotteisiin, jotka ovat tämän pöytäkirjan mukaisesti SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperä
tuotteita, sovelletaan tullille tehtävän tuonti-ilmoituksen hetkellä sopimuksen mukaisia etuuksia vain sillä edellytyksellä,
että tuotteet vietiin sinä päivänä tai sen päivän jälkeen, jona viejämaa ryhtyi noudattamaan 2 kohdan määräyksiä.
2.

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot ja EU sitoutuvat ottamaan käyttöön

a) tarvittavat kansalliset ja alueelliset järjestelyt tässä pöytäkirjassa määrättyjen sääntöjen ja menettelyjen
täytäntöönpanoa ja soveltamista varten, tarvittaessa myös tämän pöytäkirjan 3, 4 ja 6 artiklan soveltamiseksi
tarvittavat järjestelyt;
b) tuotteiden alkuperän ja tässä pöytäkirjassa määrättyjen muiden ehtojen noudattamisen asianmukaista hallintoa ja
valvontaa varten tarvittavat hallinnolliset rakenteet ja järjestelmät.
Ne antavat tämän pöytäkirjan 36 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.
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36 artikla
Tulliviranomaisten antama ilmoitus

1.
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot ja EU toimittavat toisilleen Euroopan komission välityksellä niiden tulli
viranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1-tavaratodistusten ja alkuperäilmoitusten tai tavarantoimittajan ilmoitusten
antamisesta ja tarkastamisesta, sekä tullitoimipaikkojensa näiden todistusten antamiseen käyttämien leimasinten
leimanäytteet. EUR.1-tavaratodistukset ja alkuperäilmoitukset tai tavarantoimittajan ilmoitukset hyväksytään
etuuskohtelun soveltamista varten siitä päivästä, jona Euroopan komissio, SACUn sihteeristö ja Mosambikin kauppa- ja
teollisuusministeriö vastaanottavat kyseiset tiedot.

2.
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot ja EU ilmoittavat toisilleen viipymättä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen
muutoksista.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset toimivat asianomaisen valtion alaisuudessa. Valvonnasta ja tarkastuksista
vastaavat viranomaiset ovat asianomaisen valtion viranomaisia.

37 artikla
Keskinäinen avunanto

1.
Sen varmistamiseksi, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan oikein, EU ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot
avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä tarkastaessaan EUR.1-tavaratodistusten, alkuperäilmoitusten
ja tavarantoimittajan ilmoitusten aitoutta sekä näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

2.
Viranomaiset, joilta apua pyydetään, toimittavat tarvittavat tiedot niistä olosuhteista, joissa tuote on valmistettu, ja
ilmoittavat erityisesti, millä edellytyksillä alkuperäsääntöjä on noudatettu SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa,
EU:ssa sekä tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa tarkoitetuissa asianomaisissa muissa valtioissa.

38 artikla
Alkuperäselvityksen tarkastaminen

1.
Alkuperäselvityksen jälkitarkastus tehdään riskiarvioinnin perusteella ja pistokokein tai aina kun tuojamaan
tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, asianomaisten tuotteiden alkuperäasemaa
tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2.
Sovellettaessa 1 kohdan määräyksiä tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, alkuperäilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät
tarvittaessa syyt jälkitarkastuspyyntöön. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden
perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.
Tarkastuksen tekevät viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa
viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia.

4.
Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä asianomaisille tuotteille siihen asti,
kun tarkastuksen tulokset on saatu, tuojalle on tarjottava tuotteiden luovuttamista, jos tarpeellisiksi katsotut
varotoimenpiteet toteutetaan.
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5.
Tämän tarkastuksen tulokset on ilmoitettava tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille mahdollisimman pian.
Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltion, EU:n tai jonkin muun tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa tarkoitetun maan alkuperä
tuotteina ja täyttävätkö ne tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

6.
Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön
päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai
mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, paitsi kun
kyseessä ovat poikkeukselliset olosuhteet.

7.
Jos tarkastusmenettely tai muut käytettävissä olevat tiedot näyttävät osoittavan, että tämän pöytäkirjan määräyksiä
rikotaan, viejämaa tekee omasta aloitteestaan tai tuojamaan pyynnöstä tarvittavat tutkimukset tai toteuttaa toimenpiteet
tällaisten tutkimusten suorittamiseksi asianmukaista kiireellisyyttä noudattaen, jotta tällaiset rikkomukset voidaan todeta
ja estää; tätä tarkoitusta varten asianomainen viejämaa voi pyytää tuojamaata osallistumaan näihin tarkastuksiin.

39 artikla
Tavarantoimittajan ilmoitusten tarkastaminen

1.
Tavarantoimittajan ilmoitusten tarkastus tehdään riskiarvioinnin perusteella ja pistokokein tai aina kun sen maan
tulliviranomaisilla, jossa nämä ilmoitukset on otettu huomioon EUR.1-tavaratodistusta annettaessa tai alkuperäilmoitusta
laadittaessa, on perusteltua aihetta epäillä asiakirjan aitoutta tai siinä annettujen tietojen oikeellisuutta.

2.
Tulliviranomaiset, joille tavarantoimittajan ilmoitus esitetään, voivat pyytää sen valtion tulliviranomaisia, jossa
ilmoitus on laadittu, antamaan liitteessä VI olevan mallin mukaisen tiedotustodistuksen. Vaihtoehtoisesti tulliviranomai
set, joille tavarantoimittajan ilmoitus esitetään, voivat pyytää viejää esittämään sen valtion tulliviranomaisten antaman
tiedotustodistuksen, jossa ilmoitus on laadittu. Tiedotustodistuksen antaneen toimipaikan on säilytettävä todistuksen
jäljennös vähintään kolme (3) vuotta.

3.
Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille mahdollisimman pian. Tuloksista on
käytävä selvästi ilmi, ovatko tavarantoimittajan ilmoituksessa olevat tiedot oikeat, ja niiden perusteella tulliviranomaisten
on voitava määritellä, voidaanko, ja missä määrin, kyseinen tavarantoimittajan ilmoitus ottaa huomioon EUR.1-tavarato
distusta annettaessa tai alkuperäilmoitusta laadittaessa.

4.
Tarkastuksen tekevät sen maan tulliviranomaiset, jossa tavarantoimittajan ilmoitus on laadittu. Tätä varten niillä on
oikeus vaatia todistusaineistoa tai tarkastaa hankkijan tilejä tai tehdä muita tarkastuksia, jotka ne katsovat tarpeellisiksi
tavarantoimittajan ilmoituksen oikeellisuuden tarkastamiseksi.

5.
Virheellisen tavarantoimittajan ilmoituksen perusteella annettuja tai laadittuja EUR.1-tavaratodistuksia tai
alkuperäilmoituksia pidetään mitättöminä.

40 artikla
Riitojen ratkaiseminen

1.
Jos tämän pöytäkirjan 38 ja 39 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät
ja sen tekemisestä vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos syntyy kysymys tämän
pöytäkirjan tulkinnasta, asia saatetaan komitean ratkaistavaksi.
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Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

41 artikla
Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille
etuuskohtelun.

42 artikla
Vapaa-alueet

1.
SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot ja EU toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet taatakseen, että kaupan
kohteena olevia tuotteita, joiden mukana on alkuperäselvitys tai tavarantoimittajan ilmoitus ja joita kuljetuksen aikana
pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita
toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarkoitetut tavanomaiset toimenpiteet.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, kun SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperä
tuotteita, joiden mukana on alkuperäselvitys, tuodaan vapaa-alueelle ja niille tehdään siellä valmistus tai käsittely,
asianomaisten viranomaisten on viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1-tavaratodistus, jos tehty valmistus tai käsittely
on tämän pöytäkirjan määräysten mukainen.

43 artikla
Poikkeukset

1.
Komitea voi hyväksyä poikkeuksia tästä pöytäkirjasta, jos se on olemassa olevien elinkeinojen kehittämisen tai
uusien elinkeinojen luomisen vuoksi perusteltua SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa.
1.1 Asianomaiset SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot ilmoittavat EU:lle poikkeuspyynnöstään ja perustelevat sen
2 kohdan mukaisesti joko ennen kuin tai samaan aikaan kuin ne esittävät asian komitealle.
1.2 EU myöntyy kaikkiin niihin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden pyyntöihin, jotka ovat tämän artiklan
mukaisesti asianmukaisesti perusteltuja ja joista ei voi aiheutua vakavaa haittaa EU:n vakiintuneelle elinkeinolle.
2.
Komitean tekemän poikkeuspyyntöjen tutkimisen helpottamiseksi poikkeusta pyytävät SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltiot esittävät pyyntönsä tueksi liitteessä VII olevan mallin mukaisella lomakkeella mahdollisimman täydelliset
tiedot erityisesti seuraavista:
a) valmiin tuotteen kuvaus;
b) kolmansien maiden alkuperäainesten luonne ja määrä;
c) SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tai tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklassa tarkoitettujen maiden tai
alueiden alkuperäainesten taikka siellä käsiteltyjen ainesten luonne ja määrä;
d) valmistusprosessit;
e) arvonlisäys;
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f) asianomaisen yrityksen henkilöstön lukumäärä;
g) EU:hun tulevan viennin ennakoitu määrä;
h) muut mahdolliset raaka-ainelähteet;
i) pyydetyn määräajan perusteet ottaen huomioon pyrkimykset uusien hankintalähteiden löytämiseksi;
j) muut huomiot.
Samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin pidennystä koskeviin pyyntöihin. Komitea voi muuttaa lomaketta.
3.

Pyyntöjä tutkittaessa otetaan huomioon erityisesti seuraavat:

a) asianomaisten SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden kehitystaso tai maantieteellinen sijainti;
b) tapaukset, joissa voimassa olevien alkuperäsääntöjen soveltaminen vaikuttaisi merkittävästi SADC:n talouskumppa
nuussopimusvaltion olemassa olevan tuotannonalan kykyyn jatkaa vientiä EU:hun, ja erityisesti tapaukset, joissa tämä
voisi johtaa kyseisen tuotannonalan loppumiseen;
c) erityistapaukset, joissa voidaan selkeästi osoittaa, että alkuperäsäännöt voisivat estää merkittäviä sijoituksia
tuotannonalaan ja joissa sijoitusohjelman toteuttamista edistävä poikkeus mahdollistaisi näiden sääntöjen vaiheittaisen
noudattamisen.
4.

Kaikissa tapauksissa on tutkittava, voidaanko ongelma ratkaista alkuperäkumulaatiota koskevien sääntöjen avulla.

5.
Lisäksi kun poikkeuspyyntö koskee vähiten kehittynyttä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiota, se tutkitaan
myönteisessä hengessä ottaen huomioon erityisesti seuraavat:
a) tehtävän päätöksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, erityisesti vaikutus työllisyyteen;
b) tarve soveltaa poikkeusta määräaikana, kun otetaan huomioon asianomaisen SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltion erityistilanne ja ongelmat.
6.
Pyyntöjä tutkittaessa otetaan tapauskohtaisesti erityisesti huomioon mahdollisuus antaa alkuperäasema tuotteille,
jotka sisältävät sellaisten vähiten kehittyneiden maiden tai kehitysmaiden alkuperäaineksia, joiden kanssa yhdellä tai
useammalla SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiolla on erityissuhteet, jos tyydyttävän hallinnollisen yhteistyön
aloittaminen on mahdollista.
7.
Poikkeus myönnetään, jos asianomaisessa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa käytettyjen ei-alkuperä
tuotteiden arvonlisäys on vähintään 45 prosenttia valmiin tuotteen arvosta edellyttäen, ettei poikkeus aiheuta vakavaa
haittaa EU:n tai yhden tai useamman jäsenvaltion jollekin talouselämän alalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
1–6 kohdan soveltamista.
8.
Komitea toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että päätös tehdään mahdollisimman
nopeasti ja joka tapauksessa seitsemänkymmenenviiden (75) työpäivän kuluessa siitä, kun komitean EU:n yhteispu
heenjohtaja on ottanut pyynnön vastaan. Jos EU ei ilmoita SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioille pyyntöä
koskevaa kantaansa tämän määräajan kuluessa, pyyntö katsotaan hyväksytyksi.
9. a) Poikkeus on voimassa komitean vahvistaman määräajan, joka on yleensä viisi (5) vuotta.
b) Poikkeuspäätöksessä voidaan määrätä mahdollisuudesta uusia poikkeus ilman, että komitean on tarpeen tehdä
uusi päätös, jos asianomaiset SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot esittävät kolme (3) kuukautta ennen
kulloisenkin määräajan päättymistä todisteen siitä, etteivät ne edelleenkään voi noudattaa niitä tämän pöytäkirjan
määräyksiä, joista poikkeus on myönnetty. Jos pidennystä vastustetaan, komitea tutkii vastalauseen
mahdollisimman nopeasti ja päättää, pidennetäänkö poikkeuksen voimassaoloaikaa vai ei. Komitea toimii
8 kohdan määräysten mukaisesti. Poikkeuksen soveltamisen keskeytymisen välttämiseksi on toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet.

16.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/1951

c) Komitea voi a ja b alakohdassa tarkoitettuina määräaikoina tarkastella uudelleen poikkeuksen soveltamisedel
lytyksiä, jos ilmenee, että poikkeuksen myöntämisperusteissa on tapahtunut merkittävä muutos. Uudelleentar
kastelun päätyttyä komitea voi muuttaa päätöstään poikkeuksen soveltamisalan tai minkä tahansa muun aiemmin
määrätyn edellytyksen osalta.
10. Sen estämättä, mitä 1–9 kohdassa määrätään, Namibialle myönnetään 800 tonnin vuotuisessa kiintiössä ilman eri
toimenpiteitä poikkeus, joka koskee HS-nimikkeen 0302 tai 0303 valkotonnikalasta (Thunnus alalunga), joka ei ole
Namibian alkuperätuote, valmistettuja HS-nimikkeen 1604 valkotonnikalasäilykkeitä ja -valmisteita, siitä päivästä alkaen,
jona Namibian ja EU:n välinen sopimus tulee voimaan tämän sopimuksen 113 artiklan nojalla.
11. Sen estämättä, mitä 1–9 kohdassa määrätään, Mosambikille myönnetään ilman eri toimenpiteitä poikkeus tämän
pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdan c alakohdasta. Tätä poikkeusta sovelletaan viiden (5) vuoden ajan tämän sopimuksen
voimaantulosta HS-nimikkeiden 0306 ja 1605 katkarapuihin ja hummereihin, jotka pyydetään Mosambikin
yksinomaisella talousvyöhykkeellä ja jotka puretaan aluksesta ja käsitellään Mosambikissa.

VI OSASTO
CEUTA JA MELILLA

44 artikla
Erityisedellytykset
1.
Tässä pöytäkirjassa ilmaisu ”EU” ei kata Ceutaa eikä Melillaa. Ilmaisu ”EU:n alkuperätuotteet” ei kata Ceutan eikä
Melillan alkuperätuotteita.
2.
Tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin määritettäessä, voidaanko tuotteita pitää SADC:n talouskumppanuusso
pimusvaltion alkuperätuotteina tuotaessa niitä Ceutaan ja Melillaan.
3.
Jos Ceutassa, Melillassa tai EU:ssa kokonaan tuotetuille tuotteille tehdään valmistus tai käsittely SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltiossa, niitä pidetään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa kokonaan tuotettuina.
4.
Ceutassa, Melillassa tai EU:ssa tapahtunut valmistus tai käsittely katsotaan SADC:n talouskumppanuussopimus
valtiossa tapahtuneeksi, jos aineksille tehdään jatkovalmistus tai -käsittely SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa.
5.
Edellä 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa tämän pöytäkirjan 9 artiklassa lueteltuja riittämättömiä valmistus- tai käsittely
toimintoja ei pidetä valmistuksena eikä käsittelynä.
6.

Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

VII OSASTO
LOPPUMÄÄRÄYKSET

45 artikla
Alkuperäsääntöjen tarkistaminen ja soveltaminen
1.
Yhteisneuvosto tarkastelee 101 artiklan määräysten mukaisesti vuosittain tai aina, kun SADC:n talouskumppanuus
sopimusvaltio tai EU sitä pyytää, tämän pöytäkirjan määräysten soveltamista ja niiden taloudellisia vaikutuksia
tarpeellisten muutosten tai mukautusten tekemiseksi.
2.

Yhteisneuvosto ottaa huomioon muun muassa teknologian kehityksen vaikutuksen alkuperäsääntöihin.
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Tehdyt päätökset pannaan mahdollisimman nopeasti täytäntöön.

4.
Komitea tekee tämän sopimuksen 50 artiklan mukaisesti muun muassa päätökset tätä pöytäkirjaa koskevista
poikkeuksista tämän pöytäkirjan 43 artiklassa määrätyin edellytyksin.
46 artikla
Liitteet
Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa tätä pöytäkirjaa.
47 artikla
Pöytäkirjan täytäntöönpano
EU ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi.
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LIITE I

Alkuhuomautukset liitteessä II olevaan luetteloon
Huomautus 1:
Luettelossa asetetaan edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää pöytäkirjan 8 artiklan
mukaisesti riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä.

Huomautus 2:
1. Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan tuotettu tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa
järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä
nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on
sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edessä on tietyissä tapauksissa ”ex”, tämä tarkoittaa,
että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.
2. Kun sarakkeessa 1 on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja sarakkeessa 2 on tämän vuoksi
yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa sarakkeen 3 tai 4 sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka
harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu
sarakkeeseen 1.
3. Kun tässä luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa
luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.
4. Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan
soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen
sääntöä.

Huomautus 3:
1. Tämän pöytäkirjan 8 artiklan määräyksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä
tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai
jossakin muussa EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tehtaassa.
Esimerkki:
Nimikkeen 8407 moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että mahdollisesti käytettävien ei-alkuperäainesten arvo
saa olla enintään 40 prosenttia noudettuna-hinnasta, on valmistettu nimikkeen ex 7224 muusta takomalla
esimuokatusta seosteräksestä.
Jos tämä esimuokattu teräs on taottu EU:ssa valanteesta, joka ei ole alkuperätuote, se on jo saanut alkuperäaseman
luettelossa vahvistetun nimikkeen ex 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää
moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa
tai jossakin muussa EU:n tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa
käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.
2. Luettelon säännössä vahvistetaan tehtävän valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä; tästä seuraa, että sen ylittävä
valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman, mutta sitä vähempi valmistus tai käsittely ei anna alkuperäasemaa.
Näin ollen jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia saadaan käyttää, on sitä
aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisen ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistus
asteella olevien ainesten käyttö ei ole.
3. Kun säännössä määrätään, että ”minkä tahansa nimikkeen aineksia” saadaan käyttää, myös aineksia, jotka kuuluvat
samaan nimikkeeseen kuin tuote, saadaan käyttää ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät
erityisrajoitukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista. Ilmaisulla ”valmistus minkä
tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen … aineksista” tarkoitetaan kuitenkin, että ainoastaan sellaisia
samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvia aineksia saadaan käyttää, joiden kuvaus poikkeaa luettelon 2 sarakkeessa
olevasta tuotteen kuvauksesta.
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4. Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä
tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista saadaan käyttää. Tämä ei tarkoita, että niitä kaikkia on käytettävä.
Esimerkki:
Nimikkeiden 5208–5212 kankaita koskevassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja saadaan käyttää ja että
muun muassa kemiallisia aineita saadaan myös käyttää. Tämä ei tarkoita, että molempia on käytettävä; on
mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.
5. Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisestikaan
estä käyttämästä muita aineksia, jotka luonteensa vuoksi eivät voi täyttää sääntöä. (Ks. myös 6.3 huomautus
tekstiilien osalta.)
Esimerkki:
Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois ei-alkuperätuotetta olevan
viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden sellaisten lisäaineiden käyttöä, joita ei
valmisteta viljasta.
Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista
aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.
Esimerkki:
Jos ex 62 ryhmän vaatteen osalta, joka on tehty kuitukankaasta, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö
on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä
langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella eli kuituasteella.
6. Kun luettelon säännössä mainitaan kaksi prosenttiarvoa sellaisten ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, joita voidaan
käyttää, näitä prosenttiarvoja ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten
enimmäisarvo ei saa koskaan saa ylittää korkeampaa kyseisistä prosenttiarvoista. Lisäksi yksittäisiä prosenttiarvoja ei
saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

Huomautus 4:
1. Luettelossa käytetyllä ilmaisulla ”luonnonkuidut” tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se
rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita,
kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty.
2. Ilmaisuun ”luonnonkuidut” kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden
5101–5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201–5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden
5301–5305 muut kasvitekstiilikuidut.
3. Ilmaisuja ”tekstiilimassa”, ”kemialliset aineet” ja ”paperinvalmistusaineet” käytetään luettelossa kuvaamaan ryhmiin
50–63 kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen
valmistukseen.
4. Luettelossa käytettyyn ilmaisuun ”katkotut tekokuidut” kuuluvat nimikkeiden 5501–5507 synteetti- tai muuntokuitu
filamenttitouvi, synteetti- tai muuntokatkokuidut tai niiden jätteet.

Huomautus 5:
1. Kun luettelossa mainittuun tuotteeseen liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja
edellytyksiä ei sovelleta kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on
enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Katso myös 5.3 ja 5.4 huomautus
jäljempänä).
2. Edellä 5.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on
tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.
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Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:
— silkki,
— villa,
— karkea eläimenkarva,
— hieno eläimenkarva,
— jouhet,
— puuvilla,
— paperinvalmistusaineet ja paperi,
— pellava,
— hamppu,
— juutti ja muut niinitekstiilikuidut,
— sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,
— kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,
— synteettikuitufilamentit,
— muuntokuitufilamentit,
— sähköä johtavat filamentit,
— polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,
— polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,
— polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,
— polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,
— polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,
— polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,
— polyfenyleenisulfidista valmistetut synteettikatkokuidut,
— polyvinyylikloridista valmistetut synteettikatkokuidut,
— muut synteettikatkokuidut,
— viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,
— muut muuntokatkokuidut,
— segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,
— segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,
— nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä
kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai
muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,
— muut nimikkeen 5605 tuotteet.
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Esimerkki:
Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista,
on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, jotka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa
edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), saa käyttää enintään 10 prosenttia langan painosta.
Esimerkki:
Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitu
langasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään
valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään
valmistusta karstaamattomista tai kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä
luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta saa käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään
10 prosenttia kankaan painosta.
Esimerkki:
Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvilla
kankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri
nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.
Esimerkki:
Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 synteettikuitu
kankaasta, on selvää, että käytettävät langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen
sekoitetuote.
3. Tuotteissa, joissa on ”segmentoitua polyuretaania olevaa, myös kierrepäällystettyä lankaa, jossa on joustavia polyeette
risegmenttejä”, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.
4. Tuotteissa, joissa on ”kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin liimalla
kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä”, tämä poikkeus
on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

Huomautus 6:
1. Niissä tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tähän alkuhuomautukseen, saadaan käyttää
tekstiiliainetta olevia koristeita ja tarvikkeita, jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon
3 sarakkeen sääntöä, jos niiden paino on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen tekstiiliaineiden yhteispainosta.
Tekstiiliainetta olevia koristeita ja tarvikkeita ovat 50–63 ryhmään luokiteltavat koristeet ja tarvikkeet. Vuoria ja
välivuoria ei pidetä koristeina tai tarvikkeina.
2. Muuta kuin tekstiiliainetta olevien koristeiden ja tarvikkeiden tai muiden käytettyjen ainesten, jotka sisältävät
tekstiiliä, ei tarvitse täyttää 3 sarakkeessa esitettyjä edellytyksiä, vaikka ne eivät kuulu 3.5 huomautuksen
soveltamisalaan.
3. Ei-alkuperätuotteita olevia muuta kuin tekstiiliainetta olevia koristeita ja tarvikkeita tai muita tuotteita, jotka eivät
sisällä tekstiilejä, saa kuitenkin 3.5 huomautuksen mukaisesti käyttää vapaasti, jos niitä ei voida valmistaa
3 sarakkeessa luetelluista aineksista.
Jos luettelon säännössä esimerkiksi (1) määrätään, että tietyn tekstiilitavaran, esimerkiksi puseron, valmistuksessa on
käytettävä lankaa, tämä ei estä nappien kaltaisten metallitavaroiden käyttöä, koska niitä ei voi valmistaa tekstiili
aineesta.
4. Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon koristeiden ja
tarvikkeiden arvo.
(1) Tämä esimerkki annetaan vain selvyyden vuoksi. Se ei ole oikeudellisesti sitova.
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Huomautus 7:
1. Nimikkeissä ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 ilmaisulla ”tietty käsittely” tarkoitetaan seuraavia:
a) tyhjötislaus;
b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;
c) krakkaus;
d) reformointi;
e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;
f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai
rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla,
aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;
g) polymerointi;
h) alkylointi;
i) isomerointi.
2. Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla ”tietty käsittely” tarkoitetaan seuraavia:
a) tyhjötislaus;
b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;
c) krakkaus;
d) reformointi;
e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;
f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai
rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla,
aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;
h) alkylointi;
i)

isomerointi;

j)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena
valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T -menetelmä);

k) ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun käsittelyn avulla kuin
suodattamalla;
l)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely yli 20 baarin paineessa ja yli 250 °
C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena
kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla
tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei
kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;
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m) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos alle 30 tilavuusprosenttia näistä
tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;
n) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta
käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla.
Nimikkeissä ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus,
dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla
tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, taikka näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät
eivät anna alkuperäasemaa.

16.9.2016
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LIITE II

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavasta valmistuksesta tai käsittelystä, joka on tehtävä, jotta
valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman
Kaikki luettelossa mainitut tuotteet eivät välttämättä kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen
ottaa huomioon tämän sopimuksen muut osat.

HS-nimike

Tavaran kuvaus

(1)

(2)

Ei-alkuperäaineksille tehtävä valmistus tai käsittely, joka antaa tuotteelle alkuperäa
seman
(3)

01 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikkien käytettyjen 1 ryhmän
eläinten on oltava kokonaan tuotet
tuja

02 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen 1 ja 2 ryhmän ainesten on ol
tava kokonaan tuotettuja

ex 03 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja Kaikkien käytettyjen 3 ryhmän ai
muut vedessä elävät selkärangatto nesten on oltava kokonaan tuotet
mat; eivät kuitenkaan seuraavat:
tuja

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryh
murskeena tai jauhettuna), tuoreet, män ainesten arvo on enintään
jäähdytetyt tai jäädytetyt
15 % tuotteen noudettuna-hinnasta

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryh
oleva kala; savustettu kala, myös män ainesten arvo on enintään
ennen savustamista tai sen aikana 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta
kuumakäsitelty;
ihmisravinnoksi
soveltuvat kalasta valmistetut jau
hot, jauheet ja pelletit

ex 0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryh
kuorta, kuivatut, suolatut tai suola män ainesten arvo on enintään
vedessä olevat; savustetut äyriäiset, 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta
kuorineen tai ilman kuorta, myös
ennen savustamista tai sen aikana
kuumakäsitellyt; äyriäiset kuori
neen, höyryssä tai vedessä keitetyt,
myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuiva
tut, suolatut tai suolavedessä olevat;
ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäi
sistä valmistetut jauhot, jauheet ja
pelletit

ex 0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryh
kuorta, kuivatut, suolatut tai suola män ainesten arvo on enintään
vedessä olevat; savustetut nilviäiset, 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta
kuorineen tai ilman kuorta, myös
ennen savustamista tai sen aikana
kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi
soveltuvat nilviäisistä valmistetut
jauhot, jauheet ja pelletit

tai

(4)
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(3)

ex 0308

Vedessä elävät muut selkärangatto Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryh
mat (muut kuin äyriäiset ja nilviäi män ainesten arvo on enintään
set), kuivatut, suolatut tai suolave 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta
dessä olevat; vedessä elävät selkä
rangattomat (ei kuitenkaan äyriäiset
ja nilviäiset), savustetut, myös en
nen savustamista tai sen aikana
kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi
soveltuvat vedessä elävistä selkäran
gattomista (muista kuin äyriäisistä
ja nilviäisistä) valmistetut jauhot,
jauheet ja pelletit

ex 04 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmu Valmistus, jossa kaikkien käytetty
nat; luonnonhunaja; eläinperäiset jen 4 ryhmän ainesten on oltava
syötävät tuotteet, muualle kuulu kokonaan tuotettuja
mattomat; eivät kuitenkaan seuraa
vat:

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juokse Valmistus, jossa
tettu maito ja kerma, jogurtti, ke — kaikkien käytettyjen 4 ryhmän
fiiri ja muu käynyt tai hapatettu
ainesten on oltava kokonaan
maito ja kerma, myös tiivistetty tai
tuotettuja;
maustettu tai lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta, hedelmää, — käytettyjen nimikkeen 2009 he
delmämehujen (lukuun otta
pähkinää tai kaakaota sisältävä
matta ananas-, limetti- tai greip
pimehuja) on jo oltava alkupe
rätuotteita;
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 05 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäi Valmistus, jossa kaikkien käytetty
set tuotteet; eivät kuitenkaan seu jen 5 ryhmän ainesten on oltava
kokonaan tuotettuja
raavat:

ex 0502

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

06 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; Valmistus, jossa
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset — kaikkien käytettyjen 6 ryhmän
tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä
ainesten on oltava kokonaan
tuotettuja;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

07 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen 7 ryhmän ainesten on oltava
juuret ja mukulat
kokonaan tuotettuja

16.9.2016
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08 ryhmä
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Syötävät hedelmät ja pähkinät; sit Valmistus, jossa
rushedelmien ja melonin kuoret
— kaikkien käytettyjen hedelmien
ja pähkinöiden on oltava koko
naan tuotettuja;
— kaikkien käytettyjen 17 ryhmän
ainesten arvo on enintään 30 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 09 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet; eivät Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen 9 ryhmän ainesten on oltava
kuitenkaan seuraavat:
kokonaan tuotettuja

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiini Valmistus minkä tahansa nimik
ton; kahvinkuoret ja -kalvot; kah keen aineksista
vinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen
määrästä riippumatta

0902

Tee, myös maustettu

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista

Maustesekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista

Vilja

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen 10 ryhmän ainesten on oltava
kokonaan tuotettuja

ex 0910

10 ryhmä

ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet;
maltaat; Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; ei jen viljojen, syötävien kasvisten, ni
vät kuitenkaan seuraavat:
mikkeen 0714 juurien ja mukuloi
den taikka hedelmien on oltava ko
konaan tuotettuja

ex 1106

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

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset Valmistus, jossa kaikkien käytetty
siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja jen 12 ryhmän ainesten on oltava
kokonaan tuotettuja
lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hart Valmistus, jossa käytettyjen nimik
sit, kumihartsit ja oleohartsit (esi keen 1301 ainesten arvo on enin
merkiksi palsamit)
tään 50 % tuotteen noudettunahinnasta

L 250/1961
tai

(4)

L 250/1962
(1)

1302
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Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniai
neet, pektinaatit ja pektaatit; agaragar ja muut kasviaineista saadut
kasvilimat ja paksunnosaineet,
myös modifioidut:

– kasviaineista saadut kasvilimat ja Valmistus modifioimattomista kas
vilimoista ja paksunnosaineista
paksunnosaineet, modifioidut

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmi Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kointiaineet; muualle kuulumatto jen 14 ryhmän ainesten on oltava
mat kasvituotteet
kokonaan tuotettuja

ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
niiden pilkkoutumistuotteet; val nekset luokitellaan eri nimikkee
mistetut ravintorasvat; eläin- ja kas seen kuin tuote
vivahat; eivät kuitenkaan seuraavat:

1501

1502

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

– luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista paitsi nimikkeen
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 siipikar
jan muista syötävistä osista

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen
rasva, muut kuin nimikkeeseen
1503 kuuluvat:

– luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista paitsi nimikkeen
0201, 0202, 0204 tai 0206 aine
ksista taikka nimikkeen 0506 luista

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen 2 ryhmän ainesten on oltava
kokonaan tuotettuja

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)

1504

ex 1505

1506

1507–1515
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Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt
sekä niiden jakeet, myös puhdiste
tut, mutta kemiallisesti muuntamat
tomat:

– jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 1504 aineksista

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen 2 ja 3 ryhmän ainesten on ol
tava kokonaan tuotettuja

Puhdistettu lanoliini

Valmistus nimikkeen 1505 raa'asta
villarasvasta

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä nii
den jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat:

– jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 1506 aineksista

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen 2 ryhmän ainesten on oltava
kokonaan tuotettuja

Kasviöljyt ja niiden jakeet:

– soija-, maapähkinä-, palmu-, Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kookos- (kopra-), palmunydin-, nekset luokitellaan eri nimikkee
babassu-, kiinanpuu- (tung-) ja seen kuin tuote
oiticicaöljy, myrttivaha ja japa
ninvaha, jojobaöljyn jakeet ja
muuhun tekniseen tai teolliseen
käyttöön kuin elintarvikkeiden
valmistukseen tarkoitetut öljyt

– jähmeät jakeet, ei kuitenkaan jo Valmistus muista nimikkeiden
jobaöljyn jähmeät jakeet
1507–1515 aineksista

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen kasviainesten on oltava koko
naan tuotettuja

L 250/1963
tai

(4)

L 250/1964
(1)
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1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä Valmistus, jossa
niiden jakeet osittain tai kokonaan — kaikkien käytettyjen 2 ryhmän
hydratut, vaihtoesteröidyt, uudel
ainesten on oltava kokonaan
leen esteröidyt tai elaidinoidut,
tuotettuja;
myös puhdistetut, mutta ei enem
— kaikkien käytettyjen kasviaines
pää valmistetut
ten on oltava kokonaan tuotet
tuja. Nimikkeiden 1507, 1508,
1511 ja 1513 aineksia voidaan
kuitenkin käyttää

1517

Margariini; syötävät seokset ja val Valmistus, jossa
misteet, jotka on valmistettu eläin- — kaikkien käytettyjen 2 ja 4 ryh
tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tä
män ainesten on oltava koko
män ryhmän eri rasvojen ja öljyjen
naan tuotettuja;
jakeista, muut kuin nimikkeen
1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä — kaikkien käytettyjen kasviaines
ten on oltava kokonaan tuotet
niiden jakeet
tuja. Nimikkeiden 1507, 1508,
1511 ja 1513 aineksia voidaan
kuitenkin käyttää

ex 16 ryhmä

1604 ja 1605

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäi Valmistus 1 ryhmän eläimistä
sistä tai muista vedessä elävistä sel
kärangattomista valmistetut tuot
teet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kavi Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryh
aari ja kalanmädistä valmistetut ka män ainesten arvo on enintään
viaarinkorvikkeet;
15 % tuotteen noudettuna-hinnasta
Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä
elävät selkärangattomat, valmistetut
tai säilötyt

ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; eivät Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kuitenkaan seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä ke Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryh
miallisesti puhdas sakkaroosi, jäh män ainesten arvo on enintään
meä, lisättyä maku- tai väriainetta 30 % tuotteen noudettuna-hinnasta
sisältävä

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti
puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi
ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; li
sättyä maku- tai väriainetta sisältä
mättömät sokerisiirapit; keinotekoi
nen hunaja, myös luonnonhunajan
kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

– kemiallisesti puhdas maltoosi ja Valmistus minkä tahansa nimik
fruktoosi
keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 1702 aineksista

16.9.2016
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– muut sokerit, jähmeät, lisättyä Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryh
maku- tai väriainetta sisältävät
män ainesten arvo on enintään
30 % tuotteen noudettuna-hinnasta

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten on jo oltava alkuperä
tuotteita

ex 1703

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

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerival Valmistus, jossa
misteet (myös valkoinen suklaa)
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus, jossa
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

1901

Mallasuute; muualle kuulumatto
mat hienoista tai karkeista jau
hoista, rouheista, tärkkelyksestä tai
mallasuutteesta tehdyt elintarvike
valmisteet, joissa ei ole lainkaan
kaakaota tai joissa sitä on alle
40 painoprosenttia täysin rasvatto
masta aineesta laskettuna; muualle
kuulumattomat nimikkeiden 0401–
0404 tavaroista tehdyt elintarvike
valmisteet, joissa ei ole lainkaan
kaakaota tai joissa sitä on alle 5 pai
noprosenttia täysin rasvattomasta
aineesta laskettuna:

– mallasuute

Valmistus 10 ryhmän viljasta

L 250/1965
tai
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– muut
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Valmistus, jossa
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti,
makaroni, nuudelit, lasagne, gnoc
chi, ravioli ja cannelloni, myös kyp
sennetyt tai (lihalla tai muulla aine
ella) täytetyt tai muulla tavalla val
mistetut; couscous, myös valmis
tettu:

– joissa on enintään 20 painopro Valmistus, jossa kaikkien käytetty
senttia lihaa, muita eläimenosia, jen viljojen ja niiden johdannais
tuotteiden (paitsi durumvehnän ja
kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä
sen johdannaistuotteiden) on oltava
kokonaan tuotettuja

– joissa on yli 20 painoprosenttia Valmistus, jossa
lihaa, muita eläimenosia, kalaa, — kaikkien käytettyjen viljojen ja
äyriäisiä tai nilviäisiä
niiden
johdannaistuotteiden
(paitsi durumvehnän ja sen joh
dannaistuotteiden) on oltava
kokonaan tuotettuja;
— kaikkien käytettyjen 2 ja 3 ryh
män ainesten on oltava koko
naan tuotettuja;

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmiste Valmistus minkä tahansa nimik
tut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, keen aineksista paitsi nimikkeen
jyvinä, helmisuurimoina, seulomis 1108 perunatärkkelyksestä
jääminä tai niiden kaltaisessa muo
dossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisutta Valmistus:
malla tai paahtamalla tehdyt elin — nimikkeeseen 1806 kuulumat
tarvikevalmisteet (esim. maissihiu
tomista aineksista;
taleet); vilja (ei kuitenkaan maissi)
—
jossa
kaikkien käytettyjen viljo
jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
jen ja hienojen jauhojen (paitsi
muulla tavalla valmistettuina jyvinä
durumvehnän ja sen johdan
tai jyväsinä (lukuun ottamatta jau
naistuotteiden sekä Zea indu
hoja ja rouheita), esikypsennetty tai
rata–lajin maissin) on oltava ko
muulla tavalla valmistettu, muualle
konaan tuotettuja;
kuulumaton
— jossa kaikkien käytettyjen 17
ryhmän ainesten arvo on enin
tään 30 % tuotteen noudettunahinnasta
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1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, kek Valmistus minkä tahansa nimik
sit ja pikkuleivät (biscuits) sekä keen aineksista paitsi 11 ryhmän
muut leipomatuotteet, myös jos aineksista
niissä on kaakaota; ehtoollisleipä,
tyhjät oblaattikapselit, jollaiset so
veltuvat farmaseuttiseen käyttöön,
sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden
kaltaiset tuotteet

ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tai muista kasvinosista valmistetut jen hedelmien, pähkinöiden ja kas
tuotteet; eivät kuitenkaan seuraavat: visten on oltava kokonaan tuotet
tuja

ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla val Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
mistetut tai säilötyt jamssit, bataatit nekset luokitellaan eri nimikkee
ja niiden kaltaiset syötävät kasvino seen kuin tuote
sat, joissa on vähintään 5 paino
prosenttia tärkkelystä

ex 2004 ja
ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etik Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kahapon avulla valmistetut tai säi nekset luokitellaan eri nimikkee
lötyt hienoina tai karkeina jauhoina seen kuin tuote
taikka hiutaleina olevat perunat

2006

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

2007

Keittämällä valmistetut hillot, he Valmistus, jossa
delmähyytelöt, marmelaatit, he — kaikki käytetyt ainekset luoki
delmä- ja pähkinäsoseet sekä he
tellaan eri nimikkeeseen kuin
delmä- ja pähkinäpastat, myös lisät
tuote;
tyä sokeria tai muuta makeutusai
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
netta sisältävät
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 2008

– pähkinät, lisättyä sokeria tai al Valmistus, jossa käytettyjen nimik
koholia sisältämättömät
keiden 0801, 0802 ja 1202–1207
alkuperätuotteita olevien pähkinöi
den ja öljysiementen arvo on yli
60 % tuotteen noudettuna-hinnasta

– maapähkinävoi; viljaan perustu Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
vat sekoitukset; palmunsydämet; nekset luokitellaan eri nimikkee
maissi
seen kuin tuote

L 250/1967
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– muut, eivät kuitenkaan muulla Valmistus, jossa
tavalla kypsennetyt kuin vedessä — kaikki käytetyt ainekset luoki
tai höyryssä keitetyt, lisättyä so
tellaan eri nimikkeeseen kuin
keria sisältämättömät, jäädytetyt
tuote;
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia Valmistus, jossa
sisältämättömät
hedelmämehut — kaikki käytetyt ainekset luoki
(myös rypäleen puristemehu ”grape
tellaan eri nimikkeeseen kuin
must”) ja kasvismehut, myös lisät
tuote;
tyä sokeria tai muuta makeutusai
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
netta sisältävät
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; eivät Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kuitenkaan seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esans Valmistus, jossa
sit ja -tiivisteet sekä näihin tuottei — kaikki käytetyt ainekset luoki
siin tai kahviin, teehen tai mateen
tellaan eri nimikkeeseen kuin
perustuvat valmisteet; paahdettu
tuote;
juurisikuri ja muut paahdetut kah
vinkorvikkeet sekä niiden uutteet, — kaiken juurisikurin on oltava
kokonaan tuotettua
esanssit ja tiivisteet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten;
maustamisvalmisteita olevat sekoi
tukset; sinappijauho ja valmistettu
sinappi:

– kastikkeet ja valmisteet niitä var Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
ten; maustamisvalmisteita olevat nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Sinappijauhoa tai
sekoitukset
valmistettua sinappia voidaan kui
tenkin käyttää

– sinappijauho ja valmistettu si Valmistus minkä tahansa nimik
nappi
keen aineksista

ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, ei kuitenkaan ni
niitä varten
mikkeiden 2002–2005 valmiste
tuista tai säilötyistä kasviksista
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Muualle kuulumattomat elintarvike Valmistus, jossa
valmisteet
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 22 ryhmä

Juomat, väkevät alkoholijuomat ja Valmistus, jossa
etikka; eivät kuitenkaan seuraavat:
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien viinirypäleiden tai vii
nirypäleistä saatujen ainesten
on oltava kokonaan tuotettuja

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiiliha Valmistus, jossa
potettu vesi, lisättyä sokeria tai — kaikki käytetyt ainekset luoki
muuta makeutusainetta sisältävä tai
tellaan eri nimikkeeseen kuin
maustettu, ja muut alkoholittomat
tuote;
juomat, ei kuitenkaan nimikkeen
— käytettyjen 17 ryhmän ainesten
2009 hedelmä- ja kasvismehut
arvo on enintään 30 % tuotteen
noudettuna-hinnasta;
— kaikkien käytettyjen hedelmä
mehujen (lukuun ottamatta
ananas-, limetti- ja greippime
hua) on jo oltava alkuperätuot
teita

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (eta Valmistus:
noli), alkoholipitoisuus vähintään — muista kuin nimikkeen 2207
80 tilavuusprosenttia; denaturoitu
tai 2208 aineksista;
etyylialkoholi (etanoli) ja muut de
naturoidut väkevät alkoholijuomat, — jossa kaikkien käytettyjen viini
rypäleiden tai viinirypäleistä
väkevyydestä riippumatta
saatujen ainesten on oltava ko
konaan tuotettuja tai jos kaikki
muut käytetyt ainekset ovat jo
alkuperätuotteita, käytetyn arra
kin osuus voi olla enintään 5 ti
lavuusprosenttia

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (eta Valmistus:
noli), alkoholipitoisuus alle 80 tila — muista kuin nimikkeen 2207
vuusprosenttia; väkevät alkoholi
tai 2208 aineksista,
juomat, liköörit ja muut alkoholipi
— jossa kaikkien käytettyjen viini
toiset juomat
rypäleiden tai viinirypäleistä
saadun aineksen on oltava ko
konaan tuotettuja tai jos kaikki
muut käytetyt ainekset ovat jo
alkuperätuotteita, käytetyn arra
kin osuus voi olla enintään 5 ti
lavuusprosenttia

L 250/1969
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ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
ja jätteet; valmistettu rehu; eivät nekset luokitellaan eri nimikkee
kuitenkaan seuraavat:
seen kuin tuote

ex 2301

Valaasta valmistettu jauho; kalasta, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
äyriäisistä, nilviäisistä tai muista ve jen 2 ja 3 ryhmän ainesten on ol
dessä elävistä selkä-rangattomista tava kokonaan tuotettuja
valmistetut ihmisravinnoksi sovel
tumattomat jauhot, jauheet ja pelle
tit

ex 2303

Maissitärkkelyksen valmistuksessa Valmistus, jossa kaiken käytetyn
saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan maissin on oltava kokonaan tuotet
tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva- tua
aineen valkuaisainepitoisuus yli 40
painoprosenttia

ex 2306

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erot Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tamisessa syntyneet kiinteät jäte jen oliivien on oltava kokonaan
tuotteet, joissa on yli 3 painopro tuotettuja
senttia oliiviöljyä

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläin Valmistus, jossa
ten ruokintaan
— kaiken käytetyn viljan, sokerin,
melassin, lihan tai maidon on
jo oltava alkuperätuotteita;
— kaikkien käytettyjen 3 ryhmän
ainesten on oltava kokonaan
tuotettuja

ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankor Valmistus, jossa kaikkien käytetty
vikkeet; eivät kuitenkaan seuraavat: jen 24 ryhmän ainesten on oltava
kokonaan tuotettuja

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta Valmistus, jossa vähintään 70 pai
valmistetut sikarit, pikkusikarit ja noprosenttia nimikkeen 2401 val
mistamattomasta tupakasta tai tu
savukkeet
pakanjätteistä on jo oltava alkupe
rätuotteita

ex 2403

Piippu- ja savuketupakka

Valmistus, jossa vähintään 70 pai
noprosenttia nimikkeen 2401 val
mistamattomasta tupakasta tai tu
pakanjätteistä on jo oltava alkupe
rätuotteita

ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kalkki ja sementti; eivät kuitenkaan nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote
seuraavat:

16.9.2016
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ex 2504

Kiteinen luonnongrafiitti, jonka hii Kiteisen raakagrafiitin hiilipitoisuu
lipitoisuutta on rikastamalla koho den kohottaminen rikastamalla, sen
tettu ja joka on puhdistettu ja jau puhdistaminen ja jauhaminen
hettu

ex 2515

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

ex 2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekka Yli 25 cm paksun kiven (myös jo
kivi ja muu muistomerkki- ja ra sahatun) leikkaaminen sahaamalla
kennuskivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla
tai muulla tavalla leikattu suorakai
teen tai neliön muotoisiksi kappa
leiksi tai laatoiksi, paksuus enintään
25 cm

ex 2518

Kalsinoitu dolomiitti

Kalsinoimattoman dolomiitin kalsi
nointi

ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkar
bonaatti (magnesiitti) ilmanpitävissä
astioissa ja magnesiumoksidi, myös
puhdas, ei kuitenkaan sulatettu
magnesiumoksidi (magnesia) tai
perkipoltettu (sintrattu) magnesiu
moksidi

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Luonnon magne
siumkarbonaattia (magnesiittia) voi
daan kuitenkin käyttää

ex 2520

Erityisesti hammaslääkintäkäyttöön Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
valmistettu kipsi
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2524

Asbestikuidut

Valmistus asbestimineraalista (as
bestirikasteesta)

ex 2525

Kiillejauhe

Kiilteen tai kiillejätteen jauhaminen

ex 2530

Maavärit, kalsinoidut tai jauhetut

Maavärien kalsinointi tai jauhami
nen

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

26 ryhmä
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ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöl Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
jyt ja niiden tislaustuotteet; bitumi nekset luokitellaan eri nimikkee
set aineet; kivennäisvahat; eivät seen kuin tuote
kuitenkaan seuraavat:

ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
tislaamalla saatujen kivennäisöljy useampi tietty käsittely (1)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
jen kaltaiset öljyt, joissa aromaattis
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
ten aineosien paino ylittää muiden
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
kuin aromaattisten aineosien pai
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
non ja joista 250°C:seen tislattaessa
käyttää, jos niiden arvo on enintään
tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta
(myös bensiini- ja bentsoliseokset),
moottori- tai muuna polttoaineena
käytettävät

ex 2709

Raa'at bitumisista kivennäisistä saa Bitumisten aineiden kuivatislaus
dut öljyt

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäi Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
sistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; useampi tietty käsittely (2)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
muualle kuulumattomat valmisteet,
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
joissa on perusaineosana maaöljyjä
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
tai bitumisista kivennäisistä saatuja
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
öljyjä vähintään 70 painoprosenttia
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
hiilivedyt
useampi tietty käsittely (2)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
maaöljyvaha, puristettu parafiini useampi tietty käsittely (2)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
(slack wax), otsokeriitti, ruskohiili
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
vaha, turvevaha ja muut kivennäis
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
vahat sekä niiden kaltaiset synteetti
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
sesti tai muulla menetelmällä val
käyttää, jos niiden arvo on enintään
mistetut tuotteet, myös värjätyt
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
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2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
muut maaöljyjen tai bitumisista ki useampi tietty käsittely (1)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
vennäisistä saatujen öljyjen jäte
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
tuotteet
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
tai öljyliuske ja bitumipitoinen useampi tietty käsittely (1)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2715

Luonnonasfalttiin,
luonnonbitu Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
miin, maaöljybitumiin, kivennäis useampi tietty käsittely (1)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
tervaan tai kivennäistervapikeen pe
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
rustuvat bitumiset seokset (esim.
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
bitumimastiksi ja ”cut-backs”)
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 28 ryhmä

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaa
niset yhdisteet; jalometallien, harvi
naisten maametallien, radioaktiivis
ten alkuaineiden ja isotooppien or
gaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet;
eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2805

”Seosmetalli”

Elektrolyyttisellä tai termisellä kä
sittelyllä toteutettava valmistus,
jossa kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen va
paasti tehtaalla -hinnasta

ex 2811

Rikkitrioksidi

Valmistus rikkidioksidista

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

L 250/1974
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(3)
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tai
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ex 2833

Alumiinisulfaatti

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2840

Natriumperboraatti

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

ex 284210

Kemiallisesti
määrittelemättömät Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
aluminosilikaatit
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2852

– elohopeayhdisteet – sisäiset eette Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
rit ja niiden halogeeni-, sulfo-, keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
jen nimikkeen 2909 ainesten arvo tuotteen noudettuna-hinnasta
nitro- ja nitrosojohdannaiset
ei kuitenkaan saa olla yli 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– elohopeayhdisteet – nukleiiniha
pot ja niiden suolat, myös ke
miallisesti määrittelemättömät;
muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
jen nimikkeiden 2932, 2933 ja tuotteen noudettuna-hinnasta
2934 ainesten arvo ei kuitenkaan
saa olla yli 20 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

– elohopeayhdisteet – taudinmääri Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tysreagenssit ja laboratoriorea jen ainesten arvo on enintään 50 %
genssit, alustalla, sekä valmistetut tuotteen noudettuna-hinnasta
taudinmääritysreagenssit ja val
mistetut
laboratorioreagenssit,
alustalla tai ilman sitä, muut
kuin nimikkeeseen 3002 tai
3006 kuuluvat; varmennetut
vertailumateriaalit

– nukleiinihapot ja niiden suolat,
myös kemiallisesti määrittelemät
tömät; muut heterosykliset yh
disteet

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
jen nimikkeiden 2932, 2933 ja tuotteen noudettuna-hinnasta
2934 ainesten arvo ei kuitenkaan
saa olla yli 20 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

16.9.2016
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– elohopeayhdisteet – kemialliset Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tuotteet ja kemian- tai siihen liit jen ainesten arvo on enintään 50 %
tyvän teollisuuden valmisteet tuotteen noudettuna-hinnasta
(myös jos ne ovat luonnontuot
teiden seoksia), muualle kuulu
mattomat

ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; ei Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
vät kuitenkaan seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2901

Asykliset hiilivedyt, moottori- tai Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
muuna polttoaineena käytettävät
useampi tietty käsittely (1)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2902

Syklaanit ja sykleenit (muut kuin Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
atsuleenit), bentseeni, tolueeni ja useampi tietty käsittely (1)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
ksyleenit, moottori- tai muuna
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
polttoaineena käytettävät
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
etanolin metallialkoholaatit
keen aineksista, myös muista ni ainesten arvo on enintään 40 %
mikkeen 2905 aineksista. Tämän tuotteen noudettuna-hinnasta
nimikkeen
metallialkoholaatteja
voidaan kuitenkin käyttää, jos nii
den arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

2915

Tyydyttyneet asykliset monokar
boksyylihapot sekä niiden anhydri
dit, halogenidit, peroksidit ja perok
sihapot; niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
jen nimikkeiden 2915 ja 2916 ai tuotteen noudettuna-hinnasta
nesten arvo ei kuitenkaan saa olla
yli 20 % tuotteen noudettuna-hin
nasta

L 250/1976
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ex 2932
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– sisäiset eetterit ja niiden halo Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
geeni-, sulfo-, nitro- ja nitroso keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
johdannaiset
jen nimikkeen 2909 ainesten arvo tuotteen noudettuna-hinnasta
ei kuitenkaan saa olla yli 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– sykliset asetaalit ja sisäiset puo Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
liasetaalit sekä niiden halogeeni-, keen aineksista
ainesten arvo on enintään 40 %
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannai
tuotteen noudettuna-hinnasta
set

2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisäl Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
tävät ainoastaan typpiheteroatomin keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
jen nimikkeiden 2932 ja 2933 ai tuotteen noudettuna-hinnasta
tai -atomeja
nesten arvo ei kuitenkaan saa olla
yli 20 % tuotteen noudettuna-hin
nasta

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat; Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
muut heterosykliset yhdisteet
keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
jen nimikkeiden 2932, 2933 ja tuotteen noudettuna-hinnasta
2934 ainesten arvo ei kuitenkaan
saa olla yli 20 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

ex 2937

Hormonit, prostaglandiinit, trom
boksaanit ja leukotrieenit, luonnol
liset tai synteettisesti valmistetut;
niiden johdannaiset ja niitä raken
teellisesti vastaavat aineet, mukaan
lukien muunnetut polypeptidiket
jut, pääasiallisesti hormoneina käy
tettävät;

– muut heterosykliset yhdisteet, Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
jotka sisältävät ainoastaan typpi keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
heteroatomin tai -atomeja
jen nimikkeiden 2932 ja 2933 ai tuotteen noudettuna-hinnasta
nesten arvo ei kuitenkaan saa olla
yli 20 % tuotteen noudettuna-hin
nasta

– muut nukleiinihapot ja niiden Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
suolat; muut heterosykliset yh keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
disteet
jen nimikkeiden 2932, 2933 ja tuotteen noudettuna-hinnasta
2934 ainesten arvo ei kuitenkaan
saa olla yli 20 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

16.9.2016
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ex 2939

Unikkouutteet, väkevöidyt, joissa Valmistus, jossa kaikkien käytetty
on alkaloideja vähintään 50 paino jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
prosenttia

ex 30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet; eivät kui Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
tenkaan seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Saman nimikkeen
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3002

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta eh
käisevää tai taudinmäärityskäyttöä
varten valmistettu eläimenveri; an
tiseerumit ja muut verifraktiot sekä
immunologiset tuotteet, myös mo
difioidut tai bioteknisellä menetel
mällä saadut; rokotteet, toksiinit,
mikro-organismiviljelmät (ei kui
tenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset
tuotteet:

– tuotteet, joissa on terapeuttista
tai ennalta ehkäisevää käyttöä
varten keskenään sekoitettuna
kaksi tai useampia aineosia, tai
sekoittamattomat tuotteet täl
laista käyttöä varten, annostet
tuina tai vähittäismyyntimuo
doissa tai -pakkauksissa

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 3002 aineksista. Tässä ta
varan kuvauksessa tarkoitettuja ai
neksia voidaan myös käyttää, jos
niiden arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

– muut:

– ihmisveri

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 3002 aineksista. Tässä ta
varan kuvauksessa tarkoitettuja ai
neksia voidaan myös käyttää, jos
niiden arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

– terapeuttista tai ennalta ehkäise Valmistus minkä tahansa nimik
vää käyttöä varten valmistettu keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 3002 aineksista. Tässä ta
eläimenveri
varan kuvauksessa tarkoitettuja ai
neksia voidaan myös käyttää, jos
niiden arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

L 250/1977
tai

(4)

L 250/1978
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– verifraktiot, ei kuitenkaan anti Valmistus minkä tahansa nimik
seerumit, hemoglobiini, veriglo keen aineksista, myös muista ni
buliinit ja seerumiglobuliinit
mikkeen 3002 aineksista. Tässä ta
varan kuvauksessa tarkoitettuja ai
neksia voidaan myös käyttää, jos
niiden arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

– hemoglobiini, veriglobuliinit ja Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, myös muista ni
seerumiglobuliinit
mikkeen 3002 aineksista. Tässä ta
varan kuvauksessa tarkoitettuja ai
neksia voidaan myös käyttää, jos
niiden arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

– muut

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 3002 aineksista. Tässä ta
varan kuvauksessa tarkoitettuja ai
neksia voidaan myös käyttää, jos
niiden arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

– muut karboksiamidifunktioiset
yhdisteet (myös sakkariini ja sen
suolat) ja imiinifunktioiset yhdis
teet peptideinä ja proteiineina,
jotka liittyvät suoraan immuno
logisten prosessien säätelyyn

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– heterosykliset yhdisteet, jotka si Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
sältävät ainoastaan typpiheteroa keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
tomin tai -atomeja
jen nimikkeiden 2932 ja 2933 ai tuotteen noudettuna-hinnasta
nesten arvo saa kuitenkin olla enin
tään 20 % tuotteen noudettunahinnasta

– nukleiinihapot ja niiden suolat,
myös kemiallisesti määrittelemät
tömät; muut heterosykliset yh
disteet

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista. Kaikkien käytetty ainesten arvo on enintään 40 %
jen nimikkeiden 2932, 2933 tuotteen noudettuna-hinnasta
ja 2934 ainesten yhteisarvo ei kui
tenkaan saa olla yli 20 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

16.9.2016
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– muut hormonit, prostaglandiinit,
tromboksaanit ja leukotrieenit,
luonnolliset tai synteettisesti val
mistetut, peptideinä ja proteii
neina (ei kuitenkaan nimikkeen
2937 tavarat), jotka liittyvät suo
raan immunologisten prosessien
säätelyyn; niiden johdannaiset ja
niitä rakenteellisesti vastaavat ai
neet, mukaan lukien muunnetut
polypeptidiketjut, pääasiallisesti
hormoneina käytettävät, pepti
deinä ja proteiineina (ei kuiten
kaan nimikkeen 2937 tavarat),
jotka liittyvät suoraan immuno
logisten prosessien säätelyyn

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– muut polyesterit, alkumuodossa,
peptideinä ja proteiineina, jotka
liittyvät suoraan immunologisten
prosessien säätelyyn

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryh Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
män ainesten arvo on enintään ainesten arvo on enintään 25 %
20 % tuotteen noudettuna-hin tuotteen noudettuna-hinnasta
nasta (3)

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen
3002, 3005 tai 3006 tavarat):

– nimikkeen 2941 amikasiinista Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
tuotetut
seen kuin tuote. Nimikkeen 3003
tai 3004 aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden yhteisarvo on
enintään 20 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

– muut

Valmistus, jossa
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Nimikkeen 3003 tai
3004 aineksia voidaan kuiten
kin käyttää, jos niiden yhteis
arvo on enintään 20 % tuotteen
noudettuna-hinnasta;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

L 250/1980
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ex 3006

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

Muovista valmistetut avanneleik Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kauksen jälkeen käytettävät tarvik jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
keet

Steriilit absorboituvat langat kirur
giseen tai hammaslääkintäkäyttöön
sekä steriilit sidekudoskiinnikkeiden
muodostumisen estäjät kirurgiseen
tai hammaslääkintäkäyttöön, myös
absorboituvat:
muovista valmistetut (ex 3920 tai
ex 3921):

– – ionomeerilevyt tai -kalvot

Valmistus osittain suolamuotoisesta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kestomuovista, joka on eteenin ja ainesten arvo on enintään 25 %
pääasiallisesti sinkkiä ja natriumia tuotteen noudettuna-hinnasta
olevilla metalli-ioneilla osittain
neutraloidun metakryylihapon ko
polymeeri

– – regeneroidusta selluloosasta, Valmistus, jossa samaan nimikkee
polyamideista tai polyeteenistä seen kuin tuote luokiteltavien aine
valmistetut levyt
sten arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

– – metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpinäkyvistä po Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
lyesterikalvoista, joiden paksuus on ainesten arvo on enintään 25 %
alle 23 mikronia (4)
tuotteen noudettuna-hinnasta

– – litteät tuotteet, joita on valmis Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryh Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
tettu enemmän kuin pelkäs män ainesten arvo on enintään ainesten arvo on enintään 25 %
tään pintakäsittelemällä tai 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta tuotteen noudettuna-hinnasta
leikkaamalla muuhun kuin ne
liön tai suorakaiteen muotoon;
muut tuotteet, joita on valmis
tettu enemmän kuin pelkäs
tään pintakäsittelemällä

– – additiohomopolymeerituotteet, Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
joissa yhden monomeerin — kaikkien käytettyjen ainesten ainesten arvo on enintään 25 %
osuus on yli 99 painoprosent
arvo on enintään 50 % tuotteen tuotteen noudettuna-hinnasta
tia polymeerin kokonaispitoi
noudettuna-hinnasta;
suudesta
— käytettyjen 39 ryhmän ainesten
arvo on enintään 20 % tuotteen
noudettuna-hinnasta (3)
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– – muut

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryh Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
män ainesten arvo on enintään ainesten arvo on enintään 25 %
20 % tuotteen noudettuna-hin tuotteen noudettuna-hinnasta
nasta (3)

– kankaasta valmistetut

Valmistus langasta (5)

Lääketieteelliseen tai eläinlääketie Valmistus, jossa kaikkien käytetty
teelliseen käyttöön tarkoitetut geeli jen ainesten arvo on enintään 50 %
valmisteet, joita käytetään kehon tuotteen noudettuna-hinnasta
osien voiteluaineena kirurgisissa
toimenpiteissä tai lääkärintarkas
tuksissa tai kontaktiaineena kehon
ja lääketieteellisen instrumentin vä
lillä

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen
ainesten arvo on enintään 50 %
Muut kemialliset tuotteet ja ke
mian- tai siihen liittyvän teollisuu tuotteen noudettuna-hinnasta
den valmisteet (myös jos ne ovat
luonnontuotteiden
seoksia),
muualle kuulumattomat

ex 300692

Farmaseuttiset jätteet:

ex 31 ryhmä

Lannoitteet; eivät kuitenkaan seu Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
raavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3105

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Kivennäis- tai kemialliset lannoit Valmistus, jossa
teet, joissa on kahta tai kolmea seu — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 40 %
raavista lannoittavista aineista: typ
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
peä, fosforia tai kaliumia; muut lan
tuote; Saman nimikkeen aine
noitteet; tämän ryhmän tavarat tab
ksia voidaan kuitenkin käyttää,
letteina tai niiden kaltaisessa muo
jos niiden arvo on enintään
dossa taikka bruttopainoltaan enin
20 % tuotteen noudettuna-hin
tään 10 kg:n pakkauksissa, lukuun
nasta;
ottamatta seuraavia:
— kaikkien käytettyjen ainesten
— natriumnitraatti
arvo on enintään 50 % tuotteen
— kalsiumsyanamidi
noudettuna-hinnasta
— kaliumsulfaatti
— kaliummagnesiumsulfaatti

L 250/1982
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Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 32 ryhmä

Parkitus- ja värjäysuutteet; tanniinit
ja niiden johdannaiset; värit, pig
mentit ja muut väriaineet; maalit ja
lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivis
tystahnat; painovärit, muste ja
tussi; eivät kuitenkaan seuraavat:

ex 3201

Tanniinit sekä niiden suolat, eette Valmistus kasviperäisistä parkitus Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
rit, esterit ja muut johdannaiset
uutteista
ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

3205

ex 33 ryhmä

3301

Substraattipigmentit; tämän ryh
män 3 huomautuksessa tarkoitetut
substraattipigmentteihin perustuvat
valmisteet (6)

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen paitsi nimikkeiden 3203, ainesten arvo on enintään 40 %
3204 ja 3205 aineksista. Nimik tuotteen noudettuna-hinnasta
keen 3205 aineksia voidaan kuiten
kin käyttää, jos niiden arvo on
enintään 20 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; ha Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
juste-, kosmeettiset ja toalettival nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
misteet; eivät kuitenkaan seuraavat: seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

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

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista, myös tämän nimik ainesten arvo on enintään 40 %
keen eri tuoteryhmän aineksista (7). tuotteen noudettuna-hinnasta
Saman tuoteryhmän aineksia voi
daan kuitenkin käyttää, jos niiden
arvo ei on enintään 20 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

16.9.2016
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(1)

(2)

L 250/1983

(3)

tai

(4)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pintaaktiiviset aineet, pesuvalmisteet,
voiteluvalmisteet, tekovahat, val
mistetut vahat, kiillotus-, hankausja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja
niiden kaltaiset tuotteet, muovailu
massat, ”hammasvahat” ja kipsiin
perustuvat hammaslääkinnässä käy
tettävät valmisteet; eivät kuitenkaan
seuraavat:

ex 3403

Voiteluvalmisteet, joissa on alle 70 Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai Muut toiminnot kuin 3 sarakkeessa
painoprosenttia maaöljyjä tai bitu useampi tietty käsittely (1)
tarkoitetut toiminnot, joissa kaikki
misista kivennäisistä saatuja öljyjä
käytetyt ainekset luokitellaan eri ni
mikkeeseen kuin tuote. Saman ni
mikkeen aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enintään
50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

3404

Tekovahat ja valmistetut vahat:

– jotka perustuvat parafiiniin,
maaöljyvahoihin, bitumisista ki
vennäisistä saatuihin vahoihin,
puristettuun parafiiniin (slack
wax) tai öljyttömään parafiiniin
(scale wax)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Saman nimikkeen
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– muut

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista lukuun ottamatta ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
seuraavia:
— nimikkeen 1516
hydratut öljyt;

vahamaiset

— nimikkeen 3823 vahamaiset ke
miallisesti määrittelemättömät
rasvahapot ja teolliset rasva-al
koholit;
— nimikkeen 3404 ainekset
Näitä aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enin
tään 20 % tuotteen noudettunahinnasta

L 250/1984
(1)

ex 35 ryhmä

3505

ex 3507

Euroopan unionin virallinen lehti
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(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

Valkuaisaineet; modifioidut tärkke Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
lykset; liimat ja liisterit; entsyymit; nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
eivät kuitenkaan seuraavat:
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Dekstriini ja muu modifioitu tärk
kelys (esim. esihyytelöity tai este
röity tärkkelys); tärkkelykseen, dek
striiniin tai muuhun modifioituun
tärkkelykseen perustuvat liimat ja
liisterit:

– tärkkelyksen eetterit ja esterit

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista, myös muista ni ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
mikkeen 3505 aineksista

– muut

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista paitsi nimikkeen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
1108 aineksista

Muualle kuulumattomat entsyymi Valmistus, jossa kaikkien käytetty
valmisteet
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuot Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
teet; tulitikut; pyroforiset seokset; nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
helposti syttyvät aineet
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet; Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
eivät kuitenkaan seuraavat:
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
(1)

3701

Euroopan unionin virallinen lehti
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(3)

L 250/1985
tai

(4)

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, sä
teilyherkät, valottamattomat, muuta
ainetta kuin paperia, kartonkia,
pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit,
laa'at, säteilyherkät, valottamatto
mat, myös pakkafilmeinä:

– pikakuvafilmit, värivalokuvausta Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
varten tarkoitetut, pakkafilmeinä nekset luokitellaan muuhun nimik ainesten arvo on enintään 40 %
keeseen kuin 3701 tai 3702. Ni tuotteen noudettuna-hinnasta
mikkeen 3702 aineksia voidaan
kuitenkin käyttää, jos niiden arvo
on enintään 30 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

– muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan muuhun nimik ainesten arvo on enintään 40 %
keeseen kuin 3701 tai 3702. Ni tuotteen noudettuna-hinnasta
mikkeiden 3701 ja 3702 aineksia
voidaan kuitenkin käyttää, jos nii
den yhteisarvo on enintään 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3702

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyher Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kät, valottamattomat, muuta ainetta nekset luokitellaan muuhun nimik ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
kuin paperia, kartonkia, pahvia tai keeseen kuin 3701 tai 3702.
tekstiiliä; pikakuvafilmit rullissa, sä
teilyherkät, valottamattomat

3704

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
-kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, valo nekset luokitellaan muuhun nimik ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
tetut mutta kehittämättömät
keeseen kuin 3701–3704.

ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; eivät Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
kuitenkaan seuraavat:
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

L 250/1986
(1)

ex 3801

Euroopan unionin virallinen lehti
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16.9.2016
tai

(4)

– kolloidinen grafiitti suspensiona Valmistus, jossa kaikkien käytetty
öljyssä ja puolikolloidinen gra jen ainesten arvo on enintään 50 %
fiitti; hiilipitoiset elektrodimassat tuotteen noudettuna-hinnasta

– grafiitti massana, jossa on seok Valmistus, jossa kaikkien käytetty Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
sena kivennäisöljyjä ja yli 30 pai jen nimikkeen 3403 ainesten arvo ainesten arvo on enintään 40 %
on enintään 20 % tuotteen noudet tuotteen noudettuna-hinnasta
noprosenttia grafiittia
tuna-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 puhdis Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
tus tislaamalla tai raffinoimalla
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
myrkyt, sienitautien ja rikkakasvien
torjunta-aineet, itämistä estävät ai
neet, kasvien kasvua säätävät ai
neet, desinfioimisaineet ja niiden
kaltaiset tuotteet, vähittäismyynti
muodoissa tai -pakkauksissa tai val
misteina tai tavaroina (esim. rikite
tyt nauhat, sydämet ja kynttilät
sekä kärpäspaperi)

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50
prosenttia tuotteen noudettuna-hin
nasta

3809

Viimeistelyvalmisteet,
valmisteet,
jotka nopeuttavat värjäytymistä tai
väriaineiden kiinnittymistä, sekä
muut tuotteet ja valmisteet (esim.
liistausaineet ja peittausaineet), jol
laisia käytetään tekstiili-, paperi-,
nahka- tai niiden kaltaisessa teolli
suudessa, muualle kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50
prosenttia tuotteen noudettuna-hin
nasta

16.9.2016
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3810

Metallipintojen peittausvalmisteet;
sulamista edistävät aineet ja muut
apuvalmisteet metallien juottamista
tai hitsausta varten; juotos- tai hit
sausjauheet ja -tahnat, joissa on
metallia ja muita aineita; valmisteet,
jollaisia käytetään hitsauselektro
dien ja -puikkojen täytteenä tai
päällysteenä

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50
prosenttia tuotteen noudettuna-hin
nasta

3811

Nakutusta, hapettumista, hartsiutu
mista tai syöpymistä estävät valmis
teet, viskositeettia parantavat val
misteet ja muut kivennäisöljyjen
(myös bensiinin) ja muiden nestei
den, joita käytetään samaan tarkoi
tukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäai
nevalmisteet:

– voiteluöljyjen lisäainevalmisteet, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
joissa on maaöljyjä tai bitumi jen nimikkeen 3811 ainesten arvo
on enintään 50 % tuotteen noudet
sista kivennäisistä saatuja öljyjä
tuna-hinnasta

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

3812

Valmistetut vulkanoinnin kiihdytti Valmistus, jossa kaikkien käytetty
met; muualle kuulumattomat ku jen ainesten arvo on enintään 50 %
min tai muovin pehmitinseokset; tuotteen noudettuna-hinnasta
hapettumisen estoaineet ja muut
kumin tai muovin stabilaattoriseok
set

3813

Valmisteet ja panokset tulensam Valmistus, jossa kaikkien käytetty
muttimia varten; tulensammutus jen ainesten arvo on enintään 50 %
kranaatit ja -pommit
tuotteen noudettuna-hinnasta

3814

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaine Valmistus, jossa kaikkien käytetty
seokset, muualle kuulumattomat; jen ainesten arvo on enintään 50 %
valmistetut maalin- ja lakanpoisto tuotteen noudettuna-hinnasta
aineet

L 250/1987
tai

(4)

L 250/1988
(1)
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3818

Kemialliset alkuaineet, jotka on Valmistus, jossa kaikkien käytetty
seostettu (doped) elektroniikassa jen ainesten arvo on enintään 50 %
käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tuotteen noudettuna-hinnasta
tai niiden kaltaisissa muodoissa; ke
mialliset yhdisteet, jotka on seos
tettu (doped) elektroniikassa käyt
töä varten

3819

Hydrauliset jarrunesteet ja muut Valmistus, jossa kaikkien käytetty
hydraulisessa voimansiirrossa käy jen ainesten arvo on enintään 50 %
tettävät nestemäiset valmisteet, tuotteen noudettuna-hinnasta
joissa ei ole lainkaan tai on vähem
män kuin 70 painoprosenttia
maaöljyjä tai bitumisista kivennäi
sistä saatuja öljyjä

3820

Jäätymistä estävät valmisteet sekä Valmistus, jossa kaikkien käytetty
valmistetut huurteen- ja jäänpoisto jen ainesten arvo on enintään 50 %
nesteet
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3821

Valmistetut elatusaineet mikro-or Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ganismien (myös virusten ja niiden jen ainesten arvo on enintään 50 %
kaltaisten organismien) tai kasvi-, tuotteen noudettuna-hinnasta
ihmis- ja eläinsoluviljelmien kehit
tämistä ja ylläpitoa varten

3822

Taudinmääritysreagenssit ja labora Valmistus, jossa kaikkien käytetty
torioreagenssit alustalla, sekä val jen ainesten arvo on enintään 50 %
mistetut taudinmääritysreagenssit ja tuotteen noudettuna-hinnasta
valmistetut laboratorioreagenssit,
alustalla tai ilman sitä, muut kuin
nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuulu
vat

3823

Teolliset monokarboksyylirasvaha
pot; puhdistuksessa saadut happa
mat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

– teolliset monokarboksyylirasva Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
hapot, puhdistuksessa saadut nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote
happamat öljyt

– teolliset rasva-alkoholit

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista, myös muista ni
mikkeen 3823 aineksista

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
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3824

(2)

(3)

L 250/1989
tai

(4)

Valmistetut sitomisaineet valumuot
teja ja -sydämiä varten; kemialliset
tuotteet ja kemian- tai siihen liitty
vän teollisuuden valmisteet (myös
jos ne ovat luonnontuotteiden
seoksia), muualle kuulumattomat:

– seuraavat tämän nimikkeen tuot
teet:
Luonnon hartsituotteisiin perus
tuvat valmistetut sitomisaineet
valumuotteja ja -sydämiä varten
Nafteenihapot, niiden veteen liu
kenemattomat suolat ja niiden
esterit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Saman nimikkeen tuotteen noudettuna-hinnasta
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Sorbitoli, muu kuin nimikkee
seen 2905 kuuluva

Maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan
alkalimetallien, ammoniumin tai
etanoliamiinien maaöljysulfonaatit;
bitumisista kivennäisistä saatujen
öljyjen tiofeenisulfonihapot ja nii
den suolat
Ioninvaihtimet
Kaasua imevät aineet tyhjöputkia
varten

Alkalinen rautaoksidi, jota käyte
tään kaasun puhdistukseen
Valokaasun puhdistuksessa tuotettu
ammoniakkikaasuvesi ja käytetty
kaasun puhdistusmassa
Sulfonafteenihapot sekä niiden ve
teen liukenemattomat suolat ja nii
den esterit
Sikuna- eli finkkeliöljy ja dippel- eli
hirvensarviöljy
Sellaisten suolojen seokset, joilla on
erilaiset anionit
Gelatiinipohjaiset monistusmassat,
myös paperi- tai tekstiiliainepoh
jalla

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

L 250/1990
(1)

ex 3825
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Kemian- tai siihen liittyvän teolli
suuden jätetuotteet, muualle kuulu
mattomat; yhdyskuntajäte; viemäri
liete; muut tämän ryhmän 6 huo
mautuksessa tarkoitetut jätteet:

– muut kemialliset tuotteet ja ke Valmistus, jossa kaikkien käytetty
mian- tai siihen liittyvän teolli jen ainesten arvo on enintään 50 %
suuden valmisteet (myös jos ne tuotteen noudettuna-hinnasta
ovat luonnontuotteiden seoksia),
muualle kuulumattomat

– vanu, sideharso, kääreet ja niiden
kaltaiset tavarat (esim. valmiit
haavasiteet, kiinnelaastarit ja
hauteet), kyllästetyt tai päällyste
tyt farmaseuttisilla aineilla tai ki
rurgiseen tai lääkintä-, myös
eläinlääkintä- ja hammaslääkintä
käyttöön tarkoitetuissa vähittäis
myyntimuodoissa tai -pakkauk
sissa

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Saman nimikkeen
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 20 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
– injektioruiskut, neulat, katetrit, Valmistus, jossa
kanyylit ja niiden kaltaiset tava — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
rat
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

– kliiniset jätteet: kirurgiseen käyt Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
töön tarkoitetut käsineet ja muut nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote
käsineet

3826

Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ei ole maaöljyjä tai bitumisista ki jen ainesten arvo on enintään 50 %
vennäisistä saatuja öljyjä tai joissa tuotteen noudettuna-hinnasta
niitä on vähemmän kuin 70 paino
prosenttia

16.9.2016
(1)

3901–3915
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L 250/1991
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Muovijätteet, -leikkeet ja -romu; lu
kuun ottamatta nimikkeiden ex
3907 ja 3912 tuotteita, joita koske
vat säännöt ovat jäljempänä:

– additiohomopolymeerituotteet,
Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
joissa yhden monomeerin osuus — kaikkien käytettyjen ainesten ainesten arvo on enintään 25 %
on yli 99 painoprosenttia poly
arvo on enintään 50 % tuotteen tuotteen noudettuna-hinnasta
meerin kokonaispitoisuudesta
noudettuna-hinnasta;
— käytettyjen 39 ryhmän ainesten
arvo on enintään 20 % tuotteen
noudettuna-hinnasta (3)

ex 3907

3912

Muut

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryh Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
män ainesten arvo on enintään ainesten arvo on enintään 25 %
20 % tuotteen noudettuna-hin tuotteen noudettuna-hinnasta
nasta (3)

Polykarbonaattikopolymeerista ja
akryylini-triili-butadieeni-styreeni
(ABS)-kopolymeerista valmistetut
kopolymeerit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Saman nimikkeen
aineksia voidaan kuitenkin käyttää,
jos niiden arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta (3)

Polyesteri

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryh
män ainesten arvo on enintään
20 % tuotteen noudettuna-hinnasta
ja/tai valmistus tetrabromi (bisfe
noli A) -polykarbonaatista

Selluloosa ja sen kemialliset joh Valmistus, jossa samaan nimikkee
dannaiset, muualle kuulumattomat, seen kuin tuote luokiteltavien aine
alkumuodossa
sten arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

L 250/1992
(1)

3916–3921

Euroopan unionin virallinen lehti
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(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

Puolivalmisteet, muovia, ja muovi
tavarat; lukuun ottamatta nimikkei
den ex 3916, ex 3917, ex 3920 ja
ex 3921 tuotteita, joita koskevat
säännöt ovat jäljempänä:

– litteät tuotteet, joita on valmis Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryh Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
tettu enemmän kuin pelkästään män ainesten arvo on enintään ainesten arvo on enintään 25 %
pintakäsittelemällä tai leikkaa 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta tuotteen noudettuna-hinnasta
malla muuhun kuin neliön tai
suorakaiteen muotoon; muut
tuotteet, joita on valmistettu
enemmän kuin pelkästään pinta
käsittelemällä muut:
– muut

– additiohomopolymeerituotteet,
Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
joissa yhden monomeerin osuus — kaikkien käytettyjen ainesten ainesten arvo on enintään 25 %
on yli 99 painoprosenttia poly
arvo on enintään 50 % tuotteen tuotteen noudettuna-hinnasta
meerin kokonaispitoisuudesta
noudettuna-hinnasta;
— käytettyjen 39 ryhmän ainesten
arvo on enintään 20 % tuotteen
noudettuna-hinnasta (3)

ex 3916 ja
ex 3917

– muut

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryh Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
män ainesten arvo on enintään ainesten arvo on enintään 25 %
20 % tuotteen noudettuna-hin tuotteen noudettuna-hinnasta
nasta (3)

Profiilit, putket ja letkut

Valmistus, jossa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
— kaikkien käytettyjen ainesten ainesten arvo on enintään 25 %
arvo on enintään 50 % tuotteen tuotteen noudettuna-hinnasta
noudettuna-hinnasta;
— samaan nimikkeeseen kuin
tuote luokiteltavien ainesten
arvo on enintään 20 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3920

– ionomeerilevyt tai -kalvot

Valmistus osittain suolamuotoisesta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kestomuovista, joka on eteenin ja ainesten arvo on enintään 25 %
pääasiallisesti sinkkiä ja natriumia tuotteen noudettuna-hinnasta
olevilla metalli-ioneilla osittain
neutraloidun metakryylihapon ko
polymeeri

– regeneroidusta selluloosasta, po Valmistus, jossa samaan nimikkee
lyamideista tai polyeteenistä val seen kuin tuote luokiteltavien aine
mistetut levyt
sten arvo on enintään 20 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
(1)

ex 3921

3922–3926
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L 250/1993

(3)

tai

(4)

Metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpinäkyvistä po Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
lyesterikalvoista, joiden paksuus on ainesten arvo on enintään 25 %
alle 23 mikronia (4)
tuotteen noudettuna-hinnasta

Muovitavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat; eivät kuiten Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kaan seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 4001

Kerrostetut kumikreppilaatat kenkiä Luonnonkumilevyjen laminointi
varten

4005

Seostettu kumi, vulkanoimaton, al Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kumuodossa tai laattoina, levyinä jen ainesten paitsi luonnonkumin
tai kaistaleina
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt
pneumaattiset ulkorenkaat, kumia;
umpikumirenkaat, joustorenkaat,
vaihdettavat ulkorenkaan kulutus
pinnat sekä vannenauhat, kumia:

uudelleen pinnoitetut pneumaatti Käytettyjen renkaiden
set ulkorenkaat, umpikumirenkaat pinnoittaminen
tai joustorenkaat, kumia

uudelleen

Muut

Valmistus minkä tahansa nimik
keen aineksista paitsi nimikkeen
4011 tai 4012 aineksista

ex 4017

Kovakumitavarat

Valmistus kovakumista

ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
turkisnahat) sekä muokattu nahka; nekset luokitellaan eri nimikkee
eivät kuitenkaan seuraavat:
seen kuin tuote

ex 4102

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

L 250/1994

Euroopan unionin virallinen lehti
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(1)

(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

4104–4106

Parkitut tai viimeistelemättömät Esiparkitun nahan jälkiparkitus
vuodat ja nahat, villa- tai karvapeit
teettömät, myös halkaistut, mutta
ei enempää valmistetut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt aine
kset luokitellaan eri nimikkeeseen
kuin tuote

4107, 4112 ja
4113

Nahka, parkituksen tai viimeistelyn Esiparkitun nahan jälkiparkitus
jälkeen edelleen valmistettu, myös
pergamenttinahaksi
valmistettu,
villa- tai karvapeitteetön, myös hal
kaistu, muu kuin nimikkeen 4114
nahka

Valmistus, jossa kaikki käytetyt aine
kset luokitellaan eri nimikkeeseen
kuin tuote

ex 4114

Kiiltonahka ja laminoitu kiilto Valmistus nimikkeen 4104–4107,
nahka; metallipinnoitettu nahka
4112 tai 4113 nahasta, jos sen
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteok Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
set; matkatarvikkeet, käsilaukut ja nekset luokitellaan eri nimikkee
niiden kaltaiset säilytysesineet; suo seen kuin tuote
lesta (ei kuitenkaan silkkitoukan
gutista) valmistetut tavarat

ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
valmistetut tavarat; eivät kuiten nekset luokitellaan eri nimikkee
kaan seuraavat:
seen kuin tuote

ex 4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat,
yhdistetyt:

Levyt, ristit ja niiden kaltaiset muo Yhdistämättömien parkittujen tai
dot
muokattujen turkisnahkojen val
kaisu tai värjäys leikkuun ja yhdis
tämisen lisäksi

Muut

Valmistus yhdistämättömistä parki
tuista tai muokatuista turkisna
hoista

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut Valmistus nimikkeen 4302 yhdistä
mättömistä parkituista tai muoka
turkisnahasta valmistetut tavarat
tuista turkisnahoista

ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
puuhiili; eivät kuitenkaan seuraavat: nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

16.9.2016
(1)
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(3)

ex 4403

Karkeasti syrjätty puu

Valmistus raakapuusta, myös kuori
tusta tai karsitusta

ex 4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) Höylääminen, hiominen tai sormi
pituussuunnassa, tasoleikattu tai jatkaminen
viiluksi sorvattu, paksuus suurempi
kuin 6 mm, höylätty, hiottu tai sor
mijatkettu

ex 4408

Vaneriviilu,
paksuus
enintään Saumaaminen, höylääminen, hio
6 mm, saumaamalla tehty, ja muu minen tai sormijatkaminen
puu, sahattu pituussuunnassa, taso
leikattu tai viiluksi sorvattu, pak
suus enintään 6 mm, höylätty,
hiottu tai sormijatkettu

ex 4409

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä Hiominen tai sormijatkaminen
tai pinnalta koko pituudelta muo
toiltu, myös höylätty, hiottu tai sor
mijatkettu:
Hiottu tai sormijatkettu

– muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstä
minen

ex 4410–ex 4413

Muotolista ja -lauta, myös muo Muotolistaksi tai -laudaksi työstä
toiltu jalkalista ja niiden kaltainen minen
muotolauta

ex 4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -hä Valmistus määräkokoon leikkaa
kit, -pytyt ja niiden kaltaiset pääl mattomista laudoista
lykset

ex 4416

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit Valmistus halkaisemalla tehdyistä
ja muut tynnyriteokset puusta sekä puisista kimmistä, molemmilta la
niiden puuosat
pepinnoilta sahatuista, mutta ei
enempää valmistetuista

ex 4418

Puiset rakennuspuusepän ja kirves Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
miehen tuotteet
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Puisia solulevyjä,
kattopäreitä ja -paanuja voidaan
kuitenkin käyttää

L 250/1995
tai

(4)

L 250/1996
(1)
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Muotolista ja -lauta

(3)

Muotolistaksi tai -laudaksi työstä
minen

ex 4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puunau Valmistus minkä tahansa nimik
lat
keen puusta paitsi nimikkeen 4409
puulangasta

ex 45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat; eivät kui Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
tenkaan seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

4503

Luonnonkorkkitavarat

Valmistus nimikkeen 4501 korkista

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista pu Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nonta- tai palmikointiaineista val nekset luokitellaan eri nimikkee
mistetut tavarat; kori- ja punonta seen kuin tuote
teokset

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta sellu Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
loosa-aineesta valmistettu massa; nekset luokitellaan eri nimikkee
keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi seen kuin tuote
(-jäte)

ex 48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperi Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
massa-, paperi-, kartonki- ja pahvi nekset luokitellaan eri nimikkee
tavarat; eivät kuitenkaan seuraavat: seen kuin tuote

ex 4811

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

4816

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja Valmistus 47 ryhmän paperinval
muut jäljentävät tai siirtopaperit mistusaineista
(muut kuin nimikkeeseen 4809
kuuluvat), paperiset vahakset ja off
setlevyt, myös rasioissa

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)

4817
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(3)

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat Valmistus, jossa:
postikortit ja kirjeenvaihtokortit, — kaikki käytetyt ainekset luoki
paperia, kartonkia tai pahvia; pape
tellaan eri nimikkeeseen kuin
riset, kartonkiset tai pahviset rasiat,
tuote;
kotelot, kansiot, salkut yms., joissa
on lajitelma kirjepaperia, kirjekuo — kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
ria jne.
noudettuna-hinnasta;

ex 4818

Toalettipaperi

Valmistus 47 ryhmän paperinval
mistusaineista

ex 4819

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja Valmistus, jossa
muut pakkauspäällykset, paperia, — kaikki käytetyt ainekset luoki
kartonkia, pahvia, selluloosavanua
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tai selluloosaharsoa
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna–hinnasta

ex 4820

Kirjepaperilehtiöt

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, sellu Valmistus 47 ryhmän paperinval
loosavanu ja selluloosakuituharso, mistusaineista
määräkokoon tai -muotoon leikattu

ex 49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
painotuotteet; käsikirjoitukset, ko nekset luokitellaan eri nimikkee
nekirjoitukset ja työpiirustukset; seen kuin tuote
käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja
työpiirustukset; eivät kuitenkaan
seuraavat:

4909

Painetut postikortit ja kuvaposti Valmistus nimikkeeseen 4909 tai
kortit; painetut kortit, joissa on 4911 kuulumattomista aineksista
henkilökohtainen tervehdys, onnit
telu, viesti tai tiedonanto, myös ku
valliset, myös kirjekuorineen tai ko
risteineen

L 250/1997
tai

(4)

L 250/1998
(1)

4910
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16.9.2016
tai

(4)

Kaikenlaiset painetut kalenterit,
myös irtolehtikalenterit:

ns. ikuiset kalenterit tai kalenterit Valmistus, jossa
vaihdettavin lehtiöin, jotka on kiin — kaikki käytetyt ainekset luoki
nitetty muulle alustalle kuin pape
tellaan eri nimikkeeseen kuin
rille, kartongille tai pahville
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 50 ryhmä

– muut

Valmistus nimikkeeseen 4909 tai
4911 kuulumattomista aineksista

Silkki; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 5003

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

5004 – ex
5006

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty Valmistus (5)
lanka
— raakasilkistä tai silkkijätteistä,
karstatuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten käsitel
lyistä,
— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
muista luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

Valmistus langasta (5)

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytetyn painamattoman kan
kaan arvo on enintään 47,5 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
(1)

ex 51 ryhmä

5106–5110
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(3)

L 250/1999
tai

(4)

Villa sekä hieno ja karkea eläimen Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
karva; jouhilanka ja jouhesta kudo nekset luokitellaan eri nimikkee
tut kankaat; eivät kuitenkaan seu seen kuin tuote
raavat:

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa Valmistus (5)
eläimenkarvaa tai jouhta
— karstatuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten käsitel
lyistä raakasilkistä tai silkkijät
teistä,
— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5111–5113

ex 52 ryhmä

5204–5207

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai Valmistus langasta (5)
karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:

Puuvilla; eivät kuitenkaan seuraa Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
vat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

Puuvillalanka ja puuvillaompelu Valmistus (5)
lanka
— karstatuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten käsitel
lyistä raakasilkistä tai silkkijät
teistä,
— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytetyn painamattoman kan
kaan arvo on enintään 47,5 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

L 250/2000
(1)

5208–5212

ex 53 ryhmä

5306–5308

Euroopan unionin virallinen lehti
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(2)

Kudotut puuvillakankaat

(3)

Valmistus langasta (5)

16.9.2016
tai

(4)

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytetyn painamattoman kan
kaan arvo on enintään 47,5 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

Muut kasvitekstiilikuidut; paperi Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
lanka ja kudotut paperilankakan nekset luokitellaan eri nimikkee
kaat; eivät kuitenkaan seuraavat:
seen kuin tuote

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista Valmistus (5)
valmistettu; paperilanka
— karstatuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten käsitel
lyistä raakasilkistä tai silkkijät
teistä,
— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5309–5311

Kudotut kankaat, muista kasviteks Valmistus langasta (5)
tiilikuiduista valmistetut; kudotut
paperilankakankaat

5401–5406

Lanka, monofilamenttilanka ja om Valmistus (5)
pelulanka, tekokuitufilamenttia
— karstatuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten käsitel
lyistä raakasilkistä tai silkkijät
teistä,
— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytetyn painamattoman kan
kaan arvo on enintään 47,5 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
(1)
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5407 ja 5408

Kudotut kankaat,
menttilankaa:

tekokuitufila Valmistus langasta (5)

5501–5507

Katkotut tekokuidut

5508–5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua te Valmistus (5)
kokuitua
— karstatuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten käsitel
lyistä raakasilkistä tai silkkijät
teistä,

L 250/2001
tai

(4)

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytetyn painamattoman kan
kaan arvo on enintään 47,5 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

Valmistus kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta

— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5512–5516

ex 56 ryhmä

Kudotut kankaat, katkottua teko Valmistus langasta (5)
kuitua:

Vanu, huopa ja kuitukangas; eri
koislangat; side- ja purjelanka,
nuora ja köysi sekä niistä valmiste
tut tavarat; eivät kuitenkaan seuraa
vat:

Valmistus (5):
— kookoskuitulangasta,
— luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos painamattoman kankaan arvo on
enintään 47,5 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

L 250/2002
(1)

5602
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(3)

Huopa, myös kyllästetty, päällys
tetty, peitetty tai kerrostettu:

– neulahuopa

Valmistus (5):
— luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta

– muu

Valmistus (5)
— luonnonkuiduista,
— katkotuista tekokuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumi
lanka, tekstiilillä päällystetty; teks
tiililangat ja nimikkeen 5404 tai
5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet, muovilla tai kumilla kyl
lästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai
kumi- tai muovivaippaiset:

– yksinkertainen tai kerrattu kumi Valmistus yksinkertaisesta tai kerra
lanka, tekstiilillä päällystetty
tusta tekstiilillä päällystämättö
mästä kumilangasta

– muut

Valmistus (5):
— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
luonnonkuiduista,
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepääl Valmistus (5):
lystetty, eli tekstiililanka tai nimik — luonnonkuiduista,
keen 5404 tai 5405 kaistaleet ja
niiden kaltaiset tuotteet, jotka on — karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
yhdistetty lankana, kaistaleena tai
varten käsittelemättömistä kat
jauheena olevaan metalliin tai pääl
kotuista tekokuiduista,
lystetty metallilla
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)

5606

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

L 250/2003
tai

(4)

Kierrepäällystetty lanka sekä kierre Valmistus (5):
päällystetyt nimikkeen 5404 tai — luonnonkuiduista,
5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet (muut kuin nimikkeen — karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
5605 tuotteet ja kierrepäällystetty
varten käsittelemättömistä kat
jouhilanka); chenillelanka (myös
kotuista tekokuiduista,
flokki-chenillelanka); chainettelanka
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta, tai
— paperinvalmistusaineista

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet,
tekstiiliainetta:

– neulahuopaa

Valmistus (5):
— luonnonkuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta
— Juuttikangasta voidaan kuiten
kin käyttää pohjana

– muuta huopaa

Valmistus (5):
— karstaamattomista, kampaamat
tomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
luonnonkuiduista, tai
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta

Muut

ex 58 ryhmä

Valmistus langasta (5). Juuttikan
gasta voidaan kuitenkin käyttää
pohjana

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut Valmistus langasta (5)
tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudok
set; koristepunokset; koruompeluk
set; eivät kuitenkaan seuraavat:

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytetyn painamattoman kan
kaan arvo on enintään 47,5 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

L 250/2004
(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
gobeliinit, flander-, aubusson-, nekset luokitellaan eri nimikkee
beauvais- ja niiden kaltaiset kudok seen kuin tuote
set) ja käsin neulatyönä (esim. petit
point- tai ristipistoilla) kirjotut ku
vakudokset, myös sovitetut

5810

Koruompelukset
metritavarana, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kaistaleina tai koristekuvioina
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

5901

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aine Valmistus langasta
ella päällystetyt tekstiilikankaat, jol
laisia käytetään kirjankansien pääl
lystämiseen tai sen kaltaiseen tar
koitukseen; kuultokangas; maa
lausta varten käsitellyt kankaat; jäy
kistekangas (buckram) ja sen kaltai
set jäykistetyt tekstiilikankaat, jol
laisia käytetään hatunrunkoihin

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, Valmistus langasta
nailonia tai muuta polyamidia, po
lyesteriä tai viskoosia olevasta eri
koislujasta langasta

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, Valmistus langasta
peitetyt tai kerrostetut tekstiilikan
kaat, muut kuin nimikkeeseen
5902 kuuluvat

5904

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi Valmistus langasta (5)
leikattu; lattianpäällysteet, joissa on
tekstiiliainepohjalla muu päällystetai peitekerros, myös määrämuotoi
siksi leikatut

16.9.2016
tai

(4)

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos painamattoman kankaan arvo on
enintään 47,5 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(1)

(2)

(3)

5905

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta:

5906

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, Valmistus langasta
muut kuin nimikkeeseen 5902
kuuluvat:

5907

Muulla tavoin kyllästetyt, päällyste Valmistus langasta
tyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teat
terikulissiksi, studion taustakan
kaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta
varten maalattu kangas

5908

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-,
kynttilän- ja niiden kaltaisten tava
roiden sydämet, tekstiiliaineesta ku
dotut, palmikoidut, punotut tai
neulotut; hehkusukat ja pyöröneu
lottu hehkusukkakangas, myös kyl
lästetyt:

5909–5911

Valmistus langasta

Kyllästetyt hehkusukat

Valmistus pyöröneulotusta hehku
sukkakankaasta

Muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin
tarkoituksiin:

– nimikkeen 5911 kiillotuslaikat ja Valmistus langasta taikka nimik
-renkaat, muut kuin huovasta keen 6310 jätekankaista tai lum
puista
valmistetut

L 250/2005
tai

(4)

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos käytetyn painamattoman kan
kaan arvo on enintään 47,5 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

Painaminen yhdessä vähintään kah
den valmistelu- tai viimeistelytoimin
non kanssa (kuten pesu, valkaisu,
merserointi, lämpökiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen estävä kä
sittely, kestoviimeistely, dekatointi,
kyllästäminen, parsinta ja noppaus),
jos painamattoman kankaan arvo on
enintään 47,5 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

L 250/2006
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(1)

(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

– nimikkeen 5911 kudotut kan Valmistus langasta (5)
kaat, myös huovutetut, jollaisia
tavallisesti käytetään paperiko
neissa tai muihin teknisiin tar
koituksiin, myös kyllästetyt tai
päällystetyt, letkumaiset tai päät
tömät, yksinkertaisin tai monin
kertaisin loimin ja/tai kutein ku
dotut, taikka litteäksi moninker
taisin loimin ja/tai kutein kudo
tut
– muut

Valmistus langasta (5)

60 ryhmä

Neulokset

Valmistus langasta (5)

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neu
losta:
kahdesta tai useammasta määrä Valmistus kankaasta
muotoon leikatusta tai suoraan
määrämuotoon neulotusta neulos
kappaleesta yhteen ompelemalla tai
muuten yhdistämällä valmistetut
– muut

ex 62 ryhmä

6213 ja 6214

Valmistus langasta (8)

Vaatteet
ja
vaatetustarvikkeet, Valmistus kankaasta
muuta kuin neulosta; eivät kuiten
kaan seuraavat:
Nenäliinat ja taskuliinat, hartiahui
vit, kaulaliinat ja muut huivit, man
tiljat, hunnut ja niiden kaltaiset ta
varat:
Koruommellut

Valmistus langasta (8) (5)

Valmistus
koruompelemattomasta
kankaasta edellyttäen, että koruom
pelemattoman kankaan arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta (5)

– muut

Valmistus langasta (8) (5)

Sovittaminen, jota seuraa painami
nen yhdessä vähintään kahden val
mistelu- tai viimeistelytoiminnon
kanssa (kuten pesu, valkaisu, merse
rointi, lämpökiinnitys, nukitus, ka
lanterointi, kutistumisen estävä käsit
tely, kestoviimeistely, dekatointi, kyl
lästäminen, parsinta ja noppaus), jos
käytettyjen nimikkeen 6213 ja 6214
painamattomien tavaroiden arvo on
enintään 47,5 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

16.9.2016
(1)

ex 6217

Euroopan unionin virallinen lehti
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(2)

(3)

L 250/2007
tai

(4)

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

Koruommellut

Valmistus langasta (8)

Valmistus
koruompelemattomasta
kankaasta edellyttäen, että koruom
pelemattoman kankaan arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta (8)

– tulensuojavarusteet,
aluminoi Valmistus langasta (8)
dulla polyesterikalvolla päällys
tettyä kangasta

Valmistus päällystämättömästä kan
kaasta edellyttäen, että sen arvo on
enintään 40 % tuotteen noudettunahinnasta (8)

– välivuorit kauluksia ja kalvosimia Valmistus, jossa
varten, määrämuotoon leikatut
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 63 ryhmä

6301–6304

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sar Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
jat; käytetyt vaatteet ja muut käyte nekset luokitellaan eri nimikkee
tyt tekstiilitavarat, jalkineet ja pää seen kuin tuote
hineet; lumput; eivät kuitenkaan
seuraavat:

Vuode- ja matkahuovat, vuodeliina
vaatteet jne.; verhot jne.; muut si
sustustavarat:

huopaa, kuitukangasta

Valmistus (8):
— luonnonkuiduista; tai
— kemiallisista aineista tai tekstiili
massasta

muut:

Koruommellut

Valmistus langasta (5) (9)

Valmistus
koruompelemattomasta
kankaasta (muusta kuin neuloksesta),
jos sen arvo on enintään 40 % tuot
teen noudettuna-hinnasta

L 250/2008

Euroopan unionin virallinen lehti
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(1)

(2)

Muut

(3)

Valmistus langasta (5) (9)

6305

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään Valmistus langasta (5)
tavaroiden pakkaamiseen

6306

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja au Valmistus kankaasta
rinkokatokset; teltat; purjeet ve
neitä, purjelautoja tai maakulku
neuvoja varten; leirintävarusteet:

6307

Muut sovitetut tavarat, myös vaat Valmistus, jossa kaikkien käytetty
teiden leikkuukaavat
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

6308

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

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran
on täytettävä se sääntö, jota siihen
sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuu
lumattomana tavarana. Ei-alkuperä
tuotteita voi kuitenkin sisältyä sar
jaan, jos niiden yhteisarvo on enin
tään 25 % sarjan noudettuna-hin
nasta

ex 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kal Valmistus minkä tahansa nimik
taiset tavarat; eivät kuitenkaan seu keen aineksista paitsi nimikkeen
6406
kengänosayhdistelmistä,
raavat:
joissa päällinen on kiinnitetty pin
kopohjaan tai muihin pohjaosiin

6406

Jalkineiden osat (mukaan lukien Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
päälliset, myös jos ne on kiinnitetty nekset luokitellaan eri nimikkee
muihin pohjiin kuin ulkopohjiin); seen kuin tuote
irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden
kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärys
timet ja niiden kaltaiset tavarat sekä
niiden osat

ex 65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat, lukuun ot Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
tamatta seuraavia:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

6505

Hatut ja muut päähineet, neulotut Valmistus langasta tai tekstiilikui
tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, duista (5)
pitsikankaasta, huovasta tai muusta
tekstiilimetritavarasta (ei kuitenkaan
kaistaleista) tehdyt, myös vuoratut
ja somistetut; mitä ainetta tahansa
olevat hiusverkot, myös vuoratut ja
somistetut

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

ex 66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävely Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiis nekset luokitellaan eri nimikkee
kat sekä niiden osat; eivät kuiten seen kuin tuote
kaan seuraavat:

6601

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kävelykeppisateenvarjot, puutarha jen ainesten arvo on enintään 50 %
varjot ja niiden kaltaiset päivänvar tuotteen noudettuna-hinnasta
jot)

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
sekä höyhenistä tai untuvista val nekset luokitellaan eri nimikkee
mistetut tavarat; tekokukat; hiuk seen kuin tuote
sista valmistetut tavarat

ex 68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbes Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
tista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta nekset luokitellaan eri nimikkee
aineesta valmistetut tavarat; eivät seen kuin tuote
kuitenkaan seuraavat:

ex 6803

Liuskekivitavarat, myös yhteenpu Valmistus työstetystä liuskekivestä
ristettua liuskekiveä

ex 6812

Asbestista valmistetut tavarat; as Valmistus minkä tahansa nimik
bestiin perustuvista sekoituksista tai keen aineksista
asbestiin ja magnesiumkarbonaat
tiin perustuvista sekoituksista val
mistetut tavarat

ex 6814

Kiilletavarat, myös yhteenpuristettu Valmistus työstetystä kiilteestä
tai rekonstruoitu kiille, paperi-, kar (myös yhteenpuristetusta tai re
tonki-, pahvi- tai muulla alustalla
konstruoidusta kiilteestä)

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat; lukuun ottamatta Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seuraavia:
seen kuin tuote

ex 7003, ex 7004
ja ex 7005

Lasi, jossa on heijastamaton kerros Valmistus nimikkeen 7001 aine
ksista

L 250/2009
tai

(4)

L 250/2010
(1)

7006

Euroopan unionin virallinen lehti
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(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

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

– lasilevyt (alustat), dielektrisellä Valmistus nimikkeen 7006 päällys
ohutkalvolla päällystetyt, SEMII:n tämättömistä lasilevyistä (alustoista)
standardien mukaan puolijohta
vat (10)

– muut

Valmistus nimikkeen 7001 aine
ksista

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi Valmistus nimikkeen 7001 aine
ksista

7008

Monikerroksiset eristyslasielementit

7009

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystä Valmistus nimikkeen 7001 aine
mättömät, myös taustapeilit
ksista

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, töl Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kit, ruukut, ampullit ja muut astiat, nekset luokitellaan eri nimikkee
jollaisia käytetään tavaroiden kulje seen kuin tuote
tukseen tai pakkaamiseen; lasiset
säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet
ja muut sulkimet

Lasiesineiden hiominen, jos hiomat
tomien lasiesineiden arvo on enin
tään 50 % tuotteen noudettuna-hin
nasta

7013

Lasiesineet,
jollaisia
käytetään Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimis nekset luokitellaan eri nimikkee
toesineinä, sisäkoristeluun tai sen seen kuin tuote
kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin
nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat)

Lasiesineiden hiominen, jos hiomat
tomien lasiesineiden arvo on enin
tään 50 % tuotteen noudettuna-hin
nasta

Valmistus nimikkeen 7001 aine
ksista

— tai
— Käsinpuhallettujen lasiesineiden
käsin tehty koristelu (lukuun ot
tamatta silkkipainoa), jos käsi
npuhallettujen lasiesineiden arvo
on enintään 50 % tuotteen nou
dettuna-hinnasta

ex 7019

Lasikuiduista valmistetut
(muu kuin lanka)

tavarat Valmistus
värjäämättömästä
raakalangasta
(slivers), jatkuvakuituisesta kiertä
mättömästä langasta (rovings), lan
gasta tai silvotuista säkeistä; tai lasi
villasta

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(1)

(2)

(3)

ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, nekset luokitellaan eri nimikkee
jalometallilla pleteroidut metallit ja seen kuin tuote
näistä valmistetut tavarat; epäaidot
korut; metallirahat; eivät kuiten
kaan seuraavat:

ex 7101

Lajitellut luonnonhelmet ja viljellyt Valmistus, jossa kaikkien käytetty
helmet, kuljetuksen helpottamiseksi jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
väliaikaisesti lankaan pujotetut

ex 7102, ex 7103
ja ex 7104

Luonnonjalo- ja puolijalokivet ja Valmistus valmistamattomista jalosynteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivistä
ja puolijalokivet, valmistetut

7106, 7108 ja
7110

L 250/2011
tai

(4)

Jalometallit:

muokkaamaton

Valmistus nimikkeeseen 7106, Nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 ja
7108 tai 7110 kuulumattomista ai lometallien elektrolyyttinen, termi
neksista
nen tai kemiallinen erottaminen
tai
Nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 ja
lometallien seostaminen toistensa tai
epäjalojen metallien kanssa

Puolivalmisteina tai jauheena

ex 7107, ex 7109
ja ex 7111

Valmistus muokkaamattomista jalo
metalleista

Jalometallilla pleteroidut metallit, Valmistus muokkaamattomista jalo
puolivalmisteina
metalleilla pleteroiduista metalleista

7116

Tavarat, jotka on valmistettu luon Valmistus, jossa kaikkien käytetty
nonhelmistä tai viljellyistä helmistä jen ainesten arvo on enintään 50 %
tai luonnon-, synteettisistä tai re tuotteen noudettuna-hinnasta
konstruoiduista jalo- tai puolijaloki
vistä

7117

Epäaidot korut

ex 72 ryhmä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus epäjaloa metallia olevista
nekset luokitellaan eri nimikkee osista, joita ei ole pinnoitettu jalo
seen kuin tuote
metalleilla, jos kaikkien käytettyjen
ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Rauta ja teräs; eivät kuitenkaan seu Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
raavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

L 250/2012
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7207

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

7208–7216

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

7217

Lanka, rautaa tai seostamatonta te Valmistus nimikkeen 7207 väli
rästä
tuotteista

ex 7218

Välituotteet

Valmistus nimikkeen 7201, 7202,
7203, 7204 tai 7205 aineksista

7219–7222

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, Valmistus nimikkeen 7218 valan
teista, muista alkumuodoista tai vä
ruostumatonta terästä
lituotteista

7223

Lanka, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 väli
tuotteista

Välituotteet

Valmistus nimikkeen 7201, 7202,
7203, 7204 tai 7205 aineksista

ex 7224

7225–7228

Levyvalmisteet, kuumavalssatut tan Valmistus nimikkeen 7206, 7207,
got, säännöttömästi kiepitetyt; pro 7218 tai 7224 valanteista, muista
fiilit, muuta seosterästä; ontot pora alkumuodoista tai välituotteista
tangot, seosterästä tai seostama
tonta terästä

7229

Lanka, muuta seosterästä

Valmistus nimikkeen 7224 väli
tuotteista

ex 73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat; eivät kuiten Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
kaan seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 7301

Ponttirauta

Valmistus nimikkeen 7206 aine
ksista

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

7302

Rautatie- tai raitiotieradan rakennu Valmistus nimikkeen 7206 aine
sosat, rautaa tai terästä, kuten kis ksista
kot, johtokiskot, hammaskiskot,
vaihteenkielet,
risteyskappaleet,
vaihdetangot ja muut raideristeyk
sien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt,
sidekiskot, kiskontuolit ja niiden
kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liu
kulaatat, sideraudat ja muut kisko
jen asentamiseen, liittämiseen tai
kiinnittämiseen käytettävät erityis
tavarat

7304, 7305 ja
7306

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

ex 7307

Putkien liitos- ja muut osat, ruostu
matonta
terästä
(ISO
nro
X5CrNiMo 1712), useista osista
koostuvat

Taottujen teelmien sorvaaminen,
poraus, väljentäminen, kierteittämi
nen, purseenpoisto ja hiekkapuhal
lus, jos teelmien arvo on enintään
35 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen
9406 tehdasvalmisteiset rakennuk
set) ja rakenteiden osat (esim. sillat
ja siltaelementit, sulkuportit, tornit,
ristikkomastot, katot, katonkehysra
kenteet, ovet, ikkunat, oven- ja ik
kunankarmit, kynnykset, ikkuna
luukut, portit, kaiteet ja pylväät),
rautaa tai terästä; levyt, tangot, pro
fiilit, putket ja niiden kaltaiset tava
rat, rakenteissa käytettäviksi valmis
tetut, rautaa tai terästä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Nimikkeen 7301
hitsattuja profiileja ei kuitenkaan
voida käyttää

ex 7315

Lumi- ja muut liukuesteketjut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen nimikkeen 7315 ainesten arvo
on enintään 50 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

ex 74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat; eivät kui Valmistus, jossa
tenkaan seuraavat:
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

L 250/2013
tai

(4)

L 250/2014

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(1)

(2)

(3)

7401

Kuparikivi; sementoitu
(saostettu kupari)

7402

Puhdistamaton kupari; kupariano Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
dit elektrolyyttistä puhdistusta var nekset luokitellaan eri nimikkee
ten
seen kuin tuote

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset,
muokkaamattomat:

– puhdistettu kupari

kupari Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

– kupariseokset ja puhdistettu ku Valmistus
muokkaamattomasta,
pari, joka sisältää muita aineita
puhdistetusta kuparista tai kupari
jätteistä ja -romusta

7404

Kuparijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

7405

Kupariesiseokset

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat; eivät kui Valmistus, jossa
tenkaan seuraavat:
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

7501–7503

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
muut nikkelin valmistuksen väli nekset luokitellaan eri nimikkee
tuotteet; muokkaamaton nikkeli; seen kuin tuote
nikkelijätteet ja -romu

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)

ex 76 ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

L 250/2015
tai

(4)

Alumiini ja alumiinitavarat; eivät Valmistus, jossa
kuitenkaan seuraavat:
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus seostamattomasta alumii
Valmistus, jossa
— kaikki käytetyt ainekset luoki nista tai alumiinijätteistä ja -romusta
tellaan eri nimikkeeseen kuin termisen tai elektrolyyttisen käsitte
lyn avulla
tuote; ja
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

7602

ex 7616

Alumiinijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

Alumiinitavarat, ei kuitenkaan me Valmistus, jossa
tallikangas, ristikko, aitaus-, betoni- — kaikki käytetyt ainekset luoki
ja muut verkot ja niiden kaltaiset
tellaan eri nimikkeeseen kuin
alumiinilangasta valmistetut tavarat
tuote. Alumiinilangasta valmis
(myös päättömät nauhat), eikä alu
tettua metallikangasta, ristikkoa,
miinileikkoverkko
aitaus-, betoni- ja muuta verk
koa tai niiden kaltaisia tavaroita
(myös päättömiä kankaita) sekä
alumiinileikkoverkkoa voidaan
kuitenkin käyttää;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

77 ryhmä

ex 78 ryhmä

Varattu mahdolliselle tulevalle käy
tölle harmonoidussa järjestelmässä

Lyijy ja lyijytavarat; eivät kuiten Valmistus, jossa
kaan seuraavat:
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

L 250/2016
(1)

7801

7802

ex 79 ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

Muokkaamaton lyijy:

– puhdistettu lyijy

Valmistus raakalyijystä

– muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Nimikkeen 7802
jätteitä ja romua ei kuitenkaan
voida käyttää

Lyijyjätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

Sinkki ja sinkkitavarat; eivät kuiten Valmistus, jossa
kaan seuraavat:
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

7901

Muokkaamaton sinkki

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Nimikkeen 7902
jätteitä ja romua ei kuitenkaan
voida käyttää

7902

Sinkkijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 80 ryhmä

Tina ja tinatavarat; eivät kuitenkaan Valmistus, jossa
seuraavat:
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(1)

(2)

(3)

8001

Muokkaamaton tina

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Nimikkeen 8002
jätteitä ja romua ei kuitenkaan
voida käyttää

8002 ja 8007

Tinajätteet ja -romu; muut tinatava Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
rat
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit;
niistä valmistetut tavarat:

muut epäjalot metallit, muokatut; Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen, samaan nimikkeeseen kuin
niistä valmistetut tavarat
tuote luokiteltavien ainesten arvo
on enintään 50 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

– muu

ex 82 ryhmä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

Työkalut ja -välineet sekä veitset, Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
lusikat ja haarukat, epäjaloa metal nekset luokitellaan eri nimikkee
lia; niiden epäjaloa metallia olevat seen kuin tuote
osat; eivät kuitenkaan seuraavat:

8206

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

8207

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja Valmistus, jossa
(myös mekaanisia) tai työstökoneita — kaikki käytetyt ainekset luoki
varten (esim. puristusta, meistausta,
tellaan eri nimikkeeseen kuin
kierteittämistä, porausta, avarta
tuote;
mista, aventamista, jyrsimistä, sor
—
kaikkien käytettyjen ainesten
vaamista tai ruuvinkiertämistä var
arvo
on enintään 40 % tuotteen
ten), myös metallinvetolevyt, metal
noudettuna-hinnasta
linpuristussuulakkeet sekä työkalut
kallionporausta tai maankairausta
varten

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan muuhun nimik
keeseen kuin 8202–8205. Nimik
keiden 8202–8205 työkaluja voi
kuitenkin sisältyä sarjaan, jos nii
den arvo on enintään 15 % sarjan
noudettuna-hinnasta

L 250/2017
tai

(4)

L 250/2018
(1)

8208

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

Koneiden ja mekaanisten laitteiden Valmistus, jossa
veitset ja leikkuuterät
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 8211

Veitset, leikkaavin, myös hammas Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
tetuin terin (myös puutarhaveitset), nekset luokitellaan eri nimikkee
nimikkeeseen 8208 kuulumattomat seen kuin tuote. Epäjaloa metallia
olevia veitsen teriä ja kahvoja voi
daan kuitenkin käyttää

8214

Muut leikkaamisvälineet (esim. tu
kan- ja karvanleikkuuvälineet, teu
rastajien ja talouskäyttöön tarkoite
tut liha- ja muut veitset ja hakkurit
sekä paperiveitset); manikyyri- ja
pedikyyrivälinesarjat ja -välineet
(myös kynsiviilat)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Epäjaloa metallia
olevia kahvoja voidaan kuitenkin
käyttää

8215

Lusikat, haarukat, liemikauhat, rei
käkauhat, kakkulapiot, kalaveitset,
voiveitset, sokeripihdit ja niiden
kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Epäjaloa metallia
olevia kahvoja voidaan kuitenkin
käyttää

ex 83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista val Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
mistetut tavarat; eivät kuitenkaan nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote
seuraavat:

ex 8302

Muut helat, varusteet ja niiden kal Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
taiset tavarat, rakennuksiin soveltu nekset luokitellaan eri nimikkee
vat, ja itsetoimivat ovensulkimet
seen kuin tuote. Nimikkeen 8302
muita aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enin
tään 20 % tuotteen noudettunahinnasta

ex 8306

Pienoispatsaat ja muut koriste-esi Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
neet, epäjaloa metallia
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Nimikkeen 8306
muita aineksia voidaan kuitenkin
käyttää, jos niiden arvo on enin
tään 30 % tuotteen noudettunahinnasta

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)

ex 84 ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

L 250/2019
tai

(4)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet Valmistus, jossa
ja mekaaniset laitteet; niiden osat; — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
eivät kuitenkaan seuraavat:
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 8401

Ydinpolttoaine-elementit

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 30 %
lopputuotteen noudettuna-hinnasta

8402

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Höyrykattilat ja muut höyrynkehit Valmistus, jossa
timet (muut kuin keskuslämmitys — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
kattilat, joilla voidaan kehittää
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
myös matalapaineista höyryä); kuu
tuote;
mavesikattilat
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

8403 ja
ex 8404

Keskuslämmityskattilat, muut kuin
nimikkeeseen 8402 kuuluvat, ja
keskuslämmityskattiloiden apulait
teet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan muuhun nimik ainesten arvo on enintään 40 %
keeseen kuin nimikkeeseen 8403 tuotteen noudettuna-hinnasta
tai 8404

8406

Höyryturbiinit

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

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntäkiertomäntämoottorit

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit Valmistus, jossa kaikkien käytetty
(diesel- tai puolidieselmoottorit)
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

tai Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

L 250/2020
(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

8409

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

8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuri Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
turbiinimoottorit ja muut kaasutur — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
biinit
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

8412

ex 8413

Muut voimakoneet ja moottorit

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

Pyörivät syrjäytyspumput

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 25 %
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tuotteen
noudettuna-hinnasta
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
Valmistus, jossa

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

ex 8414

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Teollisuustuulettimet, -puhaltimet Valmistus, jossa
ainesten
arvo on enintään 25 %
ja niiden kaltaiset laitteet
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tuotteen
noudettuna-hinnasta
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moot Valmistus, jossa kaikkien käytetty
torituuletin ja laitteet lämpötilan ja jen ainesten arvo on enintään 40 %
kosteuden muuttamista varten, tuotteen noudettuna-hinnasta
myös ilmastointilaitteet, joissa kos
teutta ei voida säätää erikseen

16.9.2016
(1)

8418

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

L 250/2021
tai

(4)

Jääkaapit, pakastimet ja muut jääh Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
dytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteis — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
tot, sähköllä toimivat ja muut; läm
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
pöpumput, muut kuin nimikkeen
tuote;
8415 ilmastointilaitteet
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta;
— kaikkien käytettyjen ei-alkupe
räainesten arvo ei ylitä käytetty
jen alkuperäainesten arvoa

ex 8419

Koneet puu-, paperimassa-, kar Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
tonki- ja pahviteollisuutta varten
ainesten
arvo on enintään 30 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
tuotteen
noudettuna-hinnasta
sten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien, samaan nimik
keeseen kuin tuote luokitelta
vien käytettyjen ainesten arvo
on enintään 25 % tuotteen nou
dettuna-hinnasta

8420

Kalanterikoneet ja muut valssaus Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
koneet, muut kuin metallin ja lasin — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
valssaukseen tarkoitetut, sekä nii
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
den telat
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien, samaan nimik
keeseen kuin tuote luokitelta
vien käytettyjen ainesten arvo
on enintään 25 % tuotteen nou
dettuna-hinnasta

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
vaa'at, joiden herkkyys on vähin — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
tään 0,05 g), myös painon perus
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
teella toimivat lasku- tai tarkkailu
tuote;
laitteet; punnituslaitteiden kaiken
—
kaikkien käytettyjen ainesten
laiset punnukset
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

L 250/2022
(1)

8425–8428

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai pur Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kauskoneet ja -laitteet
ainesten
arvo on enintään 30 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8431
ainesten arvo on enintään 10 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

8429

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldo
zerit ja angledozerit), tiehöylät,
raappauskoneet, kaivinkoneet, kau
hakuormaajat, maantiivistyskoneet
ja tiejyrät:

– tiejyrät

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

– muut

Valmistus:

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

8430

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Muut maan, kivennäisten tai mal Valmistus:
mien siirto-, höyläys-, tasoitus-, — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junt
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
taus-, louhinta- tai porauskoneet ja
tuotteen noudettuna-hinnasta;
-laitteet; paalujuntat ja paalunylös
— jossa edellä mainittuun rajoituk
vetäjät; lumiaurat ja lumilingot
seen sisältyvänä, käytettyjen ni
mikkeen 8431 ainesten arvo on
enintään 10 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

16.9.2016
(1)

ex 8431

8439

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

L 250/2023
tai

(4)

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi Valmistus, jossa kaikkien käytetty
yksinomaan tai pääasiallisesti tiejy jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
rissä

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
massaa kuituisesta selluloosa-aine — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
esta tai valmistetaan tai jälkikäsitel
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
lään paperia, kartonkia tai pahvia
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien, samaan nimik
keeseen kuin tuote luokitelta
vien käytettyjen ainesten arvo
on enintään 25 % tuotteen nou
dettuna-hinnasta

8441

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Muut koneet ja laitteet paperimas Valmistus:
san, paperin, kartongin tai pahvin — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
edelleenkäsittelyä varten, myös kai
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
kenlaiset leikkuukoneet
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien, samaan nimik
keeseen kuin tuote luokitelta
vien käytettyjen ainesten arvo
on enintään 25 % tuotteen nou
dettuna-hinnasta

ex 8443

8444–8447

ex 8448

Toimistokoneet ja -laitteet (esim. Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kirjoituskoneet, laskukoneet, auto jen ainesten arvo on enintään 40 %
maattiset
tietojenkäsittelykoneet, tuotteen noudettuna-hinnasta
monistuskoneet ja nitomalaitteet)

Näiden nimikkeiden tekstiiliteolli Valmistus, jossa kaikkien käytetty
suudessa käytettävät koneet
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Nimikkeiden 8444 ja 8445 konei Valmistus, jossa kaikkien käytetty
den apukoneet ja -laitteet
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

L 250/2024
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Ompelukoneet, muut kuin nimik
keen 8440 kirjannitomakoneet; eri
tyisesti ompelukoneita varten suun
nitellut huonekalut, alustat, kotelot
ja suojukset; ompelukoneenneulat:

– ompelukoneet (ainoastaan lukko Valmistus:
tikkikoneet), joiden konevarren — jossa kaikkien käytettyjen aine
paino ilman moottoria on enin
sten arvo on enintään 40 %
tään 16 kg ja moottorin kanssa
tuotteen noudettuna-hinnasta;
enintään 17 kg
— jossa
kaikkien
konevarren
(moottoria lukuun ottamatta)
kokoamiseen käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa;
— jossa käytetyt langankiristys-,
langansieppaus- ja siksak-meka
nismit ovat jo alkuperätuotteita

– muut

8456–8466

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

Nimikkeisiin 8456–8466 kuuluvat Valmistus, jossa kaikkien käytetty
koneet, työstökoneet sekä niiden jen ainesten arvo on enintään 40 %
osat ja tarvikkeet; eivät kuitenkaan tuotteen noudettuna-hinnasta
seuraavat:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Valmistus, jossa
– vesisuihkuleikkauskoneet;
– vesisuihkuleikkauskoneiden osat — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
ja tarvikkeet
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

8469–8472

Toimistokoneet ja -laitteet (esim. Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kirjoituskoneet, laskukoneet, auto jen ainesten arvo on enintään 40 %
maattiset
tietojenkäsittelykoneet, tuotteen noudettuna-hinnasta
monistuskoneet ja nitomalaitteet)

16.9.2016
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8480

Kaavauskehykset metallinvalua var Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ten; mallipohjat; valumallit; muotit jen ainesten arvo on enintään 50 %
metallia (muut kuin valukokillit), tuotteen noudettuna-hinnasta
metallikarbideja, lasia, kivennäisai
neita, kumia tai muovia varten

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

L 250/2025
tai

(4)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 25 %
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
Valmistus, jossa

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

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu me Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tallilevystä ja muusta aineesta tai jen ainesten arvo on enintään 40 %
kahdesta tai useammasta metalli tuotteen noudettuna-hinnasta
kerroksesta; erilaisten tiivisteiden
sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasi
oissa tai niiden kaltaisissa pakkauk
sissa; mekaaniset tiivisteet

ex 8486

Kaikkia aineita työstävät koneet, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jotka irrottavat ainetta laser- tai jen ainesten arvo on enintään 40 %
muulla valo- tai fotonisäteellä, ult tuotteen noudettuna-hinnasta
raäänellä, sähköpurkauksella, säh
kökemiallisella prosessilla, elektro
nisuihkulla, ionisäteellä tai plasma
kaarella

Koneet (myös puristimet) metallin Valmistus, jossa kaikkien käytetty
työstämiseen taivuttamalla, särmää jen ainesten arvo on enintään 40 %
mällä, oikaisemalla, leikkaamalla, tuotteen noudettuna-hinnasta
meistämällä tai loveamalla

Koneet kiven, keraamisten tuottei Valmistus, jossa kaikkien käytetty
den, betonin, asbestisementin tai jen ainesten arvo on enintään 40 %
niiden kaltaisten kivennäisaineiden tuotteen noudettuna-hinnasta
työstöön tai lasin kylmätyöstöön

L 250/2026
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Merkintäkojeet, jotka ovat kuvioita Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kehittäviä laitteita, jollaisia käyte jen ainesten arvo on enintään 40 %
tään maskien tai hiusristikoiden tuotteen noudettuna-hinnasta
valmistamiseen
valonkestävistä
päällystetyistä alustoista; niiden
osat ja tarvikkeet

Muotit ruiskupuristusta tai paineva Valmistus, jossa kaikkien käytetty
lua varten
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai pur Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kauskoneet ja -laitteet
— jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8431
ainesten arvo on enintään 10 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

8487

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

ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
osat; äänen tallennus- tai toistolait — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
teet, televisiokuvan tai -äänen tal
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
lennus- tai toistolaitteet sekä tällais
tuote;
ten tavaroiden osat ja tarvikkeet; ei
— kaikkien käytettyjen ainesten
vät kuitenkaan seuraavat:
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

8501

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei Valmistus:
kuitenkaan sähkögeneraattoriyhdis — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
telmät)
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittuun rajoituk
seen sisältyvänä, käytettyjen ni
mikkeen 8503 ainesten arvo on
enintään 10 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

16.9.2016
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ja Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 30 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;

— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8501
tai 8503 ainesten yhteisarvo on
enintään 10 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

ex 8504

Automaattisissa tietojenkäsittelyko Valmistus, jossa kaikkien käytetty
neissa käytettävät virtalähteet
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8517

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Äänen, kuvan tai muiden tietojen Valmistus:
lähettämiseen tai vastaanottamiseen — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 25 %
käytettävät muut laitteet, myös lait
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
teet langattomissa verkoissa (kuten
tuotteen noudettuna-hinnasta;
lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa
tietoliikennettä varten, ei kuiten — jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
kaan nimikkeiden 8443, 8525,
käytettyjen alkuperäainesten ar
8527 ja 8528 lähettimet ja vas
voa
taanottimet

ex 8518

Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiut Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
timet, myös koteloidut; sähköllä — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 25 %
toimivat
äänitaajuusvahvistimet;
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
sähköllä toimivat äänenvahvistinyh
tuotteen noudettuna-hinnasta;
distelmät
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

8519

Äänen tallennus- tai toistolaitteet

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 30 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
tuotteen
noudettuna-hinnasta
sten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

L 250/2028
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Videosignaalien tallennus- tai tois Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
tolaitteet, myös samaan ulkokuo — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
reen yhdistetyin videovirittimin
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

8522

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ainoastaan tai pääasiallisesti käytet jen ainesten arvo on enintään 40 %
täviksi nimikkeiden 8519–8521 tuotteen noudettuna-hinnasta
laitteisiin

8523

Levyt, nauhat, puolijohdeteknolo
giaa käyttävät haihtumattomat puo
lijohdemuistit, toimikortit ja muut
tiedonkantajat äänen tai muiden il
miöiden tallennukseen, myös tal
lenteita sisältävät, sekä matriisit ja
isiöt levyjen valmistusta varten, ei
kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet;

– tallentamattomat levyt, nauhat, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
puolijohdeteknologiaa käyttävät jen ainesten arvo on enintään 40 %
haihtumattomat puolijohdemuis tuotteen noudettuna-hinnasta
tit ja muut tiedonkantajat äänen
tai muiden ilmiöidentallennuk
seen, ei kuitenkaan 37 ryhmän
tuotteet;

– tallennetut levyt, nauhat, puoli Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
johdeteknologiaa käyttävät haih — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
tumattomat puolijohdemuistit ja
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
muut tiedonkantajat äänen tai
tuotteen noudettuna-hinnasta;
muiden ilmiöiden tallennukseen,
ei kuitenkaan 37 ryhmän tuot — jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8523
teet
ainesten arvo on enintään 10 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– matriisit ja isiöt levyjen valmis Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tusta varten, ei kuitenkaan 37 jen ainesten arvo on enintään 40 %
ryhmän tuotteet;
tuotteen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
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Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
– etälukukortit ja toimikortit, Valmistus, jossa
joissa on vähintään kaksi elektro — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
nista integroitua piiriä
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
– toimikortit, joissa on yksi elek Valmistus:
troninen integroitu piiri
— jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 25 %
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8541
tai 8542 ainesten yhteisarvo on
enintään 10 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
myös yhteenrakennetuin vastaanot — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 25 %
timin tai äänen tallennus- tai toisto
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
laittein; televisiokamerat; digitaali
tuotteen noudettuna-hinnasta;
kamerat ja videokameranauhurit
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

8526

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet Valmistus:
ja radiokauko-ohjauslaitteet
— jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 25 %
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös jos Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
samaan koteloon on yhdistetty ää — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 25 %
nen tallennus- tai toistolaite tai
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
kello
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

L 250/2030
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Monitorit ja projektorit, joissa ei
ole yhteenrakennettua televisiovas
taanotinta; televisiovastaanottimet,
myös yhteenrakennetuin yleisradio
vastaanottimin tai äänen tai video
signaalien tallennus- tai toistolait
tein:

– monitorit ja projektorit, joissa ei Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ole yhteenrakennettua televisio jen ainesten arvo on enintään 40 %
vastaanotinta ja jollaisia käyte tuotteen noudettuna-hinnasta
tään yksinomaan tai pääasial
lisesti nimikkeen 8471 auto
maattisissa tietojenkäsittelyjärjes
telmissä

– muut monitorit ja projektorit, Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
joissa ei ole yhteenrakennettua — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 25 %
televisiovastaanotinta; televisio
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
vastaanottimet, myös samaan ul
tuotteen noudettuna-hinnasta;
kokuoreen yhdistetyin yleisradio
vastaanottimin tai äänen tai vi — jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
deosignaalin tallennus- tai toisto
käytettyjen alkuperäainesten ar
laittein
voa

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi
yksinomaan tai pääasiallisesti ni
mikkeiden 8525–8528 laitteissa:

– soveltuvat käytettäviksi yksin Valmistus, jossa kaikkien käytetty
omaan tai pääasiallisesti video jen ainesten arvo on enintään 40 %
signaalien tallennus- tai toisto tuotteen noudettuna-hinnasta
laitteissa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
– soveltuvat käytettäviksi yksin Valmistus, jossa
omaan tai pääasiallisesti sellais — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
ten monitorien ja projektorien
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
kanssa, joissa ei ole yhteenraken
tuote;
nettua televisiovastaanotinta ja
jollaisia käytetään yksinomaan — kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
tai pääasiallisesti nimikkeen
noudettuna-hinnasta
8471 automaattisissa tietojenkä
sittelyjärjestelmissä

– muut

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 25 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

16.9.2016
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8535

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kyt Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kemistä, katkaisemista tai suojaa — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
mista varten tai siihen liittämistä
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
varten (esim. kytkimet, varokkeet,
tuotteen noudettuna-hinnasta;
ylijännitesuojat, jännitteen rajoitti
met, syöksyaaltosuojat, pistotulpat — jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8538
ja muut liittimet ja liitäntärasiat),
ainesten arvo on enintään 10 %
suurempaa kuin 1 000 voltin ni
tuotteen noudettuna-hinnasta
mellisjännitettä varten:

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kyt
kemistä, katkaisemista tai suojaa
mista varten tai siihen liittämistä
varten (esim. kytkimet, releet, va
rokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotul
pat, pistorasiat, lampunpitimet ja
muut liittimet, liitäntärasiat), enin
tään 1 000 voltin nimellisjännitettä
varten; liittimet valokuituja, valo
kuitukimppuja tai valokaapeleita
varten

– sähkölaitteet
sähkövirtapiirin Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kytkemistä, katkaisemista tai — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
suojaamista varten tai siihen liit
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tämistä varten, enintään 1 000
tuotteen noudettuna-hinnasta;
voltin nimellisjännitettä varten;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8538
ainesten arvo on enintään 10 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– liittimet valokuituja, valokuitu
kimppuja tai valokaapeleita var
ten

– – muovia

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

– – keraamista ainetta

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

– – kuparia

Valmistus, jossa
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

L 250/2032
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8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kaapit ja muut alustat, joissa on vä — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
hintään kaksi nimikkeen 8535 tai
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
8536 laitetta, sähköistä ohjausta tai
tuotteen noudettuna-hinnasta;
sähkönjakelua varten, myös sellai
set, joissa on 90 ryhmän kojeita ja — jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8538
laitteita, sekä numeeriset ohjauslait
ainesten arvo on enintään 10 %
teet, muut kuin nimikkeen 8517
tuotteen noudettuna-hinnasta
kytkentälaitteet

ex 8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltai Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
set puolijohdekomponentit, lukuun — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
ottamatta piikiekkoja, joita ei vielä
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
ole leikattu puolijohdesiruiksi
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

8542

Elektroniset integroidut piirit:

– integroidut monoliittipiirit

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 25 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8541
tai 8542 ainesten yhteisarvo on
enintään 10 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

– monisirumikropiirit, jotka ovat Valmistus, jossa kaikkien käytetty
koneen tai laitteen osia, muualle jen ainesten arvo on enintään 40 %
tähän ryhmään kuulumattomat
tuotteen noudettuna-hinnasta

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 25 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
tuotteen
noudettuna-hinnasta
sten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta;
Valmistus:

— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 8541
tai 8542 ainesten yhteisarvo on
enintään 10 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

16.9.2016
(1)

Euroopan unionin virallinen lehti
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8544

Eristetty (myös emaloitu tai anodi Valmistus, jossa kaikkien käytetty
soitu) lanka ja kaapeli (myös koak jen ainesten arvo on enintään 40 %
siaalikaapeli) sekä muut eristetyt tuotteen noudettuna-hinnasta
sähköjohtimet, myös jos niissä on
liittimiä; valokaapelit, joissa kulla
kin kuidulla on oma kuorensa,
myös jos niihin on yhdistetty säh
köjohtimia tai jos niissä on liittimiä

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampun Valmistus, jossa kaikkien käytetty
hiilet, paristohiilet ja muut grafii jen ainesten arvo on enintään 40 %
tista tai muusta hiilestä valmistetut tuotteen noudettuna-hinnasta
tavarat, jollaisia käytetään sähkötar
koituksiin, myös jos niissä on me
tallia

8546

Mitä ainetta tahansa olevat sähkö Valmistus, jossa kaikkien käytetty
eristimet
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

8547

Sähkökoneiden tai -laitteiden eris Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tystarvikkeet, joitakin vähäisiä va jen ainesten arvo on enintään 40 %
lettaessa tai puristettaessa ainoas tuotteen noudettuna-hinnasta
taan yhteenliittämistarkoituksessa
kiinnitettyjä metalliosia (esim. kier
teitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta
kokonaan eristysaineesta valmistet
tuja, muut kuin nimikkeen 8546
eristimet; sähköjohdinputket ja nii
den liitoskappaleet, epäjaloa metal
lia, eristysaineella vuoratut

8548

Galvaanisten parien, galvaanisten
paristojen ja sähköakkujen jätteet ja
romu; käytetyt galvaaniset parit ja
paristot sekä loppuunkäytetyt säh
köakut; koneiden ja laitteiden säh
köosat, muualle tähän ryhmään
kuulumattomat:

L 250/2033
tai

(4)

– elektroniset mikrorakenneyhdis Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
telmät
ainesten
arvo on enintään 25 %
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen tuotteen noudettuna-hinnasta
noudettuna-hinnasta, ja
— kaikkien edellä mainittua rajoi
tusta noudattavien, nimikkeiden
8541 ja 8542 käytettyjen aine
sten arvo on enintään 10 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

L 250/2034
(1)

(2)

– muut

ex 86 ryhmä

8608

ex 87 ryhmä

Euroopan unionin virallinen lehti
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(3)

16.9.2016
tai

(4)

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

Rautatieveturit, raitiomoottorivau Valmistus, jossa kaikkien käytetty
nut ja muu liikkuva kalusto sekä jen ainesten arvo on enintään 40 %
niiden osat; rautatie- ja raitiotiera tuotteen noudettuna-hinnasta
dan varusteet ja kiinteät laitteet
sekä niiden osat; kaikenlaiset me
kaaniset (myös sähkömekaaniset)
liikennemerkinantolaitteet;
eivät
kuitenkaan seuraavat:

Rautatie- tai raitiotieradan varusteet Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ja kiinteät laitteet; mekaaniset — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
(myös sähkömekaaniset) merki
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
nanto-, turva- tai liikenteenval
tuote;
vonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä,
—
kaikkien käytettyjen ainesten
raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväy
arvo
on enintään 40 % tuotteen
liä, paikoitustiloja, satamia tai len
noudettuna-hinnasta
tokenttiä varten; edellä mainittujen
tavaroiden osat

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
muut kuin rautatien tai raitiotien jen ainesten arvo on enintään 40 %
liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä tuotteen noudettuna-hinnasta
niiden osat ja tarvikkeet; eivät kui
tenkaan seuraavat:

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollai — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
sia käytetään tehtaissa, varastoissa,
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
satama-alueilla tai lentokentillä ta
tuote;
varan kuljetukseen lyhyitä matkoja;
traktorit, jollaisia käytetään rauta — kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
tieasemilla; edellä mainittujen ajo
noudettuna-hinnasta
neuvojen osat

8710

Panssarivaunut ja muut panssaroi Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
dut taisteluajoneuvot, moottoroi — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
dut, myös aseistetut, sekä tällaisten
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
ajoneuvojen osat
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

16.9.2016
(1)

8711

Euroopan unionin virallinen lehti
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L 250/2035
tai

(4)

Moottoripyörät (myös mopot) ja
apumoottorilla varustetut polku
pyörät, myös sivuvaunuineen; sivu
vaunut:

joissa on iskumäntä-polttomoot
tori, iskutilavuus:

enintään 50 cm3

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 20 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

suurempi kuin 50 cm3

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 25 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

Muut

Valmistus:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 30 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
tuotteen
noudettuna-hinnasta
sten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

ex 8712

8715

Polkupyörät, joissa ei ole kuulalaa Valmistus nimikkeeseen 8714 kuu Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kereita
lumattomista aineksista
ainesten arvo on enintään 30 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

Lastenvaunut ja niiden osat

Valmistus, jossa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
— kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;

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

L 250/2036
(1)

8716

Euroopan unionin virallinen lehti
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(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Perävaunut ja puoliperävaunut; Valmistus, jossa
muut kuljetusvälineet, ilman me — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
kaanista kuljetuskoneistoa; niiden
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
osat
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

ex 88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
niiden osat; eivät kuitenkaan seu nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
raavat:
seen kuin tuote

ex 8804

Roottorivarjot (rotochutes)

Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
keen aineksista, myös muista ni ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
mikkeen 8804 aineksista

8805

Ilma-alusten lähetyslaitteet; lentotu Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
kialusten kannella käytettävät jarru nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 30 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
tuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet; seen kuin tuote
laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten; edellä mainittu
jen tavaroiden osat

89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

ex 90 ryhmä

9001

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
seen kuin tuote. Nimikkeen 8906 tuotteen noudettuna-hinnasta
alusten runkoja ei kuitenkaan voida
käyttää

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mit Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
taus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketie — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
teelliset tai kirurgiset kojeet ja lait
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
teet; niiden osat ja tarvikkeet; eivät
tuote;
kuitenkaan seuraavat:
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

Optiset kuidut ja optiset kuitukim Valmistus, jossa kaikkien käytetty
put; optiset kuitukaapelit, muut jen ainesten arvo on enintään 40 %
kuin nimikkeeseen 8544 kuuluvat; tuotteen noudettuna-hinnasta
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 työstä
mätöntä lasia

16.9.2016
(1)

Euroopan unionin virallinen lehti
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9002

Mitä ainetta tahansa olevat kehyste Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tyt linssit, prismat, peilit ja muut jen ainesten arvo on enintään 40 %
optiset elementit, kun ne ovat ko tuotteen noudettuna-hinnasta
jeiden tai laitteiden osia tai tarvik
keita, muut kuin tällaiset elementit,
optisesti työstämätöntä lasia

9004

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
näön korjaamiseen, silmien suojaa jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
miseen tai muuhun tarkoitukseen

ex 9005

L 250/2037
tai

(4)

Kiikarit ja kaukoputket sekä niiden Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
jalustat, lukuun ottamatta tähtitie — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
teellisiä linssikaukoputkia ja niiden
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
jalustoja
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta;
— kaikkien käytettyjen ei-alkupe
räainesten arvo ei ylitä käytetty
jen alkuperäainesten arvoa

ex 9006

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Valokuvauskamerat (muut kuin elo Valmistus, jossa
kuvakamerat); valokuvaussalama — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
laitteet ja valokuvaussalamalamput,
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
muut kuin sähköisesti sytytettävät
tuote;
salamalamput
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta;
— kaikkien käytettyjen ei-alkupe
räainesten arvo ei ylitä käytetty
jen alkuperäainesten arvoa

9007

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Elokuvakamerat ja -projektorit, Valmistus, jossa
myös jos niissä on äänen tallennus- — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
tai toistolaitteet
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta;
— kaikkien käytettyjen ei-alkupe
räainesten arvo ei ylitä käytetty
jen alkuperäainesten arvoa

L 250/2038
(1)

9011

Euroopan unionin virallinen lehti
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16.9.2016
tai

(4)

Optiset mikroskoopit, myös mikro Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
valokuvausta, mikroelokuvausta tai — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
mikroprojisointia varten
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta;
— kaikkien käytettyjen ei-alkupe
räainesten arvo ei ylitä käytetty
jen alkuperäainesten arvoa

ex 9014

Muut navigointikojeet ja -laitteet

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

9015

Geodeettiset (myös fotogrammetri Valmistus, jossa kaikkien käytetty
set), hydrografiset, oseanografiset, jen ainesten arvo on enintään 40 %
hydrologiset, meteorologiset tai tuotteen noudettuna-hinnasta
geofysikaaliset kojeet ja laitteet, ei
kuitenkaan kompassit; etäisyysmit
tarit

9016

Vaa'at, joiden herkkyys on vähin Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tään 0,05 g, myös punnuksineen
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

9017

Piirustus- tai merkintäkojeet ja ma Valmistus, jossa kaikkien käytetty
temaattiset laskukojeet (esim. Pii jen ainesten arvo on enintään 40 %
rustuskoneet, pantografit, astelevyt, tuotteen noudettuna-hinnasta
harpikot, laskutikut ja laskulevyt);
kädessä pidettävät pituuksien mit
taukseen käytettävät kojeet (esim.
mittatangot ja -nauhat sekä mikro
metrit ja työntömitat), muualle tä
hän ryhmään kuulumattomat

9018

Lääketieteessä, myös hammas- tai
eläinlääketieteessä tai kirurgiassa
käytettävät kojeet ja laitteet, mu
kaan lukien skintigrafiset laitteet,
muut sähkölääkintälaitteet ja näön
tarkastuskojeet:

– hammaslääkärintuolit, joissa on Valmistus minkä tahansa nimik Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
hammaslääkintälaitteita tai syl keen aineksista, myös muista ni ainesten arvo on enintään 40 %
kyastia
mikkeen 9018 aineksista
tuotteen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
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L 250/2039
tai

(4)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
— kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
Valmistus, jossa

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

9019

Mekanoterapeuttiset laitteet; hie Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
rontalaitteet; laitteet psykologisia — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
soveltuvuustestejä varten; otsoni-,
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
happi- tai aerosolihoitolaitteet, te
tuote;
kohengityslaitteet ja muut terapeut
—
kaikkien käytettyjen ainesten
tiset hengityslaitteet
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

9020

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Muut hengityslaitteet ja kaasunaa Valmistus, jossa
marit (ei kuitenkaan suojanaamarit, — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 25 %
joissa ei ole mekaanisia osia eikä
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
vaihdettavia suodattimia)
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

9024

Koneet ja laitteet aineiden (esim. Valmistus, jossa kaikkien käytetty
metallin, puun, tekstiilitavaroiden, jen ainesten arvo on enintään 40 %
paperin tai muovin) kovuuden, lu tuotteen noudettuna-hinnasta
juuden,
kokoonpuristuvuuden,
kimmoisuuden tai muiden mekaa
nisten ominaisuuksien testausta
varten

9025

Densimetrit, areometrit ja niiden Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kaltaiset uppomittarit, lämpömitta jen ainesten arvo on enintään 40 %
rit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygro tuotteen noudettuna-hinnasta
metrit ja psykrometrit, myös rekis
teröivät, sekä näiden kojeiden yh
distelmät

9026

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaa Valmistus, jossa kaikkien käytetty
sujen virtauksen, pinnan korkeu jen ainesten arvo on enintään 40 %
den, paineen tai muiden vaihtele tuotteen noudettuna-hinnasta
vien ominaisuuksien mittaamista
tai tarkkailua varten (esim. virtausmittarit, pinnan korkeuden osoitti
met, painemittarit ja lämmön-kulu
tusmittarit), ei kuitenkaan nimik
keen 9014, 9015, 9028 tai 9032
kojeet ja laitteet

L 250/2040
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9027

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai ke Valmistus, jossa kaikkien käytetty
miallista analyysiä varten (esim. po jen ainesten arvo on enintään 40 %
larimetrit, refraktometrit, spektro tuotteen noudettuna-hinnasta
metrit sekä kaasu- tai savuanalyysi
laitteet); kojeet ja laitteet viskositee
tin, huokoisuuden, laajenemisen,
pintajännityksen tai niiden kaltais
ten ominaisuuksien mittaamista tai
tarkkailua varten; kojeet ja laitteet
lämpömäärän, äänitason tai valon
voimakkuuden mittaamista tai tark
kailua varten (myös valotusmitta
rit); mikrotomit

9028

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutustai tuotantomittarit, myös niiden
tarkistusmittarit:

– osat ja tarvikkeet

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

– muut

Valmistus:

16.9.2016
tai

(4)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
ainesten
arvo on enintään 30 %
— jossa kaikkien käytettyjen aine
tuotteen
noudettuna-hinnasta
sten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

9029

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

9030

Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ja muut sähkösuureiden mittaus- jen ainesten arvo on enintään 40 %
tai tarkkailukojeet ja -laitteet, ei tuotteen noudettuna-hinnasta
kuitenkaan nimikkeen 9028 mitta
rit; alfa-, beeta-, gamma-, röntgen-,
kosmisen tai muun ionisoivan sä
teilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja
-laitteet

9031

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ja -koneet, muualle tähän ryhmään jen ainesten arvo on enintään 40 %
kuulumattomat; profiiliprojektorit
tuotteen noudettuna-hinnasta

16.9.2016
(1)
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9032

Automaattiset säätö- tai valvonta Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kojeet ja -laitteet
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

9033

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kojeiden osat ja tarvikkeet (muualle jen ainesten arvo on enintään 40 %
tähän ryhmään kuulumattomat)
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 91 ryhmä

Kellot ja niiden osat; eivät kuiten Valmistus, jossa kaikkien käytetty
kaan seuraavat:
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

9105

L 250/2041
tai

(4)

Muut kellot, joissa ei ole ranne-, Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
tasku- tai niiden kaltaisten kellojen — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
koneistoa
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

9109

Muut täydelliset
kootut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
— jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
tuotteen noudettuna-hinnasta;

kellokoneistot, Valmistus:

— jossa kaikkien käytettyjen ei-al
kuperäainesten arvo ei ylitä
käytettyjen alkuperäainesten ar
voa

9110

Täydelliset kellokoneistot, kokoa Valmistus:
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
mattomat tai osittain kootut (kello — jossa kaikkien käytettyjen aine ainesten arvo on enintään 30 %
koneistosarjat); epätäydelliset kello
sten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta
koneistot, kootut; kellojen raakako
tuotteen noudettuna-hinnasta;
neistot
— jossa edellä mainittua rajoitusta
noudattavien nimikkeen 9114
ainesten arvo on enintään 10 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

L 250/2042
(1)

9111

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(2)

(3)

16.9.2016
tai

(4)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten Valmistus, jossa
ainesten
arvo on enintään 30 %
kellojen kuoret ja niiden osat
— kaikki käytetyt ainekset luoki
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

9112

Muut kellonkuoret, kellonkotelot ja Valmistus, jossa
Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
niiden kaltaiset, muiden tähän ryh — kaikki käytetyt ainekset luoki ainesten arvo on enintään 30 %
mään kuuluvien tavaroiden kuoret
tellaan eri nimikkeeseen kuin tuotteen noudettuna-hinnasta
tai kotelot sekä niiden osat
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 40 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

9113

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä
niiden osat:

– epäjaloa metallia, myös kullattua Valmistus, jossa kaikkien käytetty
tai hopeoitua epäjaloa metallia, jen ainesten arvo on enintään 40 %
tai jalometallilla pleteroitua me tuotteen noudettuna-hinnasta
tallia

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

92 ryhmä

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

93 ryhmä

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden Valmistus, jossa kaikkien käytetty
osat ja tarvikkeet
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 94 ryhmä

Huonekalut; vuoteiden joustinpoh Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
jat ja vuodevarusteet, kuten patjat nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset peh seen kuin tuote
mustetut sisustustavarat; valaisimet
ja valaistusvarusteet, muualle kuu
lumattomat; valokilvet ja niiden
kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset
rakennukset; eivät kuitenkaan seu
raavat:

16.9.2016
(1)

ex 9401 ja
ex 9403

Euroopan unionin virallinen lehti
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(2)

Huonekalut, epäjaloa metallia,
joissa on käytetty pehmustama
tonta puuvillakangasta, jonka paino
on enintään 300 g/m2

(3)

tai

— sen arvo on enintään 25 %
tuotteen noudettuna-hinnasta;
— kaikki muut käytetyt ainekset
ovat jo alkuperätuotteita ja ne
luokitellaan muuhun nimikkee
seen kuin 9401 tai 9403

9405

Valaisimet ja valaistusvarusteet, Valmistus, jossa kaikkien käytetty
myös hakuvalot ja valonheittimet, jen ainesten arvo on enintään 50 %
sekä niiden osat, muualle kuulu tuotteen noudettuna-hinnasta
mattomat; valokilvet, kuten valais
tut merkit ja valaistut nimikilvet,
joissa on pysyvästi asennettu valon
lähde, sekä niiden osat, muualle
kuulumattomat

9406

Tehdasvalmisteiset rakennukset

Valmistus, jossa kaikkien käytetty
jen ainesten arvo on enintään 50 %
tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 95 ryhmä

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
osat ja tarvikkeet; eivät kuitenkaan nekset luokitellaan eri nimikkee
seuraavat:
seen kuin tuote

ex 9503

– muut lelut; pienoismallit ja nii Valmistus, jossa
den kaltaiset mallit ajanvietetar — kaikki käytetyt ainekset luoki
koituksiin, myös liikkuvat; kai
tellaan eri nimikkeeseen kuin
kenlaiset palapelit
tuote;
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
noudettuna-hinnasta

Golfmailat ja niiden osat

tai

(4)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen
nekset luokitellaan eri nimikkee ainesten arvo on enintään 40 %
tuotteen noudettuna-hinnasta
seen kuin tuote,
Valmistus nimikkeen 9401 tai
9403 käyttövalmiiksi sovitetusta
puuvillakankaasta, jos:

ex 9506

L 250/2043

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote. Karkeasti muotoil
tuja teelmiä golfmailojen päiden
valmistusta varten voidaan kuiten
kin käyttää

L 250/2044
(1)
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(2)

(3)

ex 96 ryhmä

Erinäiset tavarat eivät kuitenkaan Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
seuraavat:
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote

ex 9601 ja
ex 9602

Eläinkunnasta saaduista, kasvi- tai Valmistus saman nimikkeen valmis
kivennäisveistoaineista tehdyt tava tetuista veistoaineista
rat

ex 9603

Luudat, harjat ja siveltimet (lukuun Valmistus, jossa kaikkien käytetty
ottamatta varpuluutia ja niiden kal jen ainesten arvo on enintään 50 %
taisia tavaroita sekä näädän tai ora tuotteen noudettuna-hinnasta
van karvoista tehtyjä harjoja ja si
veltimiä), käsikäyttöiset mekaaniset
lattianlakaisimet, moottorittomat;
maalaustyynyt ja -telat, kumi- ja
muut kuivauspyyhkimet ja mopit

9605

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillo
tustarvikkeita tai vaatteiden puhdis
tukseen käytettäviä tarvikkeita sisäl
tävät matkapakkaukset

9606

Napit, myös painonapit, napinsydä Valmistus, jossa
met ja muut näiden tavaroiden — kaikki käytetyt ainekset luoki
osat; napinteelmät
tellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote;

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran
on täytettävä se sääntö, jota siihen
sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuu
lumattomana tavarana. Ei-alkuperä
tuotteita voi kuitenkin sisältyä sar
jaan, jos niiden yhteisarvo on enin
tään 15 % sarjan noudettuna-hin
nasta

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

9608

9612

Kuulakärkikynät; huopakärjellä tai
muulla huokoisella kärjellä varuste
tut kynät; täytekynät ja niiden kal
taiset kynät; monistuskynät; lyijy
täytekynät; kynänvarret, kynänpiti
met ja niiden kaltaiset pitimet;
edellä mainittujen tavaroiden osat
(myös hylsyt ja pidikkeet), muut
kuin nimikkeeseen 9609 kuuluvat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
seen kuin tuote.
Saman nimikkeen kynänteriä ja nii
den kärkiä voidaan kuitenkin käyt
tää

Kirjoituskoneiden värinauhat ja nii Valmistus, jossa
den kaltaiset värinauhat, joihin on — kaikki käytetyt ainekset luoki
imeytetty väri tai joita on muuten
tellaan eri nimikkeeseen kuin
valmistettu jättämään painantajäl
tuote;
keä, myös keloilla tai kaseteissa; vä
rityynyt, myös jos niihin on imey — kaikkien käytettyjen ainesten
arvo on enintään 50 % tuotteen
tetty väri, koteloineen tai ilman
noudettuna-hinnasta

16.9.2016
tai

(4)

16.9.2016
(1)
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(3)

ex 9613

Sytyttimet, joissa on pietsosähköi Valmistus, jossa kaikkien käytetty
nen sytytysjärjestelmä
jen nimikkeen 9613 ainesten arvo
on enintään 30 % tuotteen noudet
tuna-hinnasta

ex 9614

Tupakkapiiput ja piipunpesät

97 ryhmä

L 250/2045
tai

(4)

Valmistus karkeasti muotoilluista
teelmistä

Taideteokset, kokoelmaesineet ja Valmistus, jossa kaikki käytetyt ai
nekset luokitellaan eri nimikkee
antiikkiesineet
seen kuin tuote

(1) Ks. tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 1 ja 3 kohdassa.
(2) Ks. tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7 alkuhuomautuksen 2 kohdassa.
(3) Sellaisten tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä nimikkeiden 3901–3906 että nimikkeiden 3907–3911 aineksista, tätä määräystä sovelletaan
ainoastaan siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva.
(4) Seuraavia kalvoja pidetään erittäin läpinäkyvinä: kalvot, joiden Gardnerin nefelometrillä ASTM-D 1003-16:n mukaisesti mitattu optinen himmene
minen (haittatekijä) on alle 2 %.
(5) Ks. tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
(6) 32 ryhmän 3 huomautuksessa täsmennetään, että kyseessä ovat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai aineosina vä
rivalmistetuotannossa, edellyttäen ettei niitä luokitella muuhun 32 ryhmän nimikkeeseen.
(7) Tuoteryhmällä tarkoitetaan tämän nimikkeen nimiketekstin puolipisteellä erotettua osaa.
(8) Ks. 6 alkuhuomautus.
(9) Neuloskappaleita (määrämuotoon leikattuja tai suoraan määrämuotoon neulottuja) yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistettujen
neulostavaroiden, ei kuitenkaan kimmoisten tai kumilla käsiteltyjen, osalta, katso 6 alkuhuomautus.
(10) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

L 250/2046
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LIITE II (A)

Poikkeukset luetteloon ei-alkuperäaineksille tehtävistä valmistus- tai käsittelytoiminnoista, jotka on
tehtävä tämän pöytäkirjan 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta valmistettu tuote voi saada
alkuperäaseman
Luettelossa mainituista tuotteista kaikki eivät välttämättä kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen ottaa
huomioon tämän sopimuksen muut osat.

Yhteiset määräykset

1. Jäljempänä olevassa taulukossa kuvailtuihin tuotteisiin voidaan soveltaa liitteessä olevien sääntöjen sijasta myös
seuraavia sääntöjä.

2. Tämän liitteen mukaisesti annetussa tai laaditussa alkuperäselvityksessä on oltava seuraava englanninkielinen
merkintä:

”Derogation – Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No …, originating from … used.”

Merkinnän on oltava pöytäkirjan 20 artiklassa tarkoitetun EUR.1-tavaratodistuksen 7 kohdassa tai pöytäkirjan
24 artiklassa tarkoitetussa alkuperäilmoituksessa.

3. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden ja EU:n jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet, joita niiden osalta
edellytetään tämän liitteen täytäntöön panemiseksi.

HS-nimike

Tavaran kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa
alkuperäaseman

ex 4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet – joissa on enintään 20 Valmistus, jossa kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset
painoprosenttia 17 ryhmän aineksia
ovat kokonaan tuotettuja

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja Valmistus, jossa kaikki käytetyt 6 ryhmän ainekset
niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä ovat kokonaan tuotettuja

ex 8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja Valmistus, jossa kaikki käytetyt 8 ryhmän ainekset
melonin kuoret
ovat kokonaan tuotettuja
– 17 ryhmän ainesten pitoisuus enintään 20 pai
noprosenttia

ex 1101–ex 1104

Myllyteollisuustuotteet viljasta, ei kuitenkaan rii Valmistus 10 ryhmän viljasta, ei kuitenkaan nimik
sistä
keen 1006 riisistä

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja he Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi
delmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu tuotteen oman nimikkeen aineksista

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, kumihartsit ja Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen
oleohartsit (esimerkiksi palsamit)
1301 ainesten arvo on enintään 60 % tuotteen nou
dettuna-hinnasta

16.9.2016

HS-nimike

ex 1302

FI
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Tavaran kuvaus

L 250/2047
Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa
alkuperäaseman

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo
pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut on enintään 60 % tuotteen noudettuna-hinnasta
kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:
– muut kuin kasviaineista saadut kasvilimat ja pak
sunnosaineet, modifioidut

ex 1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi
puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat;
tuotteen oman nimikkeen aineksista
– muut kuin jähmeät jakeet

ex 1507–ex 1515

Kasviöljyt ja niiden jakeet:

Valmistus minkä tahansa alanimikkeen aineksista
paitsi tuotteen oman alanimikkeen aineksista

– soija-, maapähkinä-, palmu-, kookos- (kopra-),
palmunydin-, babassu-, kiinanpuu- (tung-) ja oi
ticicaöljy, myrttivaha ja japaninvaha, jojobaöljyn
jakeet ja muuhun tekniseen tai teolliseen käyt
töön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoi
tetut öljyt

– muut kuin nimikkeiden 1509 ja 1510 oliiviöljyt Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi
tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, Valmistus muun kuin tuotteen oman nimikkeen ai
osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, neksista
uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdis
tetut, mutta ei enempää valmistetut:
– rasvat ja öljyt ja niiden jakeet, hydrattu risiiniöljy
(opaalivaha)

ex 18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi
tuotteen oman nimikkeen aineksista

– 17 ryhmän ainesten pitoisuus enintään 20 pai
noprosenttia

ex 1901

Muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jau Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi
hoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tuotteen oman nimikkeen aineksista
tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa on kaakaota alle
40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta
laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden
0401–0404 tavaroista tehdyt elintarvikevalmisteet,
joissa kaakaota on alle 5 painoprosenttia täysin
rasvattomasta aineesta laskettuna
– 17 ryhmän ainesten pitoisuus enintään 20 pai
noprosenttia

L 250/2048

HS-nimike

1902

FI
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Tavaran kuvaus

16.9.2016
Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa
alkuperäaseman

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuu
delit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös
kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt
tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös val
mistettu
– joissa on enintään 20 painoprosenttia lihaa, Valmistus, jossa kaikki käytetyt 11 ryhmän tuotteet
muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä
ovat alkuperätuotteita
– joissa on yli 20 painoprosenttia lihaa, muita eläi Valmistus, jossa
menosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä
– kaikki käytetyt 11 ryhmän tuotteet ovat alkuperä
tuotteita,
– kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat koko
naan tuotettuja

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankor Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi
vikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulo tuotteen oman nimikkeen aineksista
misjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa
– nimikkeen 1108 13 ainesten (perunatärkkelyk
sen) pitoisuus enintään 20 painoprosenttia

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahta Valmistus:
malla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiu
taleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyvä
sinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina
jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja
rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmis
tettu, muualle kuulumattomat:
– 17 ryhmän ainesten pitoisuus enintään 20 pai – minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimik
noprosenttia
keen 1806 aineksista
– jossa kaikki käytetyt 11 ryhmän tuotteet ovat al
kuperätuotteita

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät Valmistus, jossa kaikki käytetyt 11 ryhmän tuotteet
(biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos ovat alkuperätuotteita
niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaatti
kapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyt
töön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset
tuotteet

ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kas Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo
vinosista valmistetut tuotteet:
on enintään 60 % tuotteen noudettuna-hinnasta
– muista aineksista kuin alanimikkeen 0711 51 ai
neksista
– muista aineksista kuin nimikkeiden 2002, 2003,
2008 ja 2009 aineksista
– 17 ryhmän ainesten pitoisuus enintään 20 pai
noprosenttia

16.9.2016
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Tavaran kuvaus

L 250/2049
Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa
alkuperäaseman

ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo
– 4 ja 17 ryhmän ainesten pitoisuus enintään 20 on enintään 60 % tuotteen noudettuna-hinnasta
painoprosenttia

ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; val Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo
mistettu rehu
on enintään 60 % tuotteen noudettuna-hinnasta
– maissin tai 2, 4 ja 17 ryhmän ainesten pitoisuus
enintään 20 painoprosenttia

L 250/2050
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LIITE III

Tavaratodistuslomake
1. EUR.1-tavaratodistus on laadittava lomakkeelle, jonka malli on tässä liitteessä. Lomake on painettava yhdellä tai
useammalla niistä kielistä, joilla sopimus on tehty. Todistus on laadittava jollakin näistä kielistä viejävaltion
lainsäädännön määräysten mukaisesti. Jos se laaditaan käsin, se on täytettävä musteella painokirjaimin.
2. Todistuksen koon on oltava 210 × 297 mm; lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 8 mm määrämittaa
suurempi tai enintään 5 mm sitä pienempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä, hiokkeetonta
kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 g/m2. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, jonka
ansiosta mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennökset voidaan havaita paljain silmin.
3. Viejävaltiot voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä
kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava maininta tästä hyväksymisestä.
Jokaisessa lomakkeessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on
myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.
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L 250/2055

LIITE IV

Alkuperäilmoitus
Alkuperäilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse
sisällyttää ilmoitukseen.
Bulgariankielinen toisinto
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Espanjankielinen toisinto
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Kroaatinkielinen toisinto
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Tšekinkielinen toisinto
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v… (2).
Tanskankielinen toisinto
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Saksankielinen toisinto
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Vironkielinen toisinto
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspä
ritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Kreikankielinen toisinto
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Englanninkielinen toisinto
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Ranskankielinen toisinto
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
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Italiankielinen toisinto
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Latviankielinen toisinto
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Liettuankielinen toisinto
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip
nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Unkarinkielinen toisinto
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hiányában az áruk preferenciális (2) származásúak.
Maltankielinen toisinto
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Hollanninkielinen toisinto
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit … (2).
Puolankielinen toisinto
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z … (2).
Portugalinkielinen toisinto
O abaixo–assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)),
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Romaniankielinen toisinto
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Sloveeninkielinen toisinto
Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.
Slovakinkielinen toisinto
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Suomenkielinen toisinto
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
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Ruotsinkielinen toisinto
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

...........................................................................

(3)

(Paikka ja päiväys)
...........................................................................

(4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan
nimi on selvennettävä)

Huomautukset
(1) Kun alkuperäilmoituksen laatii pöytäkirjan 25 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä
valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois
tai kohta jätetään tyhjäksi.
(2) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain pöytäkirjan 44 artiklassa
tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa,
johon ilmoitus laaditaan.
(3) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
(4) Ks. tämän pöytäkirjan 24 artiklan 5 kohta. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoi
tuksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.
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LIITE VI

Tiedotustodistus
1. Tässä liitteessä esitettyä tiedotustodistuslomaketta on käytettävä. Lomake on painettava yhdellä tai useammalla niistä
kielistä, joilla sopimus on tehty, ja viejävaltion lainsäädännön mukaisesti. Tiedotustodistus on täytettävä jollakin näistä
kielistä; jos todistus täytetään käsin, se on täytettävä musteella painokirjaimin. Siinä on oltava painettu tai muulla
tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.
2. Tiedotustodistuksen koon on oltava 210 × 297 mm; lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 8 mm
määrämittaa suurempi tai enintään 5 mm sitä pienempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä,
hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 g/m2.
3. Kansalliset viranomaiset voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen
hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava maininta tästä
hyväksymisestä. Jokaisessa lomakkeessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan
tunnistaa.
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LIITE VIII

Merentakaiset maat ja alueet
Tässä pöytäkirjassa ”merentakaisilla mailla ja alueilla” tarkoitetaan jäljempänä lueteltuja Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen liitteessä II tarkoitettuja maita ja alueita:
(Tällä luettelolla ei määrätä ennakolta näiden maiden ja alueiden asemaa tai siinä tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia.)
1. Maat ja merentakaiset alueet, joilla on erityinen suhde Tanskan kuningaskuntaan:
— Grönlanti.
2. Maat ja merentakaiset alueet, joilla on erityinen suhde Ranskan tasavaltaan:
— Uusi-Kaledonia ja siihen kuuluvat alueet
— Ranskan Polynesia
— Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
— Wallis- ja Futunasaaret
— Saint Barthélémy
— Saint Pierre ja Miquelon.
3. Maat ja merentakaiset alueet, joilla on erityinen suhde Alankomaiden kuningaskuntaan:
— Aruba
— Bonaire
— Curaçao
— Saba
— Sint Eustatius
— Sint Maarten.
4. Maat ja merentakaiset alueet, joilla on erityinen suhde Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan:
— Anguilla
— Bermudasaaret
— Caymansaaret
— Falklandinsaaret
— Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret
— Montserrat
— Pitcairn
— Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet
— Brittiläinen Antarktiksen alue
— Brittiläinen Intian valtameren alue
— Turks- ja Caicossaaret
— Brittiläiset Neitsytsaaret.
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LIITE IX

Tuotteet, joihin sovelletaan 4 artiklassa tarkoitettuja kumulaatiomääräyksiä 1. lokakuuta 2015
jälkeen

HS-nimike/CN-koodi

Tavaran kuvaus

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät

1702

Sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jäh
meät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja,
myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri (eivät kuitenkaan ruoko- ja juurikasso
keri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi)

ex 1704 90 vastaa CNkoodia 1704 90 99

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (ei kuitenkaan purukumi; lakritsiuute, jossa on
sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä aineita; valkoinen
suklaa; pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vä
hintään 1 kg; kurkkupastillit ja yskänkaramellit; valmisteet, joissa on erillinen kova sokeri
kuorrutuskerros; viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset sekä hedelmäpastat, jotka ovat sokeri
makeisina; keitetyt makeiset; toffeet ja niiden kaltaiset makeiset; tabletit, jotka on valmistettu
puristamalla)

ex 1806 10 vastaa CNkoodia 1806 10 30

Kaakaojauhe, jossa on vähintään 65 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 80 painopro
senttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia
sakkaroosina ilmaistuna

ex 1806 10 vastaa CNkoodia 1806 10 90

Kaakaojauhe, jossa on vähintään 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttiso
keri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

ex 1806 20 vastaa CNkoodia 1806 20 95

Muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai
tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian
tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg (ei kuitenkaan
kaakaojauhe eivätkä valmisteet, joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita tai joissa
on kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä vähintään 25 painoprosenttia; ”chocolate milk
crumb”; suklaakuorrutteet; suklaa ja suklaatuotteet; sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet,
jotka perustuvat muihin makeutusaineisiin kuin sokeriin, kaakaota sisältävät; kaakaota sisäl
tävät levitteet; kaakaota sisältävät valmisteet juomien valmistukseen)

ex 1901 90 vastaa CNkoodia 1901 90 99

Muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai malla
suutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vä
hemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualla kuulu
mattomat nimikkeiden 0401–0404 tavaroista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lain
kaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aine
esta laskettuna (eivät kuitenkaan elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sak
karoosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, tai jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 pai
noprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien in
verttisokeri) tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä; ni
mikkeiden 0401–0404 tavaroista jauheeksi valmistetut elintarvikkeet; pikkulasten ruoaksi
tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa; nimikkeen 1905 leipomatuotteiden val
mistukseen tarkoitetut seokset ja taikinat)

ex 2101 12 vastaa CNkoodia 2101 12 98

Kahviin perustuvat valmisteet (eivät kuitenkaan kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näi
hin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet)

ex 2101 20 vastaa CNkoodia 2101 20 98

Teehen ja mateuutteisiin perustuvat valmisteet (eivät kuitenkaan tee- tai mateuutteet, -esanssit
ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet)

ex 2106 90 vastaa CNkoodia 2106 90 59

Maku- tai väriaineita sisältävät sokerisiirapit (eivät kuitenkaan isoglukoosi-, laktoosi-, glu
koosi- ja maltodekstriinisiirapit)
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Tavaran kuvaus

ex 2106 90 vastaa CNkoodia 2106 90 98

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet (ei kuitenkaan proteiinitiivisteet ja teksturoidut
proteiiniaineet; alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistuk
seen, muut kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat; lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät
sokerisiirapit; elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglu
koosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maito
rasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin
5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

ex 3302 10 vastaa CNkoodia 3302 10 29

Hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomateollisuudessa ja
joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet ja joiden todellinen alkoholipitoisuus
on enintään 0,5 painoprosenttia (eivät kuitenkaan valmisteet, joissa ei ole lainkaan maitoras
vaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5
painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia,
vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä
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LIITE X
YHTEINEN

JULISTUS

VALMIUKSIEN

KEHITTÄMISESTÄ TÄMÄN
TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

SOPIMUKSEN

ALKUPERÄSÄÄNTÖJEN

1. Tämän sopimuksen 113 artiklan mukaisesti EU voi toteuttaa toimia SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioita
niiden valmiuksien kehittämiseksi, jotta ne voivat panna täytäntöön tämän sopimuksen alkuperäsäännöt. Tällaiset
toimet voisivat olla esim. seminaareja, hankeryhmiä, asiantuntijavierailijoita ja koulutusta.
2. Kun edellä mainitut valmiuksien kehittämistä koskevat toimet on toteutettu, GSP-kumulaation täytäntöönpanoa
voidaan arvioida ja antaa siitä suosituksia. Lisäksi kun EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion mielestä
täytäntöönpanossa on ongelmia, Euroopan komission, EU:n jäsenvaltioiden ja SADC:n talouskumppanuussopimus
valtioiden asiantuntijat arvioivat keskenään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden toimintavalmiutta
hallinnoida ja valvoa asiaankuuluvien määräysten toimintaa. Tällaisen arvioinnin tuloksista keskustellaan komiteassa
tarvittaessa tilanteen parantamiseksi ja EU:n toteuttaminen valmiuksien kehittämistä koskevien toimien hienosää
tämiseksi asianmukaisella tavalla.
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LIITE XI
YHTEINEN JULISTUS

Andorran ruhtinaskunnasta
1. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot hyväksyvät Andorran ruhtinaskunnan alkuperätuotteet, jotka kuuluvat
harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään, tämän sopimuksen mukaisiksi EU:n alkuperätuotteiksi.
2. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperätuotteet, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 25–97
ryhmään ja jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen EU:ssa, saavat saman aseman Andorran ruhtinaskunnassa.
3. Pöytäkirjaa 1 sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittujen tuotteiden alkuperäaseman määrittämiseksi.
YHTEINEN JULISTUS

San Marinon tasavallasta
1. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot hyväksyvät San Marinon alkuperätuotteet tämän sopimuksen mukaisiksi
EU:n alkuperätuotteiksi.
2. SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperätuotteet, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen EU:ssa, saavat
saman aseman San Marinon tasavallassa.
3. Pöytäkirjaa 1 sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittujen tuotteiden alkuperäaseman määrittämiseksi.
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PÖYTÄKIRJA 2
Keskinäinen hallinnollinen avunanto tulliasioissa
1 artikla
Määritelmät
Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan
a) ”tavaroilla” kaikkia tavaroita, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän soveltamisalaan tämän sopimuksen
soveltamisalasta riippumatta,
b) ”tullilainsäädännöllä” osapuolen alueella sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä, jotka koskevat tavaroiden tuontia,
vientiä, kauttakuljetusta ja asettamista mihin tahansa tullimenettelyyn, mukaan luettuina kielto-, rajoitus- ja valvonta
toimenpiteet;
c) ”pyynnön esittävällä/esittäneellä viranomaisella” toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on nimennyt
tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon ja joka pyytää apua tämän pöytäkirjan mukaisesti;
d) ”pyynnön vastaanottavalla/vastaanottaneella viranomaisella” toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on
nimennyt tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon ja joka vastaanottaa avunpyynnön tämän pöytäkirjan mukaisesti;
e) ”henkilötiedoilla” kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön;
f) ”tullilainsäädännön vastaisella toimella” mitä tahansa tullilainsäädännön rikkomista tai yritystä rikkoa kyseistä
lainsäädäntöä.
2 artikla
Soveltamisala
1.
Osapuolet antavat toisilleen apua toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tässä pöytäkirjassa määrättyjen tapojen ja
edellytysten mukaisesti varmistaakseen erityisesti tullilainsäädäntöä rikkovia toimia ehkäisemällä, tutkimalla ja torjumalla,
että tätä lainsäädäntöä sovelletaan oikein.
2.
Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu avunanto tulliasioissa koskee niitä osapuolten hallintoviranomaisia, jotka ovat
toimivaltaisia soveltamaan tätä pöytäkirjaa. Avunanto ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä oikeusapua koskevien
sääntöjen soveltamista. Avunannon piiriin eivät myöskään kuulu tiedot, jotka on saatu oikeusviranomaisten pyynnöstä
käytettyjen valtuuksien perusteella, elleivät nämä viranomaiset ole ennakolta hyväksyneet kyseisten tietojen
luovuttamista.
3.

Tämän pöytäkirjan soveltamisalaan ei kuulu tullien, verojen ja sakkojen kantamisessa annettava apu.

3 artikla
Pyynnöstä annettava apu
1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki
tarvittavat tiedot, jotta tämä voi varmistaa, että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein, mukaan luettuina tiedot havaituista
tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai saattaisivat olla tullilainsäädännön vastaisia.
2.

Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä,

a) onko osapuolen alueelta viedyt tavarat tuotu laillisesti toisen osapuolen alueelle, ja yksilöi tarvittaessa kyseisiin
tavaroihin sovelletun tullimenettelyn;
b) onko osapuolen alueelle tuodut tavarat viety laillisesti toisen osapuolen alueelta, ja yksilöi tarvittaessa kyseisiin
tavaroihin sovelletun tullimenettelyn.
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3.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä tarvittavat
säännösten mukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että erityinen valvonta kohdistetaan
a) luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, joiden perustellusti uskotaan osallistuvan tai osallistuneen tullilain
säädännön vastaisiin toimiin;
b) paikkoihin, joihin tavaroita on koottu tai voidaan koota varastoitaviksi siten, että on perusteltua uskoa, että kyseiset
tavarat on tarkoitettu käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa;
c) tavaroihin, joita kuljetetaan tai voidaan kuljettaa siten, että on perusteltua uskoa, että kyseiset tavarat on tarkoitettu
käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa; sekä
d) kuljetusvälineisiin, joita käytetään tai voidaan käyttää siten, että on perusteltua uskoa, että kyseiset kuljetusvälineet on
tarkoitettu käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa.

4 artikla
Oma-aloitteinen avunanto

Osapuolet antavat omasta aloitteestaan toisilleen apua oikeus- ja hallintomääräystensä mukaisesti, jos ne pitävät sitä
tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta tarpeellisena, erityisesti toimittamalla tiedot, jotka koskevat seuraavia:
a) toimet, joilla rikotaan tai näytetään rikkovan tullilainsäädäntöä ja joilla saattaa olla merkitystä toiselle osapuolelle;
b) tullilainsäädännön vastaisissa toimissa käytettävät uudet keinot tai menetelmät;
c) tavarat, joiden tiedetään olevan tullilainsäädännön vastaisten toimien kohteena;
d) luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden perustellusti uskotaan osallistuvan tai osallistuneen tullilainsäädännön
vastaisiin toimiin; ja
e) kuljetusvälineet, joita perustellusti uskotaan käytetyn tai käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa
toimissa.

5 artikla
Asiakirjojen toimittaminen ja ilmoitukset

1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa
lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet

pyynnön

esittäneen

viranomaisen

pyynnöstä

oman

a) toimittaakseen kaikki sellaiset asiakirjat, jotka ovat peräisin pyynnön esittäneeltä viranomaiselta ja kuuluvat tämän
pöytäkirjan soveltamisalaan, vastaanottajalle, joka asuu pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueella tai on
sijoittautunut sinne, ja tarvittaessa;
b) ilmoittaakseen sellaisista päätöksistä, jotka ovat peräisin pyynnön esittäneeltä viranomaiselta ja kuuluvat tämän
pöytäkirjan soveltamisalaan, vastaanottajalle, joka asuu pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueella tai on
sijoittautunut sinne.
2.
Asiakirjojen toimittamista tai päätöksistä ilmoittamista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti pyynnön
vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.
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6 artikla
Avunantopyyntöjen muoto ja sisältö
1.
Tämän pöytäkirjan mukaisesti esitetyt pyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Pyyntöön on liitettävä asiakirjat, jotka
katsotaan tarpeellisiksi sen täyttämiseksi. Myös suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä asian kiireellisyyden perusteella,
mutta ne on viipymättä vahvistettava kirjallisesti. Pyynnöt voidaan esittää myös sähköisessä muodossa.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä on oltava seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittänyt viranomainen;
b) pyydetty toimenpide;
c) pyynnön tarkoitus ja syy;
d) asiaan liittyvä lainsäädäntö ja muu oikeudellinen aineisto;
e) mahdollisimman tarkat ja laajat tiedot tutkimuksen kohteena olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä;
sekä
f) yhteenveto asiaa koskevista merkityksellisistä seikoista ja jo suoritetuista tiedusteluista.
3.
Pyynnöt on tehtävä pyynnön vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.
Tämä vaatimus ei koske 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön liitettyjä asiakirjoja.
4.
Jos pyyntö ei täytä edellä määrättyjä muotovaatimuksia, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia, Sitä
ennen voidaan kuitenkin määrätä toteutettaviksi varotoimenpiteitä.

7 artikla
Pyyntöjen täyttäminen
1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimii toimivaltansa ja käytettävissä olevien voimavarojensa mukaisesti
avunpyynnön täyttämiseksi samalla tavoin kuin se toimisi omaan lukuunsa tai saman osapuolen muiden viranomaisten
pyynnöstä toimittamalla jo käytössään olevat tiedot ja tekemällä tai teettämällä aiheellisia tutkimuksia. Tämä määräys
koskee myös kaikkia muita viranomaisia, joille pyynnön vastaanottanut viranomainen on välittänyt pyyntönsä, kun se ei
voi toimia itse.
2.

Avunantopyynnöt täytetään pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

3.
Osapuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat toisen osapuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin olla
läsnä
a) pyynnön vastaanottaneen tai 1 kohdan mukaisesti valtuutetun muun viranomaisen toimipaikassa saadakseen tietoja,
jotka koskevat tullilainsäädäntöä tosiasiallisesti tai mahdollisesti rikkovia toimia ja joita pyynnön esittänyt
viranomainen tarvitsee tämän pöytäkirjan soveltamiseksi;
b) tämän alueella suoritettavissa tutkimuksissa.

8 artikla
Ilmoitettavien tietojen muoto
1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa tiedustelujen tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle
kirjallisesti ja liittää mukaan tarvittavat asiakirjat, oikeaksi todistetut jäljennökset tai muun aineiston.
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Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan pyynnöstä toimittaa sähköisessä muodossa.

3.
Asiakirjojen alkuperäiskappaleita voidaan toimittaa pyynnöstä ainoastaan tapauksissa, joissa oikeiksi todistetut
jäljennökset eivät riitä. Alkuperäiset asiakirjat on palautettava mahdollisimman pian.

9 artikla
Poikkeukset avunantovelvollisuudesta

1.
Avunannosta voidaan kieltäytyä tai sen antamiselle voidaan asettaa edellytyksiä tai vaatimuksia, jos kyseinen
osapuoli katsoo, että tämän pöytäkirjan mukainen avunanto
a) voisi loukata SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai sellaisen Euroopan unionin jäsenvaltion itsemääräämi
soikeutta, jolta on pyydetty apua tämän pöytäkirjan mukaisesti; tai
b) todennäköisesti uhkaisi yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja erityisesti tämän pöytäkirjan 10
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa; tai
c) loukkaisi elinkeino-, liike- tai ammattisalaisuutta.
2.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi lykätä avun antamista, jos se katsoo avunannon häiritsevän vireillä
olevia tutkimuksia, syytetoimia tai oikeuskäsittelyjä. Tällöin pyynnön vastaanottanut viranomainen neuvottelee pyynnön
esittäneen viranomaisen kanssa sen selvittämiseksi, voidaanko apua antaa pyynnön vastaanottaneen viranomaisen
tarpeellisina pitämiä edellytyksiä tai vaatimuksia noudattaen.

3.
Jos pyynnön esittänyt viranomainen pyytää apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä
seikasta pyynnössään. Pyynnön vastaanottanut viranomainen saa päättää, miten se vastaa tällaiseen pyyntöön.

4.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa pyynnön vastaanottaneen viranomaisen päätös ja sen perustelut
on ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle viipymättä.

10 artikla
Tietojenvaihto ja luottamuksellisuus

1.
Tämän pöytäkirjan mukaisesti missä tahansa muodossa annetut tiedot ovat luottamuksellisia tai rajoitettuun
käyttöön tarkoitettuja, riippuen kummankin osapuolen asiaa koskevista säännöistä. Tiedot kuuluvat virka-asioita
koskevan salassapitovelvollisuuden piiriin, ja niille on taattava tiedot vastaanottaneen osapuolen asiaa koskevassa
lainsäädännössä sekä EU:n toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä samanlaisille tiedoille säädetty suoja.

2.
Henkilötietoja saa toimittaa ainoastaan, jos tiedot vastaanottava osapuoli sitoutuu varmistamaan niitä koskevan
tietosuojan asianmukaisen tason. Tätä varten osapuolet ilmoittavat toisilleen voimassa olevat sääntönsä, tarvittaessa
mukaan luettuna Euroopan unionin jäsenvaltioissa voimassa olevat säännökset.

3.
Tämän pöytäkirjan mukaisesti saatujen tietojen käyttö tullilainsäädännön vastaisia toimia koskevissa
oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyissä katsotaan tämän pöytäkirjan mukaiseksi. Tästä syystä osapuolet voivat käyttää
tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja näyttönä todistusasiakirjoissa,
kertomuksissa ja lausunnoissa sekä oikeudelle esitettyjen kanteiden ja syytteiden yhteydessä. Tällaisesta käytöstä
ilmoitetaan viipymättä tiedot toimittaneelle tai asiakirjat käyttöön antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

L 250/2074

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

16.9.2016

4.
Saatuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tämän pöytäkirjan soveltamiseksi. Jos toinen osapuoli haluaa käyttää
tietoja muihin tarkoituksiin, sen on hankittava tiedot toimittaneelta viranomaiselta kirjallinen ennakkosuostumus.
Tietojen käytössä on noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

11 artikla
Asiantuntijat ja todistajat
Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen edustaja voidaan valtuuttaa annetussa valtuutuksessa olevin rajoituksin
esiintymään asiantuntijana tai todistajana oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyissä, jotka koskevat tässä pöytäkirjassa
tarkoitettuja asioita, sekä esittämään esineitä taikka asiakirjoja tai niiden virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, joita
mahdollisesti tarvitaan näissä menettelyissä. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on ilmoitettava selkeästi, missä oikeustai hallintoviranomaisessa, missä asiassa ja missä asemassa tai ominaisuudessa edustajaa kuullaan.

12 artikla
Avunannosta aiheutuneet kustannukset
Osapuolet eivät vaadi toisiltaan korvausta tämän pöytäkirjan soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista lukuun
ottamatta tapauksen mukaan asiantuntijoiden ja todistajien sekä tulkkien ja kääntäjien kustannuksia silloin, kun nämä
eivät ole julkishallinnon palveluksessa.

13 artikla
Täytäntöönpano
1.
Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano annetaan allekirjoittaneiden SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden ja
Euroopan komission toimivaltaisten yksikköjen sekä soveltuvin osin Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulliviranomaisten
tehtäväksi. Ne päättävät kaikista pöytäkirjan soveltamisessa tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä, ja ne
ottavat huomioon erityisesti tietosuojaa koskevat voimassa olevat säännöt.
2.
Osapuolet neuvottelevat keskenään ja ilmoittavat sen jälkeen toisilleen yksityiskohtaisista soveltamista koskevista
säännöistä, jotka on annettu tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

14 artikla
Muutokset
Osapuolet voivat suositella kauppa- ja kehityskomitealle muutoksia, joita niiden käsityksen mukaan pitäisi tehdä tähän
pöytäkirjaan.

15 artikla
Loppumääräykset
1.
Tämän pöytäkirjan määräyksillä ei estetä vaan täydennetään osapuolten välillä tehtyjen tai mahdollisesti tehtävien
keskinäistä hallinnollista avunantoa koskevien sopimusten soveltamista, eikä niillä myöskään estetä kyseisiin sopimuksiin
perustuvaa avunantoa laajempaa keskinäistä avunantoa.
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2.
Tämän pöytäkirjan määräykset eivät vaikuta kansainvälisistä yleissopimuksista tai muista sopimuksista johtuviin
osapuolten velvollisuuksiin.
3.
Tämän pöytäkirjan määräykset eivät vaikuta niiden Euroopan unionin säännösten ja määräysten soveltamiseen,
jotka koskevat tämän pöytäkirjan perusteella saatujen, Euroopan unionille mahdollisesti merkityksellisten tietojen
vaihtamista Euroopan komission toimivaltaisten yksiköiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulliviranomaisten
välillä.
4.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan tapauksissa, joissa Euroopan
unionin yksittäisten jäsenvaltioiden ja minkä tahansa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion mahdollisten
kahdenvälisten keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten määräykset ovat ristiriidassa tämän pöytäkirjan määräysten
kanssa.
5.
Osapuolet neuvottelevat keskenään tämän sopimuksen 50 artiklassa perustetussa tulliasioita ja kaupankäynnin
helpottamista käsittelevässä erityiskomiteassa tämän pöytäkirjan soveltamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.
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PÖYTÄKIRJA 3
Maantieteelliset merkinnät ja viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppa
PALAUTTAEN MIELIIN Paarlissa 28 päivänä tammikuuta 2002 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan

välisen viinikauppaa koskevan sopimuksen ja Paarlissa 28 päivänä tammikuuta 2002 allekirjoitetun Euroopan yhteisön
ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen;
OSAPUOLINA Pretoriassa 11 päivänä lokakuuta 1999 allekirjoitetussa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä

Etelä-Afrikan tasavallan välisessä kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa, Euroopan yhteisön ja EteläAfrikan tasavallan välisen viinikauppaa koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehdyssä
sopimuksessa 28 päivästä tammikuuta 2002 ja Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen tislattujen
alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa 28
päivästä tammikuuta 2002;
HALUTEN edistää sellaisten maantieteellisten merkintöjen kehittämistä, jotka määritellään merkinnöiksi, joilla yksilöidään

tavara osapuolen alueelta tai kyseisellä alueella sijaitsevalta seudulta tai paikkakunnalta peräisin olevaksi, kun tuotteen
tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään TRIPS-sopimuksen
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;
TUNNUSTAEN juoma-alan taloudellisen merkityksen ja tarpeen helpottaa viinituotteiden ja väkevien alkoholijuomien

kauppaa välillään,

1 artikla
Pöytäkirjan soveltaminen
1.

Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan Etelä-Afrikkaan ja EU:hun, jäljempänä ”osapuolet”.

2.
Kaikki muut SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot voivat liittyä tähän pöytäkirjaan ainoastaan
maantieteellisten merkintöjen osalta toimittamalla asiaa koskevan hakemuksen tämän pöytäkirjan 13 artiklassa
tarkoitetulle maantieteellisiä merkintöjä ja viinin ja väkevien alkoholijuomien kauppaa käsittelevälle erityiskomitealle,
jäljempänä ”erityiskomitea”.
3.
Tämä komitea voi tämän sopimuksen 117 artiklan mukaisesti tehdä yhteisneuvoston harkittaviksi ja päätettäviksi
muutosehdotuksia, jotka koskevat kyseisen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion liittymistä tähän pöytäkirjaan.

1 OSA

Maantieteelliset merkinnät
2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä osaa sovelletaan sellaisten maantieteellisten merkintöjen tunnustamiseen ja suojaan, joilla merkitään tuotteita,
jotka kuuluvat tämän pöytäkirjan liitteessä I olevien jaksojen otsikoissa esitettyihin tuoteluokkiin ja jotka ovat osapuolten
alueilta peräisin.
2.
Tämän osan määräyksillä täydennetään ja määritellään osapuolten TRIPS-sopimuksen ja muiden voimassa olevien
monenvälisten sopimusten, joiden osapuolia ne ovat, mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, ja sen vuoksi mikään tämän
osan määräys ei ole ristiriidassa kyseisten monenvälisten sopimusten määräysten kanssa eikä vaikuta niihin haitallisesti.
3.
Tätä osaa sovellettaessa ”maantieteellisellä merkinnällä” tarkoitetaan samaa kuin TRIPS-sopimuksen 22 artiklan
1 kohdassa.
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3 artikla
Vakiintuneiden maantieteellisten merkintöjen suoja
1.
EU suojaa tämän pöytäkirjan liitteessä I luetellut Etelä-Afrikan maantieteelliset merkinnät tässä pöytäkirjassa
määrätyn suojatason mukaisesti.
2.
Etelä-Afrikka suojaa tämän pöytäkirjan liitteessä I luetellut EU:n maantieteelliset merkinnät tässä pöytäkirjassa
määrätyn suojatason mukaisesti.
3.
Kun kaikki sellaiset EU:n tai Etelä-Afrikan maantieteelliset merkinnät, jotka on lueteltu tämän pöytäkirjan liitteessä
I ja joille on mainitussa liitteessä merkitty ensisijaisuuspäivämääräksi ”voimaantulopäivä”, on suojattu 1 ja 2 kohdan
mukaisesti, osapuolet ilmoittavat toisilleen siitä, että suoja on pantu täytäntöön.

4 artikla
Maantieteellisten merkintöjen käyttöoikeus
1.
Tämän sopimuksen nojalla suojattua maantieteellistä merkintää saavat käyttää kaikki toimijat, jotka markkinoivat
kyseeseen tulevaa tuotetta, joka on vastaavan tuote-eritelmän mukainen.
2.
Kun maantieteellinen merkintä on tämän osan mukaisesti suojattu, tällaisen suojatun nimen käyttö ei edellytä
käyttäjiltä minkäänlaista rekisteröintiä eikä lisämaksuja.

5 artikla
Suojan laajuus
1.
Edellä 3 artiklassa tarkoitetut ja tämän pöytäkirjan liitteessä I luetellut maantieteelliset merkinnät sekä tämän
pöytäkirjan 7 artiklan mukaisesti lisätyt maantieteelliset merkinnät suojataan
a) suojatun nimen suoralta tai välilliseltä kaupalliselta käytöltä
— vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia, tai
— siltä osin kuin nimen käytöllä hyödynnetään maantieteellisen merkinnän mainetta;
b) väärinkäytöltä sekä tuote- ja mielikuvajäljittelyltä, mukaan lukien
— käyttö kyseisen tuotteen todellisen alkuperän osoittavassa yhteydessä,
— käyttö käännöksessä, transkriptiossa tai translitteroinnissa,
— käyttö yhdessä seuraavanlaisten tai vastaavien sanojen tai ilmausten kanssa: jonkun ”tapainen”, ”tyyppinen” tai
”tyylinen”, ”jäljitelmä”, ”menetelmä”;
c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka liittyvät samankaltaisen tuotteen lähtöpaikkaan, alkuperään,
luonteeseen tai olennaisiin ominaisuuksiin, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai kyseistä
tuotetta koskeviin asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiseen tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan sen
alkuperästä;
d) muilta käytännöiltä, jotka saattavat johtaa kuluttajan harhaan samankaltaisen tuotteen todellisen alkuperän suhteen.
2.

Suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla yleisnimiä osapuolten alueilla.

3.
Tämä pöytäkirja ei millään tavoin estä ketään käyttämästä kaupankäynnissä omaa tai edeltäjänsä nimeä tavalla,
joka ei johda kuluttajaa harhaan.
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4.
Jos Etelä-Afrikka tai EU kolmannen osapuolen kanssa neuvotellessaan ehdottaa sellaisen kolmannen osapuolen
maantieteellisen merkinnän suojaamista, joka on kokonaan tai osittain homonyyminen toisen osapuolen maantieteellisen
merkinnän kanssa, toiselle osapuolelle on annettava tästä tieto ja mahdollisuus tehdä huomautuksensa ennen kuin
nimitys suojataan.

5.
Tämän osan määräyksillä ei velvoiteta Etelä-Afrikkaa eikä EU:ta suojaamaan maantieteellistä merkintää, joka ei ole
tai ei enää ole suojattu alkuperämaassaan. Etelä-Afrikka ja EU ilmoittavat toisilleen, jos maantieteellinen merkintä ei ole
enää suojattu alkuperämaassaan.

6 artikla
Maantieteellisten merkintöjen ja tavaramerkkien välinen suhde

1.
Osapuolten on jätettävä rekisteröimättä tai mitätöitävä tavaramerkki, joka vastaa mitä tahansa tämän pöytäkirjan
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tilannetta ja joka liittyy saman tyyppiseen tuotteeseen, edellyttäen, että kyseisen
tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty sen jälkeen, kun maantieteellisen merkinnän suojaa koskeva hakemus on
toimitettu kyseisellä alueella. Mitätöintitapauksessa osapuolen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että mitätöinti
pannaan täytäntöön ainoastaan, jos asianosaisena oleva taho tekee sitä koskevan asianmukaisen hakemuksen ja toimittaa
sen sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä tavalla.

2.
Tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä tämän pöytäkirjan liitteessä I lueteltujen maantieteellisten merkintöjen
osalta 1 kohdassa tarkoitetun suojan soveltamispäivä on tämän pöytäkirjan liitteessä I ilmoitettu ensisijaisuuspäivä,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolen alueella välittömästi ennen pöytäkirjan voimaantuloa sovellettujen tekijänoi
keuksien voimassaolon jatkumista ennen mainittua ensisijaisuuspäivää rekisteröityjen tavaramerkkien osalta.

3.
Tämän pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen osalta 1 kohdassa tarkoitetun suojan
soveltamispäivä on päivä, jona osapuoli vastaanottaa toiselta osapuolelta pyynnön suojata maantieteellinen merkintä,
edellyttäen että vastaanottava osapuoli tämän jälkeen suojaa kyseisen maantieteellisen merkinnän.

4.
Tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen maantieteellisen merkinnän suoja ei rajoita sellaisen tavaramerkin käytön
jatkamista, jota koskeva hakemus on hyvässä uskossa jätetty, rekisteröity tai käytöllä vakiinnutettu osapuolen alueella
ennen maantieteellisen merkinnän suojaa koskevan hakemuksen päivää, jos tavaramerkin mitättömyys- tai menettämis
perusteita ei ole olemassa kyseisen osapuolen lainsäädännössä. Maantieteellisen merkinnän suojaa koskevan hakemuksen
päivä määräytyy 2 ja 3 kohdan määräysten mukaisesti.

5.
Niiden maantieteellisten merkintöjen osalta, jotka on lueteltu tämän pöytäkirjan liitteessä I ja joille on mainitussa
liitteessä merkitty ensisijaisuuspäivämääräksi ”voimaantulopäivä”, tämän pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
tilannetta vastaavan tavaramerkin rekisteröintiä katsotaan haetun vilpillisessä mielessä, jos sitä on haettu päivän, jona
mainitut maantieteelliset merkinnät julkaistaan huomioiden tai vastalauseiden esittämistä varten, ja tämän pöytäkirjan
voimaantulopäivän välisenä aikana.

7 artikla
Maantieteellisten merkintöjen lisääminen suojan piiriin

1.
Etelä-Afrikka ja EU voivat lisätä maantieteellisiä merkintöjä tämän pöytäkirjan liitteessä I oleviin luetteloihin tämän
pöytäkirjan 13 artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

2.
Tämän pöytäkirjan liitteessä I olevaan luetteloon ei voi lisätä nimeä, joka on osapuolen alueella ristiriidassa
kasvilajikkeen, viiniköynnöslajikkeet mukaan lukien, tai eläinrodun nimen kanssa ja on sen vuoksi omiaan johtamaan
kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän osalta, eikä nimeä, johon sisältyy kokonaan vastaavaa tuotetta
tarkoittava yleisnimi.
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3.
Jos tämän pöytäkirjan 3 artiklassa tai 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu maantieteellinen merkintä on kokonaan tai
osittain homonyyminen kyseisen osapuolen alueella suojatun tai suojattavaksi ehdotetun maantieteellisen merkinnän
kanssa,
a) suoja myönnetään kullekin nimitykselle edellyttäen, että sitä on käytetty vilpittömässä mielessä ja ottaen
asianmukaisesti huomioon paikalliset ja perinteiset käytännöt sekä sekaannusten todennäköisyys;
b) Etelä-Afrikan ja EU:n on yhdessä päätettävä niistä käytännön edellytyksistä, joilla kokonaan tai osittain
homonyymiset maantieteelliset merkinnät erotetaan toisistaan, ottaen huomioon tarve varmistaa kyseisten tuottajien
tasapuolinen kohtelu ja se, että kuluttajia ei johdeta harhaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta TRIPS-sopimuksen
23 artiklan soveltamista;
c) kokonaan tai osittain homonyymistä nimitystä, joka saa kuluttajan virheellisesti uskomaan, että tuotteet ovat peräisin
joltain muulta alueelta, ei saa suojata, vaikka nimi olisikin oikea sen alueen tai paikan osalta, mistä kyseinen tuote on
peräisin.
4.
Etelä-Afrikka ja EU eivät ole velvollisia suojaamaan maantieteellistä merkintää, jos suoja saattaisi johtaa kuluttajaa
harhaan kyseisen tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi.
5.
Osapuolten on suojattava maantieteellinen merkintä myös silloin, kun on olemassa tämän pöytäkirjan 6 artiklan
4 kohdan mukainen aikaisempi tavaramerkki, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohtaa.
6.
Maantieteellisten merkintöjen kehittämiseksi Etelä-Afrikassa Etelä-Afrikka voi esittää kolmeakymmentä
(30) nimitystä ensisijaisesti suojattaviksi tämän pöytäkirjan 13 artiklan mukaisesti. EU:n on toimitettava tällaiset
hakemukset sisäisiin menettelyihinsä viipymättä.

8 artikla
Suojan täytäntöönpanon valvonta
1.
Osapuolten on valvottava tämän pöytäkirjan 3–7 artiklan mukaisen suojan täytäntöönpanoa viranomaisten
asianmukaisin hallintotoimin ja osapuolten kansallisen tai alueellisen lainsäädännön mukaisesti perustettujen
käytettävissä olevien oikeuslaitosten kautta. Niiden on valvottava tällaisen suojan täytäntöönpanoa myös jonkin
intressitahon pyynnöstä.
2.
Kansallisten ja alueellisten säädösten katsotaan täyttävän 1 kohdan vaatimukset, jos niissä säädetyt
täytäntöönpanon valvontamekanismit vastaavat vertailukelpoiseen merkintöjen, tuotannon ja tekijänoikeuksien
täytäntöönpanon valvontaan sovellettavia mekanismeja.

9 artikla
Maantieteellisiä merkintöjä koskeva hallinnointiyhteistyö
1.
EU:n ja Etelä-Afrikan on ilmoitettava toisilleen ja annettava julkisesti saataville tämän osan nojalla suojattujen
toisen osapuolen maantieteellisten merkintöjen tuote-eritelmät tai niiden tiivistelmät sekä valvontasäädöksistä vastaavat
yhteystahot.
2.
Tämän osan nojalla suojatut maantieteelliset merkinnät voi peruuttaa ainoastaan osapuoli, jonka alueelta kyseiset
tuotteet ovat peräisin.
3.
Kaikki suojattuihin nimityksiin liittyvät kysymykset on käsiteltävä erityiskomiteassa. Tässä osassa tarkoitetun tuoteeritelmän ja sen muutokset hyväksyy sen osapuolen viranomainen, jonka alueelta tuote on peräisin.
4.
Tämän osan määräyksillä ei rajoiteta oikeutta hakea maantieteellisen merkinnän tunnustamista ja suojaa EteläAfrikan eikä EU:n lainsäädännön perusteella.
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2 OSA

Viinituotteiden ja väkevien alkoholijuomien kauppa
10 artikla
Soveltamisala
Tätä osaa sovelletaan 14 päivänä kesäkuuta 1983 Brysselissä allekirjoitetun harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjär
jestelmästä, jäljempänä ”harmonoitu järjestelmä”, tehdyn Maailman tullijärjestön kansainvälisen yleissopimuksen
otsikoihin 2204 ja 2208 kuuluviin viinituotteisiin ja väkeviin alkoholijuomiin.

11 artikla
Viininvalmistusmenetelmät
1.
EU:n on sallittava ihmisten nautittaviksi tarkoitettujen sellaisten viinituotteiden tuonti alueelleen ja kaupan
pitäminen siellä, jotka ovat peräisin Etelä-Afrikasta ja jotka on valmistettu Etelä-Afrikassa noudattaen seuraavia:
a) tämän pöytäkirjan liitteessä II olevan A.1 jakson a alakohdassa tarkoitetuissa Etelä-Afrikan laeissa ja asetuksissa
hyväksytyt tuotemääritelmät;
b) tämän pöytäkirjan liitteessä II olevan A.1 jakson b alakohdassa tarkoitetuissa Etelä-Afrikan laeissa ja asetuksissa
hyväksytyt tai toimivaltaisen viranomaisen muulla tavoin hyväksymät vientiin tarkoitetuissa viineissä käytetyt
viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset niiltä osin kuin Kansainvälinen viinijärjestö, jäljempänä ”OIV”, on suositellut
niitä ja julkaissut ne; sekä
c) osapuolten yhdessä hyväksymät tämän pöytäkirjan liitteessä II olevan A.1 jakson c alakohdassa tarkoitetut muut
viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset.
2.
Etelä-Afrikan on sallittava ihmisten nautittaviksi tarkoitettujen sellaisten viinituotteiden tuonti alueelleen ja kaupan
pitäminen siellä, jotka ovat peräisin EU:sta ja jotka on valmistettu noudattaen seuraavia:
a) tämän pöytäkirjan liitteessä II olevan B.1 jakson a alakohdassa tarkoitetuissa EU:n säädöksissä hyväksytyt tuotemää
ritelmät;
b) tämän pöytäkirjan liitteessä II olevan B.1 jakson b alakohdassa tarkoitetuissa EU:n säädöksissä hyväksytyt viininval
mistusmenetelmät ja rajoitukset niiltä osin kuin OIV on suositellut niitä ja julkaissut ne; sekä
c) lisäksi osapuolten yhdessä hyväksymät tämän pöytäkirjan liitteessä II olevan B.1 jakson c alakohdassa tarkoitetut
viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset.
3.
Osapuolet voivat yhdessä tätä pöytäkirjaa muuttamalla päättää tuotemääritelmiä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja
rajoituksia koskevien viittausten lisäämisestä, poistamisesta tai muuttamisesta. Tällaiset päätökset hyväksyy erityiskomitea
menettelyjensä mukaisesti.
4.
Viininvalmistusmenetelmien osalta osapuolet vahvistavat uudelleen kansallista kohtelua ja suosituimmuusperiaatetta
koskevat WTO-sitoumuksensa ottaen erityisesti huomioon tämän sopimuksen 40 artiklassa määrätyt sitoumukset.

12 artikla
Viinien ja väkevien alkoholijuomien sertifiointi
1.
Euroopan unioni saa vaatia Etelä-Afrikasta tuotujen ja EU:n markkinoille saatettujen viinituotteiden ja väkevien
alkoholijuomien osalta ainoastaan niitä asiakirjoja ja sertifiointeja, joista määrätään tämän pöytäkirjan liitteessä II
olevassa A.2 jaksossa.
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2.
Etelä-Afrikka saa vaatia EU:sta tuotujen ja Etelä-Afrikan markkinoille saatettujen viinituotteiden ja väkevien
alkoholijuomien osalta ainoastaan niitä asiakirjoja ja sertifiointeja, joista määrätään tämän pöytäkirjan liitteessä II
olevassa B.2 jaksossa.

3 OSA

Yleiset säännökset
13 artikla
Erityiskomitea
1.
Osapuolet perustavat maantieteellisiä merkintöjä ja viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppaa käsittelevän
erityiskomitean, jonka tarkoituksena on seurata tämän pöytäkirjan kehittymistä, tiivistää osapuolten välistä yhteistyötä,
vaihtaa erityisesti tuote-eritelmiä tai niiden tiivistelmiä koskevia tietoja sekä parantaa osapuolten välistä maantieteellisiä
merkintöjä koskevaa vuoropuhelua.
2.
Osapuolet pitävät erityiskomitean kautta yhteyttä kaikissa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon ja toimivuuteen
liittyvissä kysymyksissä. Osapuolet varmistavat erityisesti, että ne ilmoittavat toisilleen kaikista tämän pöytäkirjan
soveltamisalaan kuuluvia asioita koskeviin lakeihin ja asetuksiin tehdyistä muutoksista, joilla on vaikutusta tuotteisiin,
joilla käydään kauppaa osapuolten välillä.
3.
Erityiskomitea valvoo tämän pöytäkirjan asianmukaista toimivuutta ja voi antaa suosituksia ja päätöksiä yhteisym
märryksessä.
4.
Erityiskomitea voi tämän sopimuksen 117 artiklasta poiketen päättää muuttaa tämän pöytäkirjan liitteitä, mukaan
lukien tämän pöytäkirjan 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteistyötä koskevat asiat.
5.

Erityiskomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla
Yhteistyö ja riitojen välttäminen
1.
Osapuolet tekevät yhteistyötä maantieteellisiin merkintöihin ja viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppaan
liittyvissä asioissa ja erityisesti seuraavissa:
a) viinien tuotemääritelmät, sertifiointi ja merkinnät;
b) viinirypälelajikkeiden käyttö viinin valmistuksessa ja niiden merkinnät;
c) perinteisten merkintöjen käyttö viinien merkinnöissä;
d) väkevien alkoholijuomien tuotemääritelmät, sertifiointi ja merkinnät;
e) harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 2205 luokiteltuihin tuotteisiin liittyvät yhteiset huolenaiheet; sekä
f) kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä X tarkoitetun kirjeenvaihdon liitteeseen liittyvät kysymykset tämän
pöytäkirjan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
2.
Tämän sopimuksen III osan määräyksiä sovelletaan kaikkiin tämän pöytäkirjan alalla esiin nouseviin
asiaankuuluviin kysymyksiin edellyttäen, että viittauksilla osapuoliin tarkoitetaan ainoastaan tämän pöytäkirjan osapuolia
ja viittausten kauppa- ja kehityskomiteaan luetaan tarkoittavan viittauksia erityiskomiteaan.
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15 artikla
Sovellettavat säännöt
Jollei tässä pöytäkirjassa tai sopimuksessa toisin määrätä, tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien, osapuolten
välillä kaupankäynnin kohteena olevien tuotteiden tuonti ja kaupan pitäminen on suoritettava maahantuovan osapuolen
alueella sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

16 artikla
Tiettyjen markkinoillepääsyä koskevien myönnytysten soveltaminen
Jollei tämän sopimuksen 113 artiklan 5 kohdasta muuta johdu, ja tämän sopimuksen 113 artiklan 6 kohdan mukaisesti,
tämän sopimuksen 24 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maatalousmarkkinoille pääsyä koskevat
myönnytykset, jotka on tämän sopimuksen liitteissä I ja II olevissa tulliluetteloissa merkitty asteriskilla (*), myönnetään
ainoastaan tämän pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoituksen tehneelle osapuolelle sitä kuukautta seuraavan
kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona toinen osapuoli vastaanotti tällaisen ilmoituksen.

17 artikla
Suhde muihin sopimuksiin
1.
Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan välisten tiettyjen sopimusten väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona
vuonna 2002 tehdyt viinien ja tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevat sopimukset päättyvät.
2.

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä X tarkoitetun kirjeenvaihdon liitteen osalta

a) tämän pöytäkirjan määräyksillä, jotka koskevat nimien ”portviini” ja ”sherry” suojelua tässä pöytäkirjassa, ei rajoiteta
mainitun liitteen 1–4 kohdan soveltamista;
b) mainitun liitteen 6 kohdassa virke ”Avun antaminen alkaa viinejä ja alkoholijuomia koskevan sopimuksen
voimaantulosta” korvataan virkkeellä ”Avun antaminen alkaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n
talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen maantieteellisiä merkintöjä ja viinien ja
väkevien alkoholijuomien kauppaa koskevan pöytäkirjan 3 voimaantulosta”.

18 artikla
Siirtymätoimenpiteet
Tuotetta, joka voimaantulopäivänä on tuotettu, kuvattu ja esitetty osapuolten sisäisten lakien ja asetusten ja niiden
kahdenvälisten velvoitteiden mukaisesti mutta tässä pöytäkirjassa kielletyllä tavalla, saavat pitää kaupan
a) tukkukauppiaat tai tuottajat kolmen (3) vuoden ajan, ja
b) vähittäiskauppiaat varastojen loppumiseen asti.

19 artikla
Loppumääräykset
1.

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa tätä pöytäkirjaa.
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2.
Jos tätä pöytäkirjaa sovelletaan tämän sopimuksen 113 artiklan nojalla väliaikaisesti, viittaukset voimaantu
lopäivään katsotaan viittauksiksi päivään, jona tämän sopimuksen väliaikainen soveltaminen Etelä-Afrikan ja EU:n välillä
alkaa.
3.
Tämän pöytäkirjan kestoa ei ole rajoitettu. Se voidaan päättää osapuolten yhteisestä sopimuksesta tai tämän
sopimuksen päättämisen perusteella.
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Pöytäkirjan 3 liite I
Luettelo Etelä-Afrikan ja EU:n maantieteellisistä merkinnöistä
Huomautus i):
Tässä liitteessä kunkin maantieteellisen merkinnän eri versiot on erotettu toisistaan vinoviivalla, jonka molemmin puolin
on välilyönti ( ”/” ).
Huomautus ii):
1. Osapuolet tekevät yhteistyötä tietojen antamiseksi suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä. Osapuolet voivat pyytää
asiakirja-aineistoa voidakseen täyttää asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteensa tai vain tiedonsaantia varten.
Velvoite toimittaa tiivistelmiä ei saa vaikuttaa maantieteellisen merkinnän suojaamiseen, ellei 2 ja 3 kohdasta muuta
johdu.
2. Toimitun aineiston on osoitettava, että nimet täyttävät tämän pöytäkirjan johdanto-osan kolmannen kappaleen
mukaiset maantieteellisen merkinnän perusteet eli merkinnällä yksilöidään tavara osapuolen alueelta tai kyseisellä
alueella sijaitsevalta seudulta tai paikkakunnalta peräisin olevaksi, kun tuotteen tunnettu laatu, maine tai muu
ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään TRIPS-sopimuksen 22 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla, ja että tällaiset nimet on sen alkuperämaassa suojattu.
3. Osapuolten on niille asetettujen huolellisuutta koskevien vaatimusten täyttämiseen tarvittavien asiakirjojen
täydentämistä varten tehtävä yhteistyötä ja avustettava toisiaan kyseisten asiakirjojen tuottamisessa, toimittamisessa ja
hyväksymisessä. Osapuolet sitoutuvat täyttämään tällaiset huolellisuutta koskevat vaatimukset ripeästi ja
puolueettomasti.
A jakso
Etelä-Afrikan maantieteelliset merkinnät
A.1. jakso Maataloustuotteet ja elintarvikkeet
Maa

Tuoteluokka

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

1

Etelä-Afrikka

Yrttitee

Honeybush / Heuningbos / Honey voimaantulopäivä
bush tea / Heuningbos tee

2

Etelä-Afrikka

Yrttitee

Rooibos / Red Bush / Rooibostee / voimaantulopäivä
Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch

3

Etelä-Afrikka

Liha

Karoo meat of origin

voimaantulopäivä

A.2. jakso Oluet
Maa

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

—

—

—

Maa

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

A.3. jakso Viinit

1

Etelä-Afrikka

Agterkliphoogte

1.2.2002

2

Etelä-Afrikka

Bamboesbaai / Bamboo Bay

1.2.2002
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Ensisijaisuuspäivä

3

Etelä-Afrikka

Banghoek

voimaantulopäivä

4

Etelä-Afrikka

Boberg

1.2.2002

5

Etelä-Afrikka

Boesmansrivier / Boesmans River

1.2.2002

6

Etelä-Afrikka

Bonnievale

1.2.2002

7

Etelä-Afrikka

Bot River

voimaantulopäivä

8

Etelä-Afrikka

Bottelary

1.2.2002

9

Etelä-Afrikka

Breede River Valley

1.2.2002

10

Etelä-Afrikka

Breedekloof

voimaantulopäivä

11

Etelä-Afrikka

Buffeljags

1.2.2002

12

Etelä-Afrikka

Calitzdorp

1.2.2002

13

Etelä-Afrikka

Cape Agulhas

voimaantulopäivä

14

Etelä-Afrikka

Cape Point

1.2.2002

15

Etelä-Afrikka

Cape South Coast

voimaantulopäivä

16

Etelä-Afrikka

Cederberg

1.2.2002

17

Etelä-Afrikka

Lower Orange River / Central Orange River

1.2.2002

18

Etelä-Afrikka

Ceres Plateau

voimaantulopäivä

19

Etelä-Afrikka

Citrusdal Mountain

voimaantulopäivä

20

Etelä-Afrikka

Citrusdal Valley

voimaantulopäivä

21

Etelä-Afrikka

Coastal Region

1.2.2002

22

Etelä-Afrikka

Constantia

1.2.2002

23

Etelä-Afrikka

Darling

1.2.2002

24

Etelä-Afrikka

Devon Valley

1.2.2002

25

Etelä-Afrikka

Douglas

1.2.2002

26

Etelä-Afrikka

Durbanville

1.2.2002

27

Etelä-Afrikka

Eastern Cape

voimaantulopäivä

L 250/2086

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Maa

Maantieteellinen merkintä

16.9.2016
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28

Etelä-Afrikka

Eilandia

1.2.2002

29

Etelä-Afrikka

Elandskloof

voimaantulopäivä

30

Etelä-Afrikka

Elgin

1.2.2002

31

Etelä-Afrikka

Elim

1.2.2002

32

Etelä-Afrikka

Franschhoek Valley / Franschhoek

1.2.2002

33

Etelä-Afrikka

Goudini

1.2.2002

34

Etelä-Afrikka

Greyton

voimaantulopäivä

35

Etelä-Afrikka

Groenekloof

1.2.2002

36

Etelä-Afrikka

Hartswater

1.2.2002

37

Etelä-Afrikka

Hemel-en-Aarde Ridge

voimaantulopäivä

38

Etelä-Afrikka

Hemel-en-Aarde Valley

voimaantulopäivä

39

Etelä-Afrikka

Herbertsdale

1.2.2002

40

Etelä-Afrikka

Hex River Valley

voimaantulopäivä

41

Etelä-Afrikka

Hoopsrivier / Hoops River

1.2.2002

42

Etelä-Afrikka

Hout Bay

voimaantulopäivä

43

Etelä-Afrikka

Jonkershoek Valley

1.2.2002

44

Etelä-Afrikka

Klaasvoogds

1.2.2002

45

Etelä-Afrikka

Klein Karoo

1.2.2002

46

Etelä-Afrikka

Klein River

voimaantulopäivä

47

Etelä-Afrikka

Koekenaap

1.2.2002

48

Etelä-Afrikka

Kwazulu-Natal

voimaantulopäivä

49

Etelä-Afrikka

Lamberts Bay

voimaantulopäivä

50

Etelä-Afrikka

Langeberg-Garcia

voimaantulopäivä

51

Etelä-Afrikka

Le Chasseur

1.2.2002

52

Etelä-Afrikka

Limpopo

voimaantulopäivä
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53

Etelä-Afrikka

Lutzville Valley

1.2.2002

54

Etelä-Afrikka

Malgas

voimaantulopäivä

55

Etelä-Afrikka

Malmesbury

1.2.2002

56

Etelä-Afrikka

McGregor

1.2.2002

57

Etelä-Afrikka

Montagu

1.2.2002

58

Etelä-Afrikka

Napier

voimaantulopäivä

59

Etelä-Afrikka

Northern Cape

voimaantulopäivä

60

Etelä-Afrikka

Nuy

1.2.2002

61

Etelä-Afrikka

Olifants River

1.2.2002

62

Etelä-Afrikka

Outeniqua

voimaantulopäivä

63

Etelä-Afrikka

Overberg

1.2.2002

64

Etelä-Afrikka

Paarl

1.2.2002

65

Etelä-Afrikka

Papegaaiberg

1.2.2002

66

Etelä-Afrikka

Philadelphia

voimaantulopäivä

67

Etelä-Afrikka

Piekenierskloof

1.2.2002

68

Etelä-Afrikka

Plettenberg Bay

voimaantulopäivä

69

Etelä-Afrikka

Polkadraai Hills

voimaantulopäivä

70

Etelä-Afrikka

Prince Albert Valley

1.2.2002

71

Etelä-Afrikka

Riebeekberg

1.2.2002

72

Etelä-Afrikka

Rietrivier FS

1.2.2002

73

Etelä-Afrikka

Robertson

1.2.2002

74

Etelä-Afrikka

Scherpenheuvel

1.2.2002

75

Etelä-Afrikka

Simonsberg-Paarl

1.2.2002

76

Etelä-Afrikka

Simonsberg-Stellenbosch

1.2.2002

77

Etelä-Afrikka

Slanghoek

1.2.2002
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78

Etelä-Afrikka

Spruitdrift

1.2.2002

79

Etelä-Afrikka

St Francis Bay

voimaantulopäivä

80

Etelä-Afrikka

Stanford Foothills

voimaantulopäivä

81

Etelä-Afrikka

Stellenbosch

1.2.2002

82

Etelä-Afrikka

Stilbaai East

voimaantulopäivä

83

Etelä-Afrikka

Stormsvlei

1.2.2002

84

Etelä-Afrikka

Sunday's Glen

voimaantulopäivä

85

Etelä-Afrikka

Sutherland-Karoo

voimaantulopäivä

86

Etelä-Afrikka

Swartberg

1.2.2002

87

Etelä-Afrikka

Swartland

1.2.2002

88

Etelä-Afrikka

Swellendam

1.2.2002

89

Etelä-Afrikka

Theewater

voimaantulopäivä

90

Etelä-Afrikka

Tradouw

1.2.2002

91

Etelä-Afrikka

Tradouw Highlands

voimaantulopäivä

92

Etelä-Afrikka

Tulbagh

1.2.2002

93

Etelä-Afrikka

Tygerberg

1.2.2002

94

Etelä-Afrikka

Upper Hemel-en-Aarde Valley

voimaantulopäivä

95

Etelä-Afrikka

Upper Langkloof

voimaantulopäivä

96

Etelä-Afrikka

Vinkrivier / Vink River

1.2.2002

97

Etelä-Afrikka

Voor Paardeberg

voimaantulopäivä

98

Etelä-Afrikka

Vredendal

1.2.2002

99

Etelä-Afrikka

Walker Bay

1.2.2002

100

Etelä-Afrikka

Wellington

1.2.2002

101

Etelä-Afrikka

Western Cape

voimaantulopäivä

102

Etelä-Afrikka

Worcester

1.2.2002
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A.4. jakso Väkevät alkoholijuomat
Maa

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

—

—

—

B jakso
Euroopan unionin maantieteelliset merkinnät
B.1. jakso Maataloustuotteet ja elintarvikkeet
Maa

Tuoteluokka

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

1

Tšekki

Hedelmät, vihannek Žatecký chmel
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

2

Tanska

Juustot

voimaantulopäivä

3

Saksa

Hedelmät, vihannek Hopfen aus der Hallertau
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

4

Saksa

Hedelmät, vihannek Tettnanger Hopfen
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

5

Saksa

Lihavalmisteet

6 (1)

Kreikka

Hedelmät, vihannek Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

7

Kreikka

Hedelmät, vihannek Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστο voimaantulopäivä
set ja viljat sellai ριάς / Fassolia Gigantes Elefantes
senaan tai jalostet Kastorias
tuina

8 (2)

Kreikka

Juustot

Φέτα / Feta

voimaantulopäivä

9

Kreikka

Juustot

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

voimaantulopäivä

10

Kreikka

Oliiviöljy

Καλαμάτα / Kalamata

voimaantulopäivä

11

Kreikka

Juustot

Κασέρι / Kasseri

voimaantulopäivä

12

Kreikka

Juustot

Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera

voimaantulopäivä

13

Kreikka

Oliiviöljy

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης / Kolym voimaantulopäivä
vari Chanion Kritis

Danablu

Nürnberger Bratwürste / Nürnber voimaantulopäivä
ger Rostbratwürste
voimaantulopäivä
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14

Kreikka

Hedelmät, vihannek Κονσερβολιά Αμφίσσης / Konservolia voimaantulopäivä
set ja viljat sellai Amfissis
senaan tai jalostet
tuina

15

Kreikka

Hedelmät, vihannek Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα / Ko voimaantulopäivä
set ja viljat sellai rinthiaki Stafida Vostitsa
senaan tai jalostet
tuina

16

Kreikka

Muut tuotteet (maus Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis
teet jne)

voimaantulopäivä

17

Kreikka

Oliiviöljy

voimaantulopäivä

18

Kreikka

Luonnonkumit
kumihartsit

19

Kreikka

Oliiviöljy

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasit voimaantulopäivä
hiou Kritis

20

Espanja

Oliiviöljy

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra voimaantulopäivä
Alta

21

Espanja

Oliiviöljy

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli voimaantulopäivä
del Baix Ebre-Montsià

22

Espanja

Oliiviöljy

Aceite del Bajo Aragón

voimaantulopäivä

23

Espanja

Juustot

Arzùa-Ulloa

voimaantulopäivä

24

Espanja

Hedelmät, vihannek Azafrán de la Mancha
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

25

Espanja

Oliiviöljy

voimaantulopäivä

26 (3)

Espanja

Hedelmät, vihannek Cítricos Valencianos / Cítrics Valen voimaantulopäivä
set ja viljat sellai cians
senaan tai jalostet
tuina

27

Espanja

Lihavalmisteet

Dehesa de Extremadura

voimaantulopäivä

28

Espanja

Lihavalmisteet

Guijuelo

voimaantulopäivä

29

Espanja

Juustot

Idiazábal

voimaantulopäivä

30

Espanja

Lihavalmisteet

Jamón de Huelva

voimaantulopäivä

31

Espanja

Lihavalmisteet

Jamón de Teruel

voimaantulopäivä

32

Espanja

Makeistuotteet

Jijona

voimaantulopäivä

33

Espanja

Oliiviöljy

Les Garrigues

voimaantulopäivä

Λακωνία / Lakonia
ja Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou

Baena

voimaantulopäivä
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34

Espanja

Juustot

Mahón-Menorca

voimaantulopäivä

35

Espanja

Oliiviöljy

Priego de Córdoba

voimaantulopäivä

36

Espanja

Juustot

Queso Manchego

voimaantulopäivä

37

Espanja

Lihavalmisteet

Salchichón de Vic / Llonganissa de voimaantulopäivä
Vic

38

Espanja

Oliiviöljy

Sierra de Cádiz

voimaantulopäivä

39

Espanja

Oliiviöljy

Sierra de Cazorla

voimaantulopäivä

40

Espanja

Oliiviöljy

Sierra de Segura

voimaantulopäivä

41

Espanja

Oliiviöljy

Sierra Mágina

voimaantulopäivä

42

Espanja

Oliiviöljy

Siurana

voimaantulopäivä

43

Espanja

Lihavalmisteet

Sobrasada de Mallorca

voimaantulopäivä

44

Espanja

Leipomatuotteet

Turrón de Alicante

voimaantulopäivä

45

Ranska

Juustot

Brie de Meaux

voimaantulopäivä

46

Ranska

Juustot

Camembert de Normandie

voimaantulopäivä

47

Ranska

Lihavalmisteet

Canard à foie gras du Sud-Ouest voimaantulopäivä
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes,
Périgord, Quercy)

48

Ranska

Juustot

Comté

voimaantulopäivä

49

Ranska

Juustot

Emmental de Savoie

voimaantulopäivä

50

Ranska

Oliiviöljy

Huile d'olive de Haute-Provence

voimaantulopäivä

51

Ranska

Haihtuvat öljyt

Huile essentielle de lavande de voimaantulopäivä
Haute-Provence

52

Ranska

Kalastustuotteet

Huîtres Marennes Oléron

voimaantulopäivä

53

Ranska

Lihavalmisteet

Jambon de Bayonne

voimaantulopäivä

54

Ranska

Juustot

Mont d'Or / Vacherin du Haut- voimaantulopäivä
Doubs

55

Ranska

Hedelmät, vihannek Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen voimaantulopäivä
set ja viljat sellai mi-cuits
senaan tai jalostet
tuina
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56

Ranska

Juustot

Reblochon / Reblochon de Savoie

voimaantulopäivä

57

Ranska

Juustot

Roquefort

voimaantulopäivä

58

Italia

Kastikkeet

Aceto Balsamico di Modena

voimaantulopäivä

59

Italia

Kastikkeet

Aceto balsamico tradizionale di Mo voimaantulopäivä
dena

60

Italia

Hedelmät, vihannek Arancia Rossa di Sicilia
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

61

Italia

Juustot

Asiago

voimaantulopäivä

62

Italia

Lihavalmisteet

Bresaola della Valtellina

voimaantulopäivä

63

Italia

Hedelmät, vihannek Cappero di Pantelleria
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

64

Italia

Lihavalmisteet

Cotechino di Modena

voimaantulopäivä

65

Italia

Juustot

Fontina

voimaantulopäivä

66

Italia

Juustot

Gorgonzola

voimaantulopäivä

67

Italia

Juustot

Grana Padano

voimaantulopäivä

68

Italia

Hedelmät, vihannek Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

69

Italia

Lihavalmisteet

Mortadella Bologna

voimaantulopäivä

70

Italia

Juustot

Mozzarella di Bufala Campana

voimaantulopäivä

71

Italia

Juustot

Parmigiano Reggiano

voimaantulopäivä

72

Italia

Juustot

Pecorino Romano

voimaantulopäivä

73

Italia

Juustot

Pecorino Sardo

voimaantulopäivä

74

Italia

Juustot

Pecorino Toscano

voimaantulopäivä

75

Italia

Hedelmät, vihannek Pomodoro di Pachino
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä
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76

Italia

Lihavalmisteet

Prosciutto di Modena

voimaantulopäivä

77

Italia

Lihavalmisteet

Prosciutto di Parma

voimaantulopäivä

78

Italia

Lihavalmisteet

Prosciutto di San Daniele

voimaantulopäivä

79

Italia

Lihavalmisteet

Prosciutto Toscano

voimaantulopäivä

80

Italia

Juustot

Provolone Valpadana

voimaantulopäivä

81

Italia

Lihavalmisteet

Speck Alto Adige / Südtiroler Mar voimaantulopäivä
kenspeck / Südtiroler Speck

82

Italia

Juustot

Taleggio

voimaantulopäivä

83

Italia

Oliiviöljy

Toscano

voimaantulopäivä

84

Italia

Oliiviöljy

Veneto Valpolicella / Veneto Euganei voimaantulopäivä
e Berici / Veneto del Grappa

85

Italia

Lihavalmisteet

Zampone Modena

86

Kypros

Leipomatuotteet

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi voimaantulopäivä
Geroskipou

87

Unkari

Lihavalmisteet

Szegedi szalámi / Szegedi télisza voimaantulopäivä
lámi

88

Alankomaat

Juustot

Edam Holland

voimaantulopäivä

89

Alankomaat

Juustot

Gouda Holland

voimaantulopäivä

90

Itävalta

Juustot

Tiroler Bergkäse

voimaantulopäivä

91

Itävalta

Lihavalmisteet

Tiroler Speck

voimaantulopäivä

92

Portugali

Hedelmät, vihannek Ananás dos Açores / São Miguel
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

93

Portugali

Oliiviöljy

Azeite de Moura

voimaantulopäivä

94

Portugali

Oliiviöljy

Azeite do Alentejo Interior

voimaantulopäivä

95

Portugali

Oliiviöljy

Azeites da Beira Interior (Azeite da voimaantulopäivä
Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

96

Portugali

Oliiviöljy

Azeite de Trás-os-Montes

voimaantulopäivä

97

Portugali

Oliiviöljy

Azeites do Norte Alentejano

voimaantulopäivä

voimaantulopäivä
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98

Portugali

Oliiviöljy

Azeites do Ribatejo

voimaantulopäivä

99

Portugali

Lihavalmisteet

Chouriça de Carne de Vinhais / Lin voimaantulopäivä
guiça de Vinhais

100

Portugali

Hedelmät, vihannek Pêra Rocha do Oeste
set ja viljat sellai
senaan tai jalostet
tuina

voimaantulopäivä

101

Portugali

Lihavalmisteet

Presunto de Barrancos

voimaantulopäivä

102

Portugali

Juustot

Queijo S. Jorge

voimaantulopäivä

103

Portugali

Juustot

Queijo Serra da Estrela

voimaantulopäivä

104

Portugali

Lihavalmisteet

Salpicão de Vinhais

voimaantulopäivä

105

Yhdistynyt
kuningaskunta

Juustot

White Stilton cheese / Blue Stilton voimaantulopäivä
cheese

(1) Lajikenimien ”Kalamon” ja ”Kalamata” käyttöä saa jatkaa samanlaisessa tuotteessa edellyttäen, ettei kuluttajaa johdeta harhaan tällai
sen termin luonteen tai tuotteen täsmällisen alkuperän suhteen.
(2) Tämän pöytäkirjan mukaisesti käytetty ”Feta”-nimityksellä varustettu juusto voidaan saattaa Etelä-Afrikan markkinoille seuraavin
edellytyksin:
— suojataan Kreikasta peräisin oleva Feta-juusto;
— sallitaan aikaisemmalla käytöllä tai yleisten oikeussääntöjen mukaisesti vakiintuneiden taikka Etelä-Afrikan lainsäädännön mukai
sesti rekisteröityjen aikaisempien tavaramerkkien rinnakkaiselo;
— muut käyttäjät nimittävät tuotteensa nimillä ”South African Feta”, ”Feta-Style” tai ”Feta-Type”;
— otetaan viiden (5) vuoden aikana käyttöön kaikkiin ”Feta”-nimen käyttötarkoituksiin sovellettavat seuraavat merkintävaatimukset:
i) alkuperävaatimukset; ii) vaatimukset, jotka koskevat sen merkitsemistä, mistä lypsyeläimestä maito on saatu; ja iii) muiden
kuin maantieteellisin merkinnöin varustettujen tuotteiden merkinnät, lukuun ottamatta rinnakkaiseloa varten yksilöityjä tuotteita
taikka nimityksin ”South African Feta”, ”Feta-Style” tai ”Feta-Type” tai muilla Etelä-Afrikan kielillä esitetyin vastaavin nimityksin
varustettuja tuotteita.
(3) Nimen ”Valencia” sisältävien tai siitä koostuvien lajikenimien käyttöä saa jatkaa samanlaisessa tuotteessa edellyttäen, ettei kuluttajaa
johdeta harhaan tällaisen termin luonteen tai tuotteen täsmällisen alkuperän suhteen.

B.2. jakso Oluet
Maa

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

1

Tšekki

České pivo

voimaantulopäivä

2

Tšekki

Českobudějovické pivo

voimaantulopäivä

3

Saksa

Bayerisches Bier

voimaantulopäivä

4

Saksa

Bremer Bier

voimaantulopäivä

5

Saksa

Münchener Bier

voimaantulopäivä

B.3. jakso Viinit
Maa

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

1

Saksa

Franken

1.2.2002

2

Saksa

Mittelrhein

1.2.2002
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3

Saksa

Moselle

1.2.2002

4

Saksa

Rheingau

1.2.2002

5

Saksa

Rheinhessen

1.2.2002

6

Kreikka

Αμύνταιο / Amynteo

voimaantulopäivä

7

Kreikka

Κρήτη / Crete

voimaantulopäivä

8

Kreikka

Μακεδονία / Macedonia

voimaantulopäivä

9

Kreikka

Μαντινεία / Mantinia

voimaantulopäivä

10

Kreikka

Νάουσα / Naoussa

voimaantulopäivä

11

Kreikka

Νεμέα / Nemea

voimaantulopäivä

12

Kreikka

Πελοπόννησος / Peloponnese

voimaantulopäivä

13 (1)

Kreikka

Ρετσίνα Αττικής / Retsina of Attiki

voimaantulopäivä

14

Kreikka

Ρόδος / Rhodes

voimaantulopäivä

15

Kreikka

Σάμος / Samos

voimaantulopäivä

16

Kreikka

Σαντορίνη / Santorini

voimaantulopäivä

17

Kreikka

Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada

voimaantulopäivä

18

Kreikka

Θράκη / Thrace

voimaantulopäivä

19

Espanja

Cataluña

voimaantulopäivä

20

Espanja

Cava

1.2.2002

21

Espanja

Empordà

voimaantulopäivä

22

Espanja

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

2.2.1659

23

Espanja

Jumilla

1.2.2002

24

Espanja

La Mancha

1.2.2002

25

Espanja

Málaga

1.2.2002

26

Espanja

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

1.2.2002

27

Espanja

Navarra

1.2.2002
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28

Espanja

Penedès

1.2.2002

29

Espanja

Priorat

1.2.2002

30

Espanja

Rías Baixas

1.2.2002

31

Espanja

Ribera del Duero

1.2.2002

32

Espanja

Rioja

1.2.2002

33

Espanja

Rueda

1.2.2002

34

Espanja

Somontano

1.2.2002

35

Espanja

Toro

1.2.2002

36

Espanja

Utiel-Requena

1.2.2002

37

Espanja

Valdepeñas

1.2.2002

38

Espanja

Valencia

1.2.2002

39

Ranska

Alsace

1.2.2002

40

Ranska

Anjou

1.2.2002

41

Ranska

Beaujolais

1.2.2002

42

Ranska

Beaune / Côte de Beaune

1.2.2002

43

Ranska

Bordeaux

1.2.2002

44

Ranska

Bourgogne

1.2.2002

45

Ranska

Cahors

1.2.2002

46

Ranska

Chablis

1.2.2002

47

Ranska

Chambertin

1.2.2002

48

Ranska

Champagne

26.6.1935

49

Ranska

Châteauneuf-du-Pape

1.2.2002

50

Ranska

Clos de Vougeot

1.2.2002

51

Ranska

Corton

1.2.2002

52

Ranska

Côte Rôtie

1.2.2002
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53

Ranska

Côtes de Provence

1.2.2002

54

Ranska

Côtes du Rhône

1.2.2002

55

Ranska

Côtes du Roussillon

1.2.2002

56

Ranska

Graves / Graves de Vayres

1.2.2002

57

Ranska

Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage
l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage

58

Ranska

Languedoc

1.2.2002

59

Ranska

Margaux

1.2.2002

60

Ranska

Médoc / Haut-Médoc

1.2.2002

61

Ranska

Meursault

1.2.2002

62

Ranska

Montrachet

1.2.2002

63

Ranska

Moselle

1.2.2002

64

Ranska

Musigny

1.2.2002

65

Ranska

Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de Nuits-Villages

1.2.2002

66

Ranska

Pays d'Oc

1.2.2002

67

Ranska

Pessac-Léognan

1.2.2002

68

Ranska

Pomerol

1.2.2002

69

Ranska

Pommard

1.2.2002

70

Ranska

Quincy

1.2.2002

71

Ranska

Romanée Conti

1.2.2002

72

Ranska

Saint-Estèphe

1.2.2002

73

Ranska

Saint-Émilion

1.2.2002

74

Ranska

Saint-Julien

1.2.2002

75

Ranska

Sancerre

1.2.2002

76

Ranska

Sauternes

1.2.2002

77

Ranska

Touraine

1.2.2002

/

Hermitage

/ 1.2.2002
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78

Ranska

Val de Loire

1.2.2002

79

Ranska

Volnay

1.2.2002

80

Italia

Asti

1.2.2002

81

Italia

Barbaresco

1.2.2002

82

Italia

Bardolino / Bardolino Superiore

1.2.2002

83

Italia

Barolo

1.2.2002

84

Italia

Brachetto d'Acqui / Acqui

1.2.2002

85

Italia

Brunello di Montalcino

1.2.2002

86

Italia

Campania

1.2.2002

87

Italia

Chianti

1.2.2002

88

Italia

Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Pro voimaantulopäivä
secco / Valdobbiadene – Prosecco

89

Italia

Alba

1.2.2002

90

Italia

Franciacorta

1.2.2002

91

Italia

Lambrusco di Sorbara

1.2.2002

92

Italia

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

1.2.2002

93

Italia

Marsala

1.2.2002

94

Italia

Montepulciano d'Abruzzo

1.2.2002

95

Italia

Sicilia

1.2.2002

96

Italia

Soave

1.2.2002

97

Italia

Toscano / Toscana

1.2.2002

98

Italia

Valpolicella

1.2.2002

99

Italia

Veneto

1.2.2002

100

Italia

Vino Nobile di Montepulciano

1.2.2002

101

Kypros

Κουμανδαρία / Commandaria

voimaantulopäivä
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102

Kypros

Πάφος / Pafos

voimaantulopäivä

103

Unkari

Tokaj / Tokaji

voimaantulopäivä

104

Portugali

Alentejo

1.2.2002

105

Portugali

Algarve

1.2.2002

106

Portugali

Bairrada

1.2.2002

107

Portugali

Dão

1.2.2002

108

Portugali

Douro

1.2.2002

109

Portugali

Lisboa

voimaantulopäivä

110

Portugali

Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Ma 1.2.2002
deira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira
Wijn

111

Portugali

Moscatel de Setúbal

112

Portugali

Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / 2.2.1659
Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

113

Portugali

Tejo

voimaantulopäivä

114

Portugali

Vinho Verde

1.2.2002

115

Romania

Coteşti

voimaantulopäivä

116

Romania

Cotnari

voimaantulopäivä

117

Romania

Dealu Mare

voimaantulopäivä

118

Romania

Murfatlar

voimaantulopäivä

119

Romania

Târnave

voimaantulopäivä

120

Slovakia

Vinohradnícka oblasť Tokaj

voimaantulopäivä

1.2.2002

(1) Etelä-Afrikassa tämä tuote on luokiteltu maustetuksi väkeväksi rypäleviiniksi (”flavoured grape liquor”).

B.4. jakso Väkevät alkoholijuomat
Maa

Maantieteellinen merkintä

Ensisijaisuuspäivä

1

Irlanti

Irish Cream

1.2.2002

2

Irlanti

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

1.2.2002
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3

Kreikka

Τσίπουρο / Tsipouro

1.2.2002

4

Espanja

Brandy de Jerez

1.2.2002

5

Espanja

Pacharán Navarro

1.2.2002

6

Ranska

Armagnac

1.2.2002

7

Ranska

Calvados

1.2.2002

8

Ranska

Cognac

1.2.2002

9

Ranska

Rhum de la Martinique

1.2.2002

10

Italia

Grappa

1.2.2002

11

Kypros

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

voimaantulopäivä

12

Useampi kuin
yksi (1) maa:
Unkari ja Itävalta

Pálinka

voimaantulopäivä

13

Unkari

Törkölypálinka

voimaantulopäivä

14

Itävalta

Inländerrum

voimaantulopäivä

15

Itävalta

Jägertee / Jagertee / Jagatee

1.2.2002

16

Puola

Polska Wódka / Polish Vodka

voimaantulopäivä

17

Suomi

Vodka of Finland / Suomalainen vodka / Finsk vodka

1.2.2002

18

Ruotsi

Svensk Vodka / Swedish Vodka

1.2.2002

19

Yhdistynyt
kuningaskunta

Scotch Whisky

1.2.2002

20

Useampi kuin
yksi maa: Belgia,
Saksa, Itävalta

Korn / Kornbrand

1.2.2002

21

Useampi kuin
yksi maa:
Kreikka, Kypros

Ούζο / Ouzo

1.2.2002
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Pöytäkirjan 3 Liite II
Etelä-Afrikasta ja EU:sta peräisin olevien viinituotteiden ja väkevien alkoholijuomien tuonti ja
kaupan pitäminen
A jakso
Etelä-Afrikasta peräisin olevat tuotteet
A.1. jakso Tämän pöytäkirjan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset sekä tuotemää
ritelmät
Tämän pöytäkirjan 11 artiklaa ja tämän pöytäkirjan liitteessä II olevan A.1 jakson a alakohtaa sovellettaessa ”tuotemää
ritelmiin” eivät sisälly tuotantomenetelmät tai viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset, jotka sisältyvät b ja c alakohtaan.
Alkoholia ei saa lisätä mihinkään muihin viinituotteisiin kuin likööreihin, joihin saa lisätä ainoastaan rypäleviinaa.
a) Tuotemääritelmiä koskevat lait ja asetukset:
Perussäädös: Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna muutossäädöksellä
Liquor Products Amendment Act 32 (No 32 of 2008):
— 1 ja 5 jakso.
Asetukset: Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989) – Regulations, GG 12558 of 29.6.1990, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna säädöksillä GN R525, GG 35501 of 13.7.2012:
— 1, 3, 4 ja 5 jakso,
— Taulukko 2.
Alkuperäviinijärjestelmä: Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989) – Wine of origin scheme, GG 12558 of 29.6.1990,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna säädöksillä GN R526, GG 35501 of 13.7.2012:
— 1 jakso,
— 8–14N jakso,
— 20 jakso.
b) Viininvalmistusmenetelmiä ja rajoituksia koskevat lait ja asetukset:
Perussäädös: Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna muutossäädöksellä
Liquor Products Amendment Act 32 (No 32 of 2008), mukaan lukien sen myöhemmät muutokset:
— 1 ja 5 jakso.
Asetukset: Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989) – Regulations, GG 12558 of 29.6.1990, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna säädöksillä GN R525, GG 35501 of 13.7.2012, mukaan lukien niiden myöhemmät muutokset:
— 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 ja 32 jakso,
— taulukot 1, 2, 6, 7 ja 13.
Alkuperäviinijärjestelmä: Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989) – Wine of origin scheme, GG 12558 of 29.6.1990,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna säädöksillä GN R526, GG 35501 of 13.7.2012, mukaan lukien niiden
myöhemmät muutokset:
— 17 ja 20 jakso,
— taulukot 1, 2, ja 4.

L 250/2102

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

16.9.2016

c) Muut viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset:
1. Agar-agar
Agar-agaria saa käyttää tilapäisesti, kunnes OIV päättää, onko se sallittua viininvalmistuksessa (Taulukko 6, Liquor
Products Act No 60 (No 60 of 1989) – Regulations).
2. Tiivistetty rypäleen puristemehu ja puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu.
Tiivistettyä rypäleen puristemehua ja puhdistettua tiivistettyä rypäleen puristemehua voidaan käyttää
väkevöimiseen ja makeuttamiseen tietyin edellytyksin ja rajoituksin, joista säädetään Etelä-Afrikan säännöksissä,
kuitenkin siten, että näiden tuotteiden käyttö ennastetussa muodossa on kielletty tämän pöytäkirjan
soveltamisalaan kuuluvissa viineissä. (Taulukko 6, Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989) – Regulations).
3. Veden lisääminen
Veden lisääminen viininvalmistuksessa on kielletty muulloin kuin tietyn teknisen välttämättömyyden niin
vaatiessa.
4. Vetyperoksidi
Etelä-Afrikan säännöksissä tarkoitettu vetyperoksidin käyttö (Taulukko 6, Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989)
– Regulations) on rajoitettu käyttöön rypälemehussa, rypäletiivisteessä ja rypäleen puristemehussa.
5. Viinihappo
Viinihapon käyttö Etelä-Afrikan säännöksissä (Taulukko 6, Liquor Products Act 60 (No 60 of 1989) –
Regulations) tarkoitetun happoisuuden lisäämiseksi on sallittu edellyttäen, että alkuperäistä happoisuutta ei lisätä
enempää kuin 4,0 grammaa litraa kohti viinihappona ilmaistuna.
A.2. jakso Tämän pöytäkirjan 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja sertifiointi
Todistusasiakirjat ja määritysselosteet
a) Euroopan unioni sallii viinien tuonnin alueelleen tämän liitteen lisäyksessä vahvistettujen tuontitodistusasiakirjoja ja
määritysselosteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
b) Euroopan unioni sitoutuu olemaan soveltamatta Etelä-Afrikan alueelta peräisin olevien viinien tuontiin tiukempia
todistusvaatimuksia kuin tässä pöytäkirjassa vahvistetut vaatimukset.
c) Euroopan unioni sallii väkevien alkoholijuomien tuonnin alueelleen sisäisessä lainsäädännössään vahvistettujen
tuontitodistusasiakirjoja ja määritysselosteita koskevien sääntöjen mukaisesti.

B jakso
Euroopan unionista peräisin olevat tuotteet
B.1. jakso Tämän pöytäkirjan 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset sekä tuotemää
ritelmät
Alkoholia ei saa lisätä mihinkään muihin viinituotteisiin kuin väkevöityihin viineihin, joihin saa lisätä ainoastaan
rypäleviinaa.
a) Tuotemääritelmiä koskevat lait ja asetukset:
i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maatalous
tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY)
N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671) ja erityisesti sen 75, 78,
80, 81, 83 ja 91 artiklan sekä liitteessä VII olevan II osan mukaiset viinialan tuotantosäännöt;
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ii) komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja
niiden rajoitusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1) ja erityisesti sen 2 artikla ja liitteet II ja III;
iii) komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden
suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja
esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60) ja erityisesti sen 7, 57, 58, 64 ja 66 artikla ja liitteet XIII, XIV ja
XVI.
b) Viininvalmistusmenetelmiä ja rajoituksia koskevat lait ja asetukset:
i) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maatalous
tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY)
N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671) ja erityisesti sen 75, 80,
83 ja 91 artiklan sekä liitteessä VIII olevan I ja II osan mukaiset viinialan tuotantosäännöt myöhemmät muutokset
mukaan lukien;
ii) komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja
niiden rajoitusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1) myöhemmät muutokset mukaan lukien.
c) Muut viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset:
1. Kalsiumsulfaatti
Kalsiumsulfaattia saa käyttää ”vino generoso de licor”– juomissa siten, että lopputuotteen kaliumsulfaattipitoisuus
on enintään 2,5 grammaa litraa kohden (asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä III oleva A kohdan 2 kohdan
b alakohta.
2. Karboksimetyyliselluloosa (CMC)
Karboksimetyyliselluloosaa (CMC) saa käyttää punaviinissä viinikiven stabiloimiseksi enintään 100 mg litraa
kohden, jos OIV päättää sen olevan viininvalmistuksessa sallittua.
3. Tiivistetty rypäleen puristemehu, puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu ja ruokosokeri
Tiivistettyä rypäleen puristemehua, puhdistettua tiivistettyä rypäleen puristemehua ja ruokosokeria saa käyttää
väkevöittämiseen ja makeuttamiseen tietyin edellytyksin ja rajoituksin (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä
VIII oleva I osa) kuitenkin siten, että näiden tuotteiden käyttö ennastetussa muodossa on kielletty tämän
pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa viineissä.
4. Veden lisääminen
Veden lisääminen viininvalmistuksessa on kielletty muulloin kuin tietyn teknisen välttämättömyyden niin
vaatiessa.
5. Tuore sakka
Tuoretta sakkaa saa käyttää tietyin edellytyksin ja rajoituksin (asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A oleva
21 kohta).
6. Tanniini
Tanniineja saa käyttää tilapäisesti (asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A oleva 25 kohta), jos OIV päättää sen
olevan viininvalmistuksessa sallittua hapettumisenestoaineena ja stabilointiaineena.
B.2. jakso Tämän pöytäkirjan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja sertifiointi
Todistusasiakirjat ja määritysselosteet
a) Etelä-Afrikka sallii viinien tuonnin alueelleen tämän liitteen lisäyksessä vahvistettujen tuontitodistusasiakirjoja ja
määritysselosteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
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b) Etelä-Afrikka sitoutuu olemaan soveltamatta Euroopan unionin alueelta peräisin olevien viinien tuontiin tiukempia
todistusvaatimuksia kuin tässä pöytäkirjassa vahvistetut vaatimukset.
c) Etelä-Afrikka sallii väkevien alkoholijuomien tuonnin alueelleen sisäisessä lainsäädännössään vahvistettujen tuontito
distusasiakirjoja ja määritysselosteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
C jakso
Osapuolen alueelle tuotaviin toisen osapuolen tuotteisiin sovellettavat tuontia, merkintöjä ja kaupan
pitämistä koskevat erityissäännöt
1. Retsina
Tässä pöytäkirjassa ei estetä Kreikasta peräisin olevan ja Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti tuotetun ”Retsinan”
pitämistä kaupan Etelä-Afrikassa. Sitä on pidettävä Etelä-Afrikkaan tuotaessa ja siellä kaupan pidettäessä Etelä-Afrikan
lainsäädännössä tarkoitettuna maustettuna väkevänä rypäleviininä (”flavoured grape liquor”).
2. Kultahiutaleet
Tässä pöytäkirjassa ei estetä sellaisten (kuplivien tai kuplattomien) alkoholijuomien kaupan pitämistä Euroopan
unionissa, jotka on johdettu viinirypäleistä ja joihin on lisätty syötäväksi kelpaavia kultahiutaleita, mutta tällaisia
alkoholijuomia ei saa merkitä eikä muutoin kaupata minkään tyyppisenä viininä.
3. Viiniköynnöslajikkeet
Viiniköynnöslajikkeet, joita saa käyttää osapuolten alueelle tuotavissa ja siellä kaupan pidettävissä viineissä, ovat Vitis
vinifera ja Vitis viniferan risteytykset kuitenkaan rajoittamatta viininvalmistukseen osapuolen alueella sovellettavan
voimassa olevan tiukemman lainsäädännön noudattamista. Clinton-, Herbemont-, Isabelle-, Jacquez-, Noah- ja Othellolajikkeista valmistettujen viinien maahantuonti ja kaupan pitäminen on kielletty.
4. Ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin viittaavat ilmaisut etiketeissä
Osapuolet sallivat viinien etiketeissä käytettävän ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin viittaavia ilmaisuja, jos
näiden ilmaisujen käytöstä säädetään alkuperämaan lainsäädännössä. Luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavat
merkinnät eivät sisälly tähän kohtaan.
5. Valtioiden nimet
Seuraavat nimet on suojattu viinien ja väkevien alkoholijuomien osalta:
a) viittaukset Euroopan unionin jäsenvaltioiden nimiin kyseisistä valtioista peräisin olevissa viineissä ja väkevissä
alkoholijuomissa;
b) nimi Etelä-Afrikka ja muut Etelä-Afrikkaa tarkoittavat nimet sieltä peräisin olevissa viineissä ja väkevissä alkoholi
juomissa.
6. Valvontaviranomaisten keskinäinen avunanto
Kumpikin osapuoli nimeää tämän pöytäkirjan soveltamisesta vastaavat elimet ja viranomaiset. Jos jompikumpi osapuoli
nimeää useampia toimivaltaisia elimiä, sen on varmistettava näiden elinten työskentelyn yhteensovittaminen. Sitä varten
on nimettävä yksi ainoa yhteysviranomainen.
Osapuolet ilmoittavat toisilleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen elinten ja viranomaisten nimet ja osoitteet
viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä. Mainitut elimet tekevät keskenään
suoraa ja läheistä yhteistyötä.
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut elimet ja viranomaiset pyrkivät löytämään keinoja toistensa auttamiseksi tämän
pöytäkirjan soveltamisessa vilpillisten käytänteiden vastustamiseksi.
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7. Suojalausekemääräykset
Osapuolet pidättävät itsellään oikeuden ottaa käyttöön toisen osapuolen alueelta tuotujen viinien ja väkevien
alkoholijuomien tuontitodistusasiakirjoja koskevia tilapäisiä lisävaatimuksia vastatakseen oikeutettuihin huolenaiheisiin,
kuten terveys tai kuluttajansuoja, tai estääkseen petoksen. Tällaisessa tapauksessa toiselle osapuolelle on ilmoitettava
tästä asianmukaisesti ja ajoissa, jotta se pystyy täyttämään uudet vaatimukset.
Molemmat osapuolet sitoutuvat olemaan jatkamatta näiden vaatimusten soveltamista yli sen ajan, minkä vaatimukset
aiheuttaneisiin oikeutettuihin huolenaiheisiin vastaaminen vaatii.
8. Merkintöihin ja perinteisiin liittyvät nimitykset
Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää käyttää niiden markkinoille saatettuja viinejä kuvaavia merkintöjä ja perinteisiä
nimityksiä. Osapuolet sitoutuvat jatkamaan tätä kysymystä koskevaa yhteistyötä tämän pöytäkirjan 14 artiklan
mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat tarkastelemaan tähän pöytäkirjaan sisällytettäviä tavoitteita, periaatteita ja tiettyihin
tapauksiin soveltamista siten, että niistä päästään sopimukseen kahden (2) vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan
voimaantulosta. Ennen kuin tällaiseen sopimukseen päästään, tällaisten nimitysten käyttöön toisen osapuolen alueelta
tuotavissa tuotteissa sovelletaan maahantuovan osapuolen sääntöjä, menettelyjä ja käytänteitä siitä riippumatta,
vastaavatko tällaiset nimitykset viiniluokkia tai tämän pöytäkirjan 11 artiklassa tarkoitettuja vievän osapuolen
lainsäädännössä vahvistettuja nimityksiä.
Euroopan unionissa voidaan asetuksen (EY) N:o 261/2006 osalta käyttää siinä yksilöityjä nimityksiä ”Ruby”, ”Tawny” ja
”Vintage” kuvaamaan kyseisiä väkevöitettyjä viinejä Etelä-Afrikan lainsäädännössä vahvistettujen määritelmien mukaisesti
yhdessä sellaisten liitteessä I olevassa A.3 jaksossa lueteltujen maantieteellisten merkintöjen kanssa, joita kyseisten
väkevöitettyjen viinien yhteydessä on lupa käyttää ja joita vastaavat maantieteelliset merkinnät viittaavat Eastern Capen,
Northern Capen tai Western Capen maakuntiin. Kyseinen väkevöitetty viini on merkittävä asiaankuuluvin maantieteellisin
merkinnöin, ja perinteinen merkintä on esitettävä lainausmerkeissä tai muutoin visuaalisesti yhdessä nimityksen ”Cape”
kanssa.
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Liitteen II lisäys
Tuontitodistusasiakirjat ja määritysselosteet

1. Tämän liitteen A.2 jakson a alakohdan ja B.2 jakson a alakohdan mukaisesti näyttönä siitä, että viinin tuontia
osapuolen alueelle koskevat vaatimukset on täytetty, sen osapuolen toimivaltaisille viranomaisille, johon viini on
tuotu, on toimitettava:
a) alkuperämaan vastavuoroisesti tunnustetun viranomaisen myöntämä todistus; ja
b) jos viini on tarkoitettu suoraan ihmisten nautittavaksi, alkuperämaan virallisesti tunnustaman laboratorion laatima
määritysseloste. Määritysselosteessa on oltava seuraavat tiedot:
kokonaisalkoholipitoisuus tilavuusprosentteina
todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina
kuiva-aineen kokonaismäärä
kokonaishappoisuus viinihappona ilmaistuna
haihtuva happoisuus etikkahappona ilmaistuna
sitruunahappopitoisuus
jäännössokeri
kokonaisrikkidioksidi.
2. Osapuolet määrittävät yhdessä 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen yksityiskohdat, erityisesti käytettävät lomakkeet ja
annettavat tiedot (1).
3. Osapuolet sopivat, että vertailumenetelminä viinin analyyttisen koostumuksen määrittämiseksi valvontatoimen
piteiden yhteydessä käytetään liitteessä II olevan C jakson 6 kohtaa sovellettaessa OIV:n vertailumenetelmäksi
hyväksymiä ja julkaisemia analyysimenetelmiä tai, jos kyseisessä julkaisussa ei ole asianmukaista menetelmää,
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO:n) suosittamien standardien mukaista analyysimenetelmää.

(1) Toteutetaan tämän pöytäkirjan 13 artiklan nojalla perustetun erityiskomitean päätöksellä.
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JULISTUKSET
EU:N JA ETELÄ-AFRIKAN YHTEINEN JULISTUS PULLOJEN KOOSTA JA VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN ALKOHOLIPI
TOISUUKSISTA

Osapuolet ilmoittavat, ettei kummankaan osapuolen viejille pidä aiheuttaa tarpeetonta rasitetta pullojen kokoa eikä
ihmisten juotavaksi tarkoitettujen väkevien alkoholijuomien tilavuusprosentteina ilmaistua vähimmäisalkoholipitoisuutta
koskevilla seikoilla. Ne ilmoittavat myös jatkavansa yhdenmukaistamiseen kannustamista.
EU:N JA ETELÄ-AFRIKAN YHTEINEN JULISTUS TODISTUKSISTA JA MÄÄRITYKSISTÄ

Osapuolet ilmoittavat, että seuraavat luetellut parametrit analysoidaan väkevien alkoholijuomien tuontimenettelyjä
koskevissa Etelä-Afrikan säännöissä vahvistettujen väkevien alkoholijuomien tuontitodistusmenettelyjen puitteissa:
a) muut kuin b ja c alakohdassa tarkoitetut väkevät alkoholijuomat:
alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina,
metyylialkoholipitoisuus hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia,
haihtuvien aineiden määrä hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia;
b) sekoiteviskit (blended-viskit):
alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina,
metyylialkoholipitoisuus hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia,
haihtuvien aineiden määrä hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia,
korkeammat alkoholit, amyylialkoholi hehtolitrassa absoluuttista alkoholia;
c) alkoholipohjaiset juomat:
i)

liköörit, alkoholijuomasekoitukset:
alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina,
metyylialkoholipitoisuus hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia,
jäännössokeri grammoina litraa kohden;

ii) alkoholipitoiset jääjuomat:
alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina,
metyylialkoholipitoisuus hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia,
kokonaisrikkidioksidi,
haihtuva happoisuus etikkahappona ilmaistuna;
iii) kermaliköörit:
alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina,
metyylialkoholipitoisuus hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia,
jäännössokeri,
voirasva;
iv) muut:
alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina,
metyylialkoholipitoisuus hehtolitrassa 100-prosenttista alkoholia.
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EU:N JULISTUS MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

EU ilmoittaa, että se voi harkita asianmukaisesti perusteltuja Etelä-Afrikasta tulevia pyyntöjä, jotka koskevat sitä,
voidaanko tuotteita, joiden nimi on suojattu tämän pöytäkirjan A.1 jakson liitteen I perusteella, pitää kaupan EU:ssa
siten, että niihin liitetään suojattua maantieteellistä merkintää osoittava tunnus.
ETELÄ-AFRIKAN JULISTUS JUUSTOSTANDARDEISTA

Etelä-Afrikka ilmoittaa, että se aikoo juustotuotteiden merkintäsääntöjen tulevassa muutoksessa ja kymmenen
(10) vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta ottaa huomioon niiden juustotuotteiden tuote-eritelmät, joille
vahvistetut maantieteelliset merkinnät on lueteltu tämän pöytäkirjan liitteessä I olevassa B.1 jaksossa, varmistaakseen,
että kyseisiä tuotteita voidaan pitää kaupan Etelä-Afrikassa asiaankuuluvin nimityksin varustettuina.
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PÖYTÄKIRJA 4
Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen ja tämän sopimuksen välisestä suhteesta
1. Tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä tämän sopimuksen 113 artiklan mukaisesti
a) kumotaan seuraavat kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen määräykset:
i)

artiklat, jotka sisältyvät II osastoon (Kauppa) ja III osastoon (Kaupan liitännäistoimet), ja niitä vastaavat
sopimuksen liitteet ja pöytäkirjat lukuun ottamatta 31 artiklaa (Merikuljetukset), jota sovelletaan edelleen
kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen osapuolten välisissä suhteissa;

ii) 104 artiklan 9 ja 10 kohta;
iii) kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteeseen X sisältyvän kirjeenvaihdon liitteen 5 ja 7 kohta;
b) kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 97 artiklan nojalla perustetun yhteistyöneuvoston valta tehdä
oikeudellisesti sitovia päätöksiä a alakohdassa kumottujen määräysten soveltamisalaan kuuluvissa asioissa päättyy;
c) kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 104 artiklan nojalla perustettu riitojenratkaisumekanismi lakkaa
olemasta kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen osapuolten käytettävissä a alakohdassa kumottujen määräysten
soveltamiseen tai tulkintaan liittyvissä riita-asioissa.
2. Jos EU soveltaa tätä sopimusta väliaikaisesti ja Etelä-Afrikka ratifioi sen tämän sopimuksen 113 artiklan mukaisesti
a) keskeytetään 1 kohdan nojalla kumottavien artiklojen soveltaminen;
b) kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 97 artiklan nojalla perustetulla yhteistyöneuvostolla ei ole valtaa tehdä
oikeudellisesti sitovia päätöksiä asioissa, jotka kuuluvat niiden määräysten soveltamisalaan, joiden soveltaminen
keskeytetään 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;
c) kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 104 artiklan nojalla perustettu riitojenratkaisumekanismi ei ole kauppa-,
kehitys- ja yhteistyösopimuksen osapuolten käytettävissä riita-asioissa, jotka koskevat niiden määräysten
soveltamista tai tulkintaa, joiden soveltaminen keskeytetään 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.
3. Jos kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus ja tämä sopimus ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan siltä osin tätä
sopimusta.
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PÄÄTÖSASIAKIRJA

Seuraavien edustajat:
BELGIAN KUNINGASKUNTA,
BULGARIAN TASAVALTA,
TŠEKIN TASAVALTA,
TANSKAN KUNINGASKUNTA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTA,
VIRON TASAVALTA,
IRLANTI,
HELLEENIEN TASAVALTA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTA,
RANSKAN TASAVALTA,
KROATIAN TASAVALTA,
ITALIAN TASAVALTA,
KYPROKSEN TASAVALTA,
LATVIAN TASAVALTA,
LIETTUAN TASAVALTA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,
UNKARI,
MALTAN TASAVALTA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,
ITÄVALLAN TASAVALTA,
PUOLAN TASAVALTA,
PORTUGALIN TASAVALTA,
ROMANIA,
SLOVENIAN TASAVALTA,
SLOVAKIAN TASAVALTA,
SUOMEN TASAVALTA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTA,
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet,
jäljempänä ”Euroopan unionin jäsenvaltiot”,
ja
EUROOPAN UNIONI,

sekä
BOTSWANAN TASAVALTA,
LESOTHON KUNINGASKUNTA,
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MOSAMBIKIN TASAVALTA,
NAMIBIAN TASAVALTA,
ETELÄ-AFRIKAN TASAVALTA,
SWAZIMAAN KUNINGASKUNTA

jäljempänä ”Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön talouskumppanuussopimusvaltiot” tai ”SADC:n talouskumppanuussopi
musvaltiot”,
jotka
tapaavat Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista allekirjoittaakseen talouskumppa
nuussopimuksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välillä, ovat sopimuksen allekirjoitushetkellä:
— hyväksyneet seuraavat liitteet, pöytäkirjat ja julistukset:
LIITE I:

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat EU:n tullit

LIITE II:

EU:sta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat SACU:n tullit

LIITE III:

EU:sta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat Mosambikin tullit

LIITE IV:

Maatalouden suojatoimenpiteet

LIITE V:

BLNS-maiden siirtymäajan suojatoimenpiteet

LIITE VI:

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien prioriteettituotteet ja -alat

PÖYTÄKIRJA 1:

Alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

PÖYTÄKIRJA 2:

Keskinäinen hallinnollinen avunanto tulliasioissa

PÖYTÄKIRJA 3:

Maantieteelliset merkinnät ja viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppa

PÖYTÄKIRJA 4:

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen ja tämän sopimuksen välisestä suhteesta

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän päätösasiakirjan.
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Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

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

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/2113

L 250/2114

FI

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
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Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Ghar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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

For the Republic of Botswana
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For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique

For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland
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JULISTUKSET
KALASTUSTUOTTEIDEN ALKUPERÄÄ KOSKEVA NAMIBIAN JULISTUS

Namibia vahvistaa koko talouskumppanuussopimusneuvottelujen ajan julkituomansa näkökannan kalastustuotteiden
alkuperäsäännöistä ja on edelleen sitä mieltä, että sen kalavaroja koskevien täysivaltaisten oikeuksien käytöstä sen
kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, mukaan luettuina Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleisso
pimuksen määritelmän mukainen yksinomainen talousvyöhyke, seuraa, että kaikille kyseisillä vesillä pyydetyille saaliille,
jotka on jalostusta varten purettava Namibian satamiin, on myönnettävä alkuperäasema.
ALUEVESIEN LAAJUUTEEN LIITTYVÄÄ PÖYTÄKIRJAA 1 KOSKEVA EU:N JULISTUS

EU muistuttaa, että kansainvälisen oikeuden, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, asiaa
koskevat tunnustetut periaatteet rajoittavat aluevesien laajuuden enintään 12 meripeninkulmaan, ja ilmoittaa ottavansa
tämän huomioon soveltaessaan pöytäkirjan asiaa koskevia määräyksiä.
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NEUVOSTON
LAUSUMA
EUROOPAN
TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUSVALTIOIDEN

16.9.2016

UNIONIN
JA
SEN
JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ
SADC:N
VÄLISEN TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUKSEN 74 ARTIKLAN
1 KOHDASTA

Neuvosto katsoo, että EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen
74 artiklan 1 kohdan sanamuoto ei aiheuta eikä saa aiheuttaa poikkeusta perussopimusten mukaisesta unionin ja sen
jäsenvaltioiden välisestä toimivallan jaosta, ei myöskään investointien osalta.
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